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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2016. október 27-én tartott képviselő testületi 
ülés napirendi pontjai 

 
 

1./ A települési köztemetőről szóló önkormányzati 
rendelet jóváhagyása 
Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
            A testület elfogadta a települési köztemetőről 
szóló rendeletet. Az egyeztetés során a lakosság részé-
ről nem érkezett vélemény a rendelettel kapcsolatban. 
 
2./ A települési köztemető üzemeltetésére kiírt pá-
lyázat eredményének megbeszélése, döntés az üzemel-
tető személyéről és a kegyeleti közszolgáltatási szerző-
dés aláírásáról 
Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
            Tápióság Község Önkormányzata 2016. novem-
berétől az EX-HUMA Kft.-vel (ügyvezető igazgató 
Paitz Miklós) köt temető üzemeltetési szerződést. A 
Kft. elérhetőségéről, irodai ügyfélfogadási rendjéről, 
annak helyéről a későbbiekben nyújtunk felvilágosítást. 
Addig érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet. 
 
3./ Szociális alapon nyújtott eseti, speciális települé-
si támogatásokról szóló önkormányzati rendelet jóváha-
gyása 
Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
 A tavalyi évhez hasonlóan idén év végén is lehe-
tőség nyílik szociális alapon év vége során, hogy 

• a 70 év felettieket 5.000,- Ft-tal támogassuk, 
• segítsünk a télapónak az óvodai és iskolai intéz-

ményeinkbe járó gyermekek részére a mikulás-
csomag (500,- Ft) elkészítésében és papír-írószer 
vásárlási utalványt (2.000,- Ft) is biztosítsunk, 

• a Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Roma Mi-
kulás” programját 150.000,- Ft-tal támogassuk, 

• a településünkön élő súlyosan beteg, testi vagy 
szellemi fogyatékos gyermekek családjait segít-
sük 50.000,- Ft támogatással, 

• tűzifa támogatást nyújtsunk, 
• a rászoruló gyermekeket 10.000,- Ft-tal támogas-

suk. 
 
4./ Döntés a Tejcsarnok bérletével kapcsolatban 
Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
            A Tejcsarnokot 2016. novembere 1. napjától 
Bugyi Sándorné béreli, továbbra is élelmiszer- vegyes-
kereskedés működtetése céljából. 
 
5./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 1/2016.(II.26.) rendelet módosítása 
Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
  

A módosított rendelet megtalálható községünk hivata-
los weboldalán, az Önkormányzat/Helyi rendeletek me-
nüpont alatt.  
 
6./ Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet jóváhagyása 
Előadó: Halasi Anita polgármester 
 A testület elfogadta a rendeletet, amennyiben 
önkormányzatunk benyújtott pályázata pozitív elbírá-
lásban részesül, november hónapban benyújthatók a 
kérelmek. 
 
7./  Egyebek 
 A támogatásokkal kapcsolatos kérelmek benyúj-
tásáról a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni 
Ügyfélfogadási időben! 
 
Egyéb hírek 
 
Gubó-hegy felújítása 
  
 Tápióság Község Önkormányzata az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” benