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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2016. szeptember 29-én tartott képviselő 
testületi ülés napirendi pontjai 

 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszerhez 
       Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
 A testület döntése értelmében a jövőben is részt 
kívánunk venni a programban. 
  
2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására 
       Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A napirendi pontot a testület a 2016. szeptember 26-án 
tartott rendkívüli testületi ülésen tárgyalta és hagyta 
jóvá, melynek értelmében önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be a  Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági 
miniszter által meghirdetett  a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. 
melléklet 1.7. pont és a III.1. pont szerinti települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támo-
gatására.  
 
2016. szeptember 14-én keltezett fizetési felszólítás 
értelmében Önkormányzatunknak 6.649.778,- Ft (azaz 
hatmillió-hatszáznegyvenkilencezer-
hétszázhetvennyolc forint) kamatköltséget kell megfi-
zetnie. A kamatfizetési kötelezettség a „Tápió menti 
régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” elne-
vezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú 
nagyprojekt megvalósításához szükséges, K&H Bank 
ZRt-vel - a Tápiómenti Települések Vízgazdálkodási 
Társulat tagjaként - kötött hitelszerződések alapján ke-
letkezett. A hitelszerződés által biztosították a települési 
önkormányzatok a szükséges önerőt, melynek fedezetei 
a jövőben realizálódó lakossági lakástakarék-pénztári 
megtakarítások.  Tápióság Község Önkormányzatának 
2016. évi költségvetésében a projekt kivitelezését bo-
nyolító Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgaz-
dálkodási-társulatától kapott információk alapján 
5.443.523,- Ft (azaz ötmillió- négyszáznegyvenhárom-
ezer-ötszázhuszonhárom forint) előirányzott kamatfize-
tési kötelezettsége volt, mely fizetési kötelezettségnek 
önkormányzatunk eleget is tett. A jelenleg kialakult és 
kifizetetlen kamatösszeg forráshiány (a lakossági lakás-
takarék-pénztári befizetések nem terv szerinti realizáló-
dása) miatt keletkezett.  Tekintettel arra, hogy a költ-
ségvetésünkben nem terveztük a már kifizetett több, 
mint 5 millió forinton túl további kamatok megfizeté-
sét, több önkormányzathoz hasonlóan be kellett nyújta-
nunk a rendkívüli támogatási igényt. 

 
3./ A települési köztemetőről szóló önkormányzati 
rendelet társadalmi egyeztetésre  bocsátása 
       Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
A képviselő-testület a 70/2016. (V.26.) számú döntésé-
vel úgy határozott, hogy a Római Katolikus Egyházkö-
zösség 1/1 tulajdonában lévő ingatlanjait (hrsz.: 158/1, 

158/3) önkormányzati tulajdonba kívánja venni. 
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök jóváhagyásával az 
adásvételi szerződés aláírására 2016. június 30-án ke-
rült sor. A Nagykátai Járási Hivatal Földhivatali Osztá-
lyától 2016. szeptember 22-én kaptuk kézhez a bejegy-
ző határozatot. 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
Törvény értelmében a települési önkormányzat ren-
deletben állapítja meg - a köztemetőre vonatkozóan - 
különösen  
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 
egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket; 
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevétel-
ének szabályait;  
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;  
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegye-
leti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás sza-
bályait;  
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a 
temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a 
temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmé-
nyek és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételének díját;  
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett 
egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői 
rendjét. 
A lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés a sírhely-
megváltás várható díja. A tervezetben foglaltak szerint 
az egyes sírhely és urnahely 10.000,- Ft/25 év, a kettes 
sírhely 15.000,- Ft/25 év. Ezen tervezett összegek a 
környező településekben jellemző árakat alapul véve 
kerültek meghatározásra. 
A rendelettervezetet a testület társadalmi egyeztetésre 
bocsátotta. 
 
4./ Pályázati felhívás jóváhagyása temető üzemelte-
tési feladatok ellátására 
       Előadó: Halasi Anita polgármester 
Tápióság Község Önkormányzata – a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi . törvény és az annak 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: korm. rendelet) alapján úgy döntött, 
hogy – pályázatot ír ki köztemető – kegyeleti köz-
szolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetés-
re. A pályázati eljárás lefolytatásáig a temetkezés az 
eddig megszokott módon történik. 
 
5./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárlására 
       Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 2015. évi C. törvény 
(költségvetési törvény), illetve az 1426/2016. (VIII. 
17.) Korm. határozat alapján 206 erdei m3 kemény lom-
bos tűzifára igényt nyújt be, és vállalja a szükséges ön-
erő megfizetését, mely 1000 Ft + Áfa/erdei m3. 
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6./ Intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és 
térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) Önkormányzati ren-
delet módosítása 
       Előadó: Halasi Anita polgármester 
2016. november elsejétől módosulnak a közétkeztetés 
térítési díjai. 
• Az óvodába járó gyermekek esetében – kiegészítve az 

államilag meghatározott ingyenesen étkezők körét – 
önkormányzatunk minden óvodás gyermek részére 
térítésmentessé teszi az étkezést. 

• Az általános iskola 1-8. évfolyamai 10%-kal emel-
kednek a térítési díjak, így 3-szor étkezők esetén 1-4. 
évfolyamokon 420 Ft, 5-8. évfolyamokon 460 Ft-ra 
emelkedik a térítési díj. 

• A szociális étkezés térítési díja 520 Ft lesz.  
Reméljük a közétkeztetést igénybe vevők elégedettek 
az új szolgáltató, az Innoven Kft. által készített ételek 
minőségével. 
 
8./ Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának és Könyvtárhasználati Szabályzat módosí-
tásának elfogadása 
       Előadó: Csanádi Ádám 
  könyvtáros-művelődésszervező 
A testület elfogadta a módosításokat. A Szabályzatok 
módosítására alapvetően a könyvtár költözése miatt volt 
szükség. Szeretnénk felhívni a tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy könyvtárunk színvonala lassan felveszi a ver-
senyt a fejlettnek mondható települések könyvtáraival. 
Mindez annak köszönhető, hogy könyvtárunk tagja a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek, és a Szent-
endrén működő Pest Megyei Könyvtár kollégái szinte 
korlátlanul segítenek bennünket mind szakmailag, mind 
eszközileg. Több százezer forint értékben kaptunk a 
könyvtár megnyitója napján is új könyveket, eszközö-
ket, és 2 új, szükséges programokkal felszerelt számító-
gépet. Köszönetünket ezúton is szeretnénk nekik kife-
jezni. 
 
Tekintettel arra, hogy könyvtárunk a fent említett 
együttműködés és a könyvtárközi kölcsönzés által min-
den olvasói igénynek, kérésnek már eleget tud tenni, és 
magas színvonalú szolgáltatást tud nyújtani, 2016. októ-
ber 1. napjától bevezetésre kerül az 1000 Ft/év tagdíj a 
16-70 év közötti életkorú olvasók részére. A befolyt 
összeget a könyvtár további fejlesztésére és az állo-
mány bővítésére fordítjuk. 
 
9./ Tornacsarnok bérbeadásának megbeszélése 
       Előadó: Halasi Anita polgármester 
A testületi döntés értelmében 2017. augusztus 25-27. 
időtartamra magánszemély részére bérbeadásra kerül a 
Tornacsarnok. 
 
10./ TáborSág bérleti díjainak megbeszélése 
       Előadó: Halasi Anita polgármester 
A testületi döntés értelmében a TáborSág bérlésével 
kapcsolatban az alábbi díjszabás került megállapításra: 
• 1 éjszaka bérleti díja 20.000 Ft, mely 10 fő részére 

teszi lehetővé az ott-tartózkodást. 
• Minden további fő 2000 Ft/éj. 

 
11./ ÚjSág hirdetési díjainak megbeszélése 
        Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A testület meghatározta az újságban történő hirdetés 
díjait annak érdekében, hogy rentábilisabbá tegye az 
újság fenntartását. A díjszabásról az újság szerkesztői 
adnak tájékoztatást az érdeklődőknek. 
 
12./ Az 56-os Emlékbizottság felhívásának megbeszé-
lése 
        Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány, mint támogató Magyaror-
szág Kormányának az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendez-
vénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság 
megbízásából pályázatot hirdet az antikommunista for-
radalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket fel-
idéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgy-
nevezett „Büszkeségpontok” kialakítására. Önkormány-
zatunk egy tematikus emlékpark kialakításának lehető-
ségén dolgozik, és szeretne indulni a pályázaton. 
 
13./ Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület kérelmének megbeszélése 
        Előadó: Halasi Anita polgármester 
A testületi döntés értelmében lakosságszám arányosan – 
5.000 Ft értékben – támogatjuk az Egyesület kistarcsai 
Flór Ferenc kórházban megvalósítandó eszközfejleszté-
sét. 
 
14./ Egyebek 
• Tájékoztatás a Szentmártonkátai út 37. szám alatti 

szociális lakás költségeinek elszámolásáról; 
• Tájékoztatás a Településrendezési Tervvel kapcso-

latban 
• Tájékoztatás a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. végelszámo-

lásával kapcsolatban 
Egyéb hírek 
A közmunkaprogram keretén belül fekvőrendőr került 
kialakításra az Arany János út elején. Sajnos régóta 
problémát jelent az ott lévő áteresz állapota. A jelenlegi 
létesítményt nem szerettük volna ebben a formában 
helyreállítani, mert akkor sajnos „utat engedtünk volna 
az autóversenyzőknek”, így minden lehetőséget mérle-
gelve annak javítását fekvőrendőr kialakításával kap-
csoltuk össze. Az építményt közúti jelzőtáblákkal fog-
juk informálni a közlekedők részére. Reméljük, hogy az 
arra járók hamar megszokják és elfogadják a változást, 
és az ott lakók biztonságát szolgálva betartják a sebes-
séghatárokat. 
 
Közúti fejlesztéseket valósítunk meg a Dózsa György 
és Arany János utca sarkán is. Itt alapvetően a vízelve-
zetés problémáját oldjuk meg, és zöldsziget kialakításá-
val pedig a közlekedési szabályok alaposabb betartására 
ösztönözzük az arra közlekedőket. 

Halasi Anita 
Polgármeser 
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Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven 
népesség-összeírás időszakára 

 
A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyama-
tokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.  
 
Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-
át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az 
alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő felvéte-
lek kapcsolódnak a következő témákban: a társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, véleményünk 
saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.  
 
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül önállóan lehet ki-
tölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségé-
vel.  
Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9.  
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.  
 

Miről ismerhető fel a számlálóbiztos? 
 

Magyarország területén 2016. október 10. és november 08. közötti időben a mintába került címeket 
számlálóbiztos keresi fel.  

A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a 
neve és az azonosítószáma.  

 

 
A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazol-

vánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes. 
Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal 

06-80-200-014 
ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le! 

További információ található a mikrocenzusról az alábbi oldalon: 
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/2 

 
Kérjük minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos személyazonosságáról! 

Óvakodjunk a trükkös csalóktól! 
 

A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget arra, hogy törvénytelen úton 
pénzhez, értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják 
az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket elterelve, otthonaikba könnyű szerrel be-

jutva tőlük különböző értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el. 
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak később észlelik a sértettek. Előfordulhat viszont, 

hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de: (folytatás a következő oldalon) 
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FELHÍVJUK A FIGYELMET, 
 

hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, mert az addig „csak” megtévesztésre, 
figyelemelterelésre koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi épséget 

veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások (szomszédok, járókelők) 
segítségét kérni. 

 
Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra? 

 
Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, határozott fellépésükkel 
beférkőzhetnek az emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe, legendákba szövik bele a 

valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat. 
A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat járhatnak házról házra, majd miután 

bebocsátást nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik az értékeket. 
 

Bárhol felbukkanhatnak az ország területén! 
 

A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírközlési eszközökkel kommunikálnak, 
és sorozatban követhetnek el hasonló bűncselekményeket. 

Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a későbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb adatot adják 
számunkra az elkövetőkről, az általuk használt gépjárműről. 

 
Az internet veszélyei 

 
Az internetes önkitöltésre 2016. október 1-9. között kerül sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mikrocenzus 

kérdőívek online kitöltése csak a www.mikrocenzus.hu oldalon, kizárólag a háztartás címére levélben 
kézbesített egyedi „azonosító” és „jelszó” segítségével történhet. 

A kérdőívek nem kérdeznek nevet, készpénz vagy banki megtakarításra vonatkozó adatokat. 
 

Hogyan előzhetjük meg a bajt? 
 

Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, készüljenek fel a 
számlálóbiztosok fogadására, akiknek érkezéséről a címen hagyott értesítőn megadott elérhetőségen is 

tájékozódhatnak. 
A mikrocenzus során a személyes okirataikat a számlálóbiztosok nem kérhetik el, ők viszont hitelt 

érdemlően, okmányaikkal tudják magukat igazolni. 
 

Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne hagyják felügyelet nélkül! 
 

A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhívtuk a figyelmet, 
ebben az időszakban megjelenhetnek a trükkös csalók is. 

Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékit (ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) 
kezelje a személyes okmányaitól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, 

adó kártya, stb.) külön. 
 

Mi a teendő a bajban? 
Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy 
korábbi bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által működtetett Telefontanú 

ingyenes számát is: 06-80-555-111. 

 

Megújult a Könyvtár! 
 

Bár a költözés után már szinte másnap lehetett köny-
veket kölcsönözni az új helyre, a Szabadság u. 10-be 
költözött könyvtárban, 2016. szeptember 30-án hivata-
losan is átadtuk megújult könyvtárunkat. A délelőtt fo-
lyamán Nyulász Péter jött el hozzánk mesélni a 3. és 4. 
osztályos gyerekeknek. Egyik legsikeresebb könyvéről, 
a Helkáról tartott interaktív előadást vetítéssel, felolva-
sással egybekötve. A Helka egy balatoni legendát mesé-
sen bemutató könyv, melyet kifejezetten a 10 év körüli 
gyermekeknek írt a szerző. 

A délután folyamán Halasi Anita polgármester és 
Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár hálózati csoportjá-
nak vezetője mondták el ünnepi beszédüket. Ritának és 
munkatársainak, ez úton is szeretnénk megköszönni a 
rengeteg szakmai segítséget, melyet a könyvtár költöz-
tetése során nyújtottak nekünk, nem is beszélve a két új 
számítógépről, mely a beiratkozott olvasók rendelkezé-
sére áll mostantól a könyvtárban. 

16 órától Schäffer Erzsébet volt a vendégünk, aki 
nagyon szívmelengető előadást tartott, Lázadj fel! Mo-
solyogj! címmel. A Pulitzer-díjas újságírónő sok szép 
történetet is mesélt saját életéből, melyeknek mind az a 
tanulsága, hogy nincs az a helyzet, melyet egy mosoly-
lyal, egy váratlan kérdéssel ne tudnánk megfordítani, 
pozitívvá tenni. Az előadás után az írónő szívesen dedi-
kálta megjelent könyveit, beszélgetett és fotózkodott az 
olvasókkal. 

Könyvtárunk egy állandó kiállítással is gyarapodott, 
mely dr. Papp Károly munkásságának, hagyatékának 
állít emléket. A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyit-
vatartási idejében. 

Az új könyvtárunk természetesen néhány új változás-
sal is jár. Tapasztalatunk azt mutatta, hogy a kisiskolába 
ebédelni érkező gyerekek szívesen kukkantanak be, 
kérdezősködnek, és sétálgatnak a könyvtárban. Úgy 
láttuk jónak, ha ezentúl megtoldjuk nyitva tartásunkat 
szerdán és pénteken, hogy könnyebben bejuthasson 
mindegyik ebédelős gyermek a könyvtárba. Az új 
nyitvatartás időrendje: 

 
Hétfő:  Zárva 
Kedd:  800-1700 
Szerda:  800-1400 
Csütörtök:  1300-1700 
Péntek:  800-1400 
Szombat:  800-1200 
Vasárnap:  Zárva 
 
Továbbá éves beiratkozási díjat is meghatározott a 

testület, melynek mértéke 1.000 Ft. A beiratkozási díj 
alól mentesülnek a 16 évnél fiatalabb és 60 évnél idő-
sebb könyvtárlátogatók. A beiratkozás ezen túl egy év 
időtartamra szól és ez által minden könyvtári szolgálta-
tás igénybe vehető: dokumentumkölcsönzés (könyvek, 
folyóiratok, hangoskönyvek, DVD-k); internethaszná-
lat; könyvtárközi kölcsönzés (ha könyvtárunkban nincs 
meg egy könyv, azt egy másik könyvtártól kölcsönöz-
zük ki) és információszolgáltatás. 

Reméljük, hogy megújult könyvtárunkban mindenki 
kedvet talál majd az olvasás fantasztikus világához! 

    

 Csanádi Ádám 

A következő ÚjSág november 4-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: október 27. 
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 Csanádi Ádám 

A következő ÚjSág november 4-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: október 27. 
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Könyvek kisgyerekeknek 
Alma utca 22. - Vadadi Adrienn 
Az aranyecset - Nemes Nagy Ágnes 
A cica, aki haza akart menni - Jill Tomlinson 
Cidrimókus szülinapja - Mélanie Watt 
Csoszogi, az öreg suszter - József Attila 
Dani biciklizni tanul - Vadadi Adrienn, Igor Lazin 
A darvak tánca - Finny Petra 
Egon tesz-vesz, sürög-forog - Richard Scarry 
Első felfedezésem - Agnés Besson 
Esti mesék fiúknak 
Esti mesék lányoknak 
A földimalac, aki semmiben sem volt biztos - Jill 
Tomlinson 
Frakk, a macskák réme - Bálint Ágnes 
Fura állatok - Lotta Olsson, Thore Maria Nilsson 
A fűszermadár - Szabó T. Anna 
Három bajusz gazdát keres - Vig Balázs 
A kád-tenger kapitány - Bob Logan 
A Kékmandulafa erdő hősei - Pék Rea, Illyés Julianna 
A könyv, amibe bement egy óriás - Dániel András 
Lumpi Lumpi gyógyító meséi: Az éjszakai szörnyeteg - 
Silvia Roncaglia 
Mákszem és Gubó eltűn(őd)ik - Molnár Krisztina Rita 
Miazami - Nyulász Péter 
Miazmég - Nyulász Péter 
Mit eszik a micsoda? - Keresztesi József 
Todó kitálal az oviról - Vig Balázs 
Zsubatta - Nyulász Péter 
A zsúfolt házikó - Julia Donaldson, Axel Scheffler 

Könyvek fiataloknak 
Csillagok háborúja - George Lucas 
A csudálatos Mary - Pamela Lyndon Travers 
Helka - Nyulász Péter  
Időfutár: A királynő palástja - Gimesi Dóra 
Időfutár: A körző titka - Gimesi Dóra, Jeli Viktória, 
Tanásdi István 
Kamor - Nyulász Péter 
Macskanapló - Urbán Szabó Krisztina 
Me and the mirror - Janikovszky Éva 
Millenium Expressz: A fogoly - Dávid Ádám 
Millenium Expressz: A potyautas - Dávid Ádám 
 

Könyvek az olvasás szerelmeseinek 
Agrárbárók - Frei Tamás 
Árnyas főutca - Márton László 
Bábeli beszélgetés - Umberto Eco 
A bűnös - Esterházy Péter, Szüts Miklós 
A citromtorta különös szomorúsága - Aimne Bender 
A dachaui varrónő - Mary Chamberlain 
Ég a puszta - Stella Kuylenstierna-Andrássy 
Egy spulni kék cérna - Anne Tyler 
Az elveszett és meglett dolgok könyve - Brooke Davis 
Fehér éjszaka - Jo Nesbo 
A fekete város - Boris Akunin 
Férfiak nő nélkül - Murakami Haruki 
A gésák gésája - Mineko Iwasaki, Rande Brown 
Gyilkos-Anders és barátai (meg akik nem azok) - Jonas 
Jonasson 

Holnap a csatában gondolj rám - Javier Marías 
Hotel Florida - Amanda Vaill 
Az ifjú ara - Alessandro Baricco 
Isten. Haza. Csal. - Darvasi László 
A kutya különös esete az éjszakában - Mark Haddon 
Ma éjjel a falnál alszom - Gierda Radvilaviciuté 
A másik nő - Hank Phillippi Ryan 
Menj, állíts őrt - Harper Lee 
Mézesmadzag - Ian McEwan 
Oroszlánkórus - Dragomán György 
Papírsárkányok - Khaled Hosseini 
Rájátszás: Szívemhez szorítom 
Rozsdásszemű - P. Sebők Anna 
A számla - Jonas Karlsson 
A szél árnyéka - Carlos Ruiz Zafón 
A teljesség felé - Weöres Sándor 
Tengeralattjáró Révfülöpön - Fehér Béla 
A vágyakozás enciklopédiája - Hilde Ostby 
Vicces lány - Nick Hornby 
Virágzabálók - Darvasi László 
Wünsc híd - Garaczi László 
A zuhanás sokkja - Nathan Filer 

Könyvek az önmagukat fejlesztőknek 
A bába válaszol - Ingeborg Stadelmann 
Budapest könyv, avagy Simplicissimus szerint a világ - 
Török András 
Csontváry - Buda Ferenc 
A dolgok lelke - Fahidi Éva 
Ébredések - Feldmár András 
Egyedülálló szülők könyve - Nagy Anna 
Excel a gyakorlatban - Laura Jane Taylor 
Felnőtt gyerekirodalom - Lovász Andrea 
Foltvarázslat - Laura Jane Taylor 
66 újabb magyar találmány - Köteles Viktória 
Híres nők a magyar történelemben - Estók János, Sze-
rencsés Károly 
Ismerd meg a pszichológiát! - Marcus Weeks 
Kalendárium - Molnár V. József 
Lelki köldökzsinór - Hidas György, Raffai Jenő, 
Vollner Judit 
Madárhatározó - Lars Svensson; Peter James Grant 
Merész magyarok - Nyáry Krisztián 
Nagy teakönyv - Linda Gaylard 
Navigátor (2. kötet); Kortárs gyermekiroldalmi lexikon 
A nő - Csernos Imre 
100 alapvető dolog a matematikáról és a művészetről, 
amiről nem tudtuk, hogy nem tudjuk - John D. Barrow 
A szeretet bölcsője; A házasság mérföldkövei - Böjte 
Csaba 
A szeretet gyógyszer, nem jutalom - Böjte Csaba 
Szobanövény mindentudó - Folko Kullman 
Természetes díszek őszre és télre 
Viszlát, cukor és fehérliszt! - Török Eszter 

 

ISKOLAI BESZÁMOLÓK - Sportnap 

Sportnap - 2016. 09. 23. 
 
Hagyományainkhoz hűen az idén is volt Sportnap isko-
lánkban. Az idei programot azonban nagyobb izgalom-
mal várták a gyerekek, hiszen nagyon illusztris vendége 
volt rendezvényünknek. Juhász Roland magyar váloga-
tott labdarúgó jött el a gyerekekhez, nagy örömet szerez-
ve ezzel mindannyiuknak. Roland részt vett a sportnapi 
meccseken és a program végén mindenkinek adott au-
togramot. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk! 
 
A Sportnapi program megszervezését nagyon szépen 
köszönjük Kunné Kelemen Erzsébet tanárnőnek! 
A nap során készült képeket megtekinthetik az iskola 
facebook oldalán. 
 
Józsa Gréti 6. osztályos tanuló beszámolóját olvashatják: 
 
A sportnap  
Mint minden sportnap, ez is a szokásos kvízjátékkal kez-
dődött az osztálytermekben. Miután ezzel végeztünk, 
osztályfőnökeinkkel a bitumenpályára mentünk, ahol 
Udvari István tanár úr sorversenyében csaptak össze az 
osztályok. A sorversenyeken mindenki nagyot nevetett. 
Tízórai után mindenki izgatottan ment a focipályára, de 
nem csak az osztályok közötti meccsek miatt, hanem 
azért mert nagyon vártuk Juhász Roland focistát. A 
meccseket Ő vezette és mindenki megtisztelve érezte 
magát, hogy találkozhatott vele. A foci után mindannyi-
an Rolandhoz rohantunk autogramot és közös fotót kér-
ni, ezután a kislabda dobás és a futás következett. 
Ezután már csak az eredményhirdetés és az ebéd követ-
kezett, mindenki elégedetten és boldogan ment haza. 
 

(Józsa Gréta Kata 6. osztály) 
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Szajcz Miklósra emlékezünk 
Írta: Hegyi Józsefné, Szajcz Piroska 
 
Szegény család gyer-
mekeként 1935. szept-
ember 10-én született. 
Szűkös körülmények 
között Tápióságon, a 
régi Vorosilov úton egy 
szegényes házban élt, 
szüleivel és 8 testvéré-
vel együtt. Juhász boj-
tár volt már 11 éves 
korában. A Csepel mű-
vekhez került, ahol be-
fejezte az elemi 7. és 8. 
osztályát. A Csepel 
művek beiskolázta vol-
na, hiszen géplakatos 
szeretett volna lenni, de 
az élet felülírta a terveit. A megélhetés érdekében neki 
is munkába kellett állnia. A FŐTEFU-hoz (Fővárosi 
Teherfuvarozó Vállalat) került mint rakodómunkás.  
1954-ben kötött házasságot Agócs Piroskával. Házassá-
gukból három gyermek született, Piroska, Marika, és 
Attila. 6 unokája és 4 dédunokája tette még teljesebbé 
életét. Házasságkötését követően vonult be katonának. 
A jászberényi alakulatnál tiszthelyettesi iskolát végzett 
el, de az iskola elvégzését igazoló vizsga napján, az 
1956-os forradalom reggelén közölték, hogy megszáll-
ták Budapestet, így odavezényelték őket, és nem tudott 
aznap levizsgázni. 1957-ben szerelt le, és visszakerült a 
FŐTEFU-hoz. Ezt követően 1959. január 1-én kezdett 
el dolgozni a tűzoltóságnál, ahol „C” és „D” kategóriás 

jogosítványt is szerzett. Rövid idő után azonban fel-
mentését kérte, mivel helyben talált munkát. Azonban 
1972-ben ismét megkeresték és nyugdíjazásáig hivatá-
sos tűzoltóként dolgozott. Ez idő alatt számtalan kitün-
tetésben részesült. Megbízhatóságát bizonyítja, a fővá-
rosi színházakban végzett ügyelői munkája, és a balese-
tekben való odaadása is.  
Hagyományőrző munkája 25 évvel ezelőtt, 1991-ben 
kezdődött.  
Az 1996-os Tápiósági kalendáriumban Ő maga, így 
emlékezik vissza a kezdetekre, és a ’96-os esztendőre. 
(Lejegyezte: Jáger Mária) 
 
„Működik a nyugdíjas klub Ságon  

1991. január 10-én alakult meg a klub, id. Béres Károly 
javaslatára, 23 fővel. Megválasztottuk a vezetőséget is, 
mely 3 főből áll, Szajcz Miklós az elnök, Vojtkó Sán-
dorné a pénztáros, és Kun István a kultúros. A vezető-
ségben azóta változás történt, a pénztáros Béres István-
né lett. A tagdíjat napi 1 forintban állapítottuk meg, 
mely összegből megemlékezésekre költünk, mint pl. 
nőnapra, anyák napjára, mindenki neve napjára és saj-
nos, ha elköltözik valaki közülünk az élők sorából, ve-
szünk a sírjára koszorút. Különböző támogatást is ka-
punk a faluban, a községi önkormányzat képviselő tes-
tülete minden évben támogatja a klubbot, meg a vállal-
kozók is adakoztak már. Ezekből támogatjuk a kirándu-
lások, a színházlátogatások, gyógyfürdők résztvevőit. 
Jó ideje már nagyobb nyugdíjas rendezvényeken is 
részt veszünk, mióta 1994. májusban megalakult a 
nyugdíjasok közül az énekkar, már a szereplésekbe is 
bekapcsolódunk. A vezetőnk Jáger Mária tanárnő. Vol-
tunk idén tavasszal a második országos nyugdíjas talál-
kozón Budapesten az Orczy kertben. Majd Tóalmáson, 
a Pest megyei nyugdíjas találkozón. Legutóbb a nagy-
kátai Szent György napok rendezvényein léptünk fel. 
Bemutatkoztunk a falunk lakóinak is idén tavasszal, 
aminek faluszerte jó visszhangja volt. Az augusztus 20-
i megemlékezésekbe is rendszeresen bekapcsolódunk. 
Tavaly már a kórusunk is fellépett a külföldi táncosok 
után az előadáson. Az idén már fel is fogunk velük vo-
nulni hagy lássák az érdeklődők a régi sági viselet. Ter-
mészetesen szerepelni is fogunk. Ősszel 09. hó 23-án 
Székesfehérvárra kirándul a csapatunk, mert már Pesten 
meghívást kaptunk a Fehérvári országos találkozóra. A 
közös rendezvényeket néha egy-egy közös ebéddel 
vagy vacsorával is megtoldjuk, amit más is igénybe 
vehet, mert szívesen látjuk. Így is gyarapítva kevés 
pénzünket. A tagságot a közös dolgainkról kéthetente 
az összejöveteleken tájékoztatjuk. Az idén már az or-
szágos szövetség támogatásával, segítségével néhány 
tagunk kedvezményes üdülésen vett részt, ahol nagyon 
jól érezték magunkat. A leírtakból látható, hogy tevé-
keny klubélet folyik nálunk, ami az egész közösség 
egyetértésével és összefogásával még szebbé eredmé-

 

Nyugdíjas híradó 
 
Szeptember 3-án a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdí-
jas Klub, Tápiószentmártonba volt hivatalos egy szüle-
tésnapi bálra. Kis csoportunk itt is egy vidám jelenettel 
szórakoztatta a közönséget, amit szívélyes tapssal kö-
szöntek meg. Majd, a tőle már-már megszokott módon, 
Szajcz Piroska egy nagyon megható balladát adott elő, 
amit a vendégek vastapssal fogadtak. Jó hangulatba len-
dült az egész társaság, minden tagja együtt mulatott; Far-
mos, Nagykáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás és Tápiószentmárton 
nyugdíjasai. Nagyon köszönjük a barátainknak a szívé-
lyes vendéglátást. 
 
Szeptember 10-én a sági nyugdíjasok három településre 
is hivatalosak voltak, Gombára, Tápiószecsőre, és a 
Sülysápi Pávakör által rendezett Szüreti felvonulásra, 
amit sajnos betegség miatt le kellett mondani, de vezető-
jük Kissné Juhász Piri megértette és bízik a jövő évi ta-
lálkozásban. Köszönjük neki a megértést. 
 
Szeptember 17-én szomorú búcsút vettünk Szajcz Mik-
lóstól, a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 23 
évig volt vezetőjétől. A szentmisén és a temetésen a tűz-
oltó kollégákon kívül búcsúzott több település nyugdíjas 
csoportja, Tápióság, Tápióbicske, Tápiószecső, Sülysáp, 
Úri, Nagykáta, Tápiószentmárton és a Pogrányi testvér-
településünk képviselete. Valamint közeli és távoli roko-
nok, ismerősök, jó barátok. A család nevében szeretnék 
köszönetet mondani mindenkinek, akik megjelentek és 
osztoztak velük a gyászban. Nyugodjék békében. 
 
Szeptember 24-én a helyi szüreti felvonulásra vendég-
ként érkezett a Sülysápi Barátság Nyugdíjas Klub. Előbb 
a temetőbe látogattak Szajcz Miklós sírjához és Korpo-
nainé a vezetőjük, egy szép verssel köszöntek el tőle, 
mivel ők a temetésen nem tudtak részt venni. Családja 
köszöni ezt a szép megemlékezést. Utána indultak a töb-
biekkel a felvonulásra, ami nagy örömünkre igazán szép 
volt. A környékbeli település lovasai, nyugdíjasai, ovisai 
ismét bejárták a sági utcákat. Hála az Istennek sok fiatal 
résztvevő volt. „Több állomáson” vendégelték meg a 
helyiek a felvonulókat. Mindenkinek köszönet érte, de 

elsősorban az alpolgármesternek Maczó Sándornak, aki 
a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub és a Lovas 
Egyesület vezetője is. Köszönet családjának és segítői-
nek. 
 

Tóth Lajosné Barna Piri 

nyesebbé tehető. A klubunk büszkesége özv. Kele Má-
téné, Veron néni szívesen szedi versbe életünket.„ 
 
Szajcz Miklós nevéhez fűződik a sági népviselet felújí-
tása, csoporttársaival közösen állítottak össze olyan régi 
hagyományokat, mint pl. a kukoricafosztás, szép éneke-
ket és népdalcsokrokat énekeltek, kezdetben a maguk 
szórakoztatására, később már a közönség számára.  
Meghatározó és aktív szerepet töltött be Tápióság test-
vértelepülésével, Pogránnyal való kapcsolat ápolásá-
ban.  
 

Az „Életet az éveknek” Országos Szövetség területi 
vezetője volt. Az egyháznál is meghatározó szerepet 
töltött be. Ráduly Ferenc plébánossal is sok mindent 
tett, pl. az ófaluban és a telepen a Vadvirág vendéglő 
mögötti területen is keresztet állíttattak. 
Egészségi állapota megromlott, melynek okán 2014-
ben lemondott a Vadvirág Hagyományőrző és Nyugdí-
jas Klub vezetői pozíciójáról, de haláláig figyelemmel 
kísérte a klub életét.  
 
Kórházban, életének 81. évében, 2016. szeptember 11-
én érte a halál. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Nagy Nóra fogorvos rendelési ideje 

2016. október 3-tól változni fog. 
A doktornő az alábbi időpontokban 

várja a betegeket: 
 

 
  Hétfő:   16.00 -20.00 
  Kedd:   7.30 -12.30 
  Szerda:  13.00 -18.00 
  Csütörtök:  7.30 -12.00 
  Péntek:   7.30 -12.00  
     (iskolafogászat) 
 

Tápiósági Polgármesteri Hivatal 

Helyreigazítás 
Kedves ÚjSágot olvasó közönség! 
 
Ezúton is szeretnék egy pontosítással élni az előző havi 
Falunapi „értékmegőrző” cikkel kapcsolatban. 
 
A nap állandó programjai közül kimaradt, talán a szem-
telen fiatalsága miatt, hiszen településünk legújabb, leg-
fiatalabb egyesületéről van szó, a Tápiósági Lovassport 
Egyesületről, akik a Roma Önkormányzattal karöltve, 
ingyen látták vendégül egy tányér vad illetve birkapör-
költtel a hozzájuk betérő falubelieket. Így természetesen 
a cikket záró mondat rájuk is vonatkozik, köszönet az 
aznapi fáradozásukért! 

Kun-Halasi Katalin  
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is munkába kellett állnia. A FŐTEFU-hoz (Fővárosi 
Teherfuvarozó Vállalat) került mint rakodómunkás.  
1954-ben kötött házasságot Agócs Piroskával. Házassá-
gukból három gyermek született, Piroska, Marika, és 
Attila. 6 unokája és 4 dédunokája tette még teljesebbé 
életét. Házasságkötését követően vonult be katonának. 
A jászberényi alakulatnál tiszthelyettesi iskolát végzett 
el, de az iskola elvégzését igazoló vizsga napján, az 
1956-os forradalom reggelén közölték, hogy megszáll-
ták Budapestet, így odavezényelték őket, és nem tudott 
aznap levizsgázni. 1957-ben szerelt le, és visszakerült a 
FŐTEFU-hoz. Ezt követően 1959. január 1-én kezdett 
el dolgozni a tűzoltóságnál, ahol „C” és „D” kategóriás 

jogosítványt is szerzett. Rövid idő után azonban fel-
mentését kérte, mivel helyben talált munkát. Azonban 
1972-ben ismét megkeresték és nyugdíjazásáig hivatá-
sos tűzoltóként dolgozott. Ez idő alatt számtalan kitün-
tetésben részesült. Megbízhatóságát bizonyítja, a fővá-
rosi színházakban végzett ügyelői munkája, és a balese-
tekben való odaadása is.  
Hagyományőrző munkája 25 évvel ezelőtt, 1991-ben 
kezdődött.  
Az 1996-os Tápiósági kalendáriumban Ő maga, így 
emlékezik vissza a kezdetekre, és a ’96-os esztendőre. 
(Lejegyezte: Jáger Mária) 
 
„Működik a nyugdíjas klub Ságon  

1991. január 10-én alakult meg a klub, id. Béres Károly 
javaslatára, 23 fővel. Megválasztottuk a vezetőséget is, 
mely 3 főből áll, Szajcz Miklós az elnök, Vojtkó Sán-
dorné a pénztáros, és Kun István a kultúros. A vezető-
ségben azóta változás történt, a pénztáros Béres István-
né lett. A tagdíjat napi 1 forintban állapítottuk meg, 
mely összegből megemlékezésekre költünk, mint pl. 
nőnapra, anyák napjára, mindenki neve napjára és saj-
nos, ha elköltözik valaki közülünk az élők sorából, ve-
szünk a sírjára koszorút. Különböző támogatást is ka-
punk a faluban, a községi önkormányzat képviselő tes-
tülete minden évben támogatja a klubbot, meg a vállal-
kozók is adakoztak már. Ezekből támogatjuk a kirándu-
lások, a színházlátogatások, gyógyfürdők résztvevőit. 
Jó ideje már nagyobb nyugdíjas rendezvényeken is 
részt veszünk, mióta 1994. májusban megalakult a 
nyugdíjasok közül az énekkar, már a szereplésekbe is 
bekapcsolódunk. A vezetőnk Jáger Mária tanárnő. Vol-
tunk idén tavasszal a második országos nyugdíjas talál-
kozón Budapesten az Orczy kertben. Majd Tóalmáson, 
a Pest megyei nyugdíjas találkozón. Legutóbb a nagy-
kátai Szent György napok rendezvényein léptünk fel. 
Bemutatkoztunk a falunk lakóinak is idén tavasszal, 
aminek faluszerte jó visszhangja volt. Az augusztus 20-
i megemlékezésekbe is rendszeresen bekapcsolódunk. 
Tavaly már a kórusunk is fellépett a külföldi táncosok 
után az előadáson. Az idén már fel is fogunk velük vo-
nulni hagy lássák az érdeklődők a régi sági viselet. Ter-
mészetesen szerepelni is fogunk. Ősszel 09. hó 23-án 
Székesfehérvárra kirándul a csapatunk, mert már Pesten 
meghívást kaptunk a Fehérvári országos találkozóra. A 
közös rendezvényeket néha egy-egy közös ebéddel 
vagy vacsorával is megtoldjuk, amit más is igénybe 
vehet, mert szívesen látjuk. Így is gyarapítva kevés 
pénzünket. A tagságot a közös dolgainkról kéthetente 
az összejöveteleken tájékoztatjuk. Az idén már az or-
szágos szövetség támogatásával, segítségével néhány 
tagunk kedvezményes üdülésen vett részt, ahol nagyon 
jól érezték magunkat. A leírtakból látható, hogy tevé-
keny klubélet folyik nálunk, ami az egész közösség 
egyetértésével és összefogásával még szebbé eredmé-

 

Nyugdíjas híradó 
 
Szeptember 3-án a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdí-
jas Klub, Tápiószentmártonba volt hivatalos egy szüle-
tésnapi bálra. Kis csoportunk itt is egy vidám jelenettel 
szórakoztatta a közönséget, amit szívélyes tapssal kö-
szöntek meg. Majd, a tőle már-már megszokott módon, 
Szajcz Piroska egy nagyon megható balladát adott elő, 
amit a vendégek vastapssal fogadtak. Jó hangulatba len-
dült az egész társaság, minden tagja együtt mulatott; Far-
mos, Nagykáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás és Tápiószentmárton 
nyugdíjasai. Nagyon köszönjük a barátainknak a szívé-
lyes vendéglátást. 
 
Szeptember 10-én a sági nyugdíjasok három településre 
is hivatalosak voltak, Gombára, Tápiószecsőre, és a 
Sülysápi Pávakör által rendezett Szüreti felvonulásra, 
amit sajnos betegség miatt le kellett mondani, de vezető-
jük Kissné Juhász Piri megértette és bízik a jövő évi ta-
lálkozásban. Köszönjük neki a megértést. 
 
Szeptember 17-én szomorú búcsút vettünk Szajcz Mik-
lóstól, a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 23 
évig volt vezetőjétől. A szentmisén és a temetésen a tűz-
oltó kollégákon kívül búcsúzott több település nyugdíjas 
csoportja, Tápióság, Tápióbicske, Tápiószecső, Sülysáp, 
Úri, Nagykáta, Tápiószentmárton és a Pogrányi testvér-
településünk képviselete. Valamint közeli és távoli roko-
nok, ismerősök, jó barátok. A család nevében szeretnék 
köszönetet mondani mindenkinek, akik megjelentek és 
osztoztak velük a gyászban. Nyugodjék békében. 
 
Szeptember 24-én a helyi szüreti felvonulásra vendég-
ként érkezett a Sülysápi Barátság Nyugdíjas Klub. Előbb 
a temetőbe látogattak Szajcz Miklós sírjához és Korpo-
nainé a vezetőjük, egy szép verssel köszöntek el tőle, 
mivel ők a temetésen nem tudtak részt venni. Családja 
köszöni ezt a szép megemlékezést. Utána indultak a töb-
biekkel a felvonulásra, ami nagy örömünkre igazán szép 
volt. A környékbeli település lovasai, nyugdíjasai, ovisai 
ismét bejárták a sági utcákat. Hála az Istennek sok fiatal 
résztvevő volt. „Több állomáson” vendégelték meg a 
helyiek a felvonulókat. Mindenkinek köszönet érte, de 

elsősorban az alpolgármesternek Maczó Sándornak, aki 
a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub és a Lovas 
Egyesület vezetője is. Köszönet családjának és segítői-
nek. 
 

Tóth Lajosné Barna Piri 

nyesebbé tehető. A klubunk büszkesége özv. Kele Má-
téné, Veron néni szívesen szedi versbe életünket.„ 
 
Szajcz Miklós nevéhez fűződik a sági népviselet felújí-
tása, csoporttársaival közösen állítottak össze olyan régi 
hagyományokat, mint pl. a kukoricafosztás, szép éneke-
ket és népdalcsokrokat énekeltek, kezdetben a maguk 
szórakoztatására, később már a közönség számára.  
Meghatározó és aktív szerepet töltött be Tápióság test-
vértelepülésével, Pogránnyal való kapcsolat ápolásá-
ban.  
 

Az „Életet az éveknek” Országos Szövetség területi 
vezetője volt. Az egyháznál is meghatározó szerepet 
töltött be. Ráduly Ferenc plébánossal is sok mindent 
tett, pl. az ófaluban és a telepen a Vadvirág vendéglő 
mögötti területen is keresztet állíttattak. 
Egészségi állapota megromlott, melynek okán 2014-
ben lemondott a Vadvirág Hagyományőrző és Nyugdí-
jas Klub vezetői pozíciójáról, de haláláig figyelemmel 
kísérte a klub életét.  
 
Kórházban, életének 81. évében, 2016. szeptember 11-
én érte a halál. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Nagy Nóra fogorvos rendelési ideje 

2016. október 3-tól változni fog. 
A doktornő az alábbi időpontokban 

várja a betegeket: 
 

 
  Hétfő:   16.00 -20.00 
  Kedd:   7.30 -12.30 
  Szerda:  13.00 -18.00 
  Csütörtök:  7.30 -12.00 
  Péntek:   7.30 -12.00  
     (iskolafogászat) 
 

Tápiósági Polgármesteri Hivatal 

Helyreigazítás 
Kedves ÚjSágot olvasó közönség! 
 
Ezúton is szeretnék egy pontosítással élni az előző havi 
Falunapi „értékmegőrző” cikkel kapcsolatban. 
 
A nap állandó programjai közül kimaradt, talán a szem-
telen fiatalsága miatt, hiszen településünk legújabb, leg-
fiatalabb egyesületéről van szó, a Tápiósági Lovassport 
Egyesületről, akik a Roma Önkormányzattal karöltve, 
ingyen látták vendégül egy tányér vad illetve birkapör-
költtel a hozzájuk betérő falubelieket. Így természetesen 
a cikket záró mondat rájuk is vonatkozik, köszönet az 
aznapi fáradozásukért! 

Kun-Halasi Katalin  
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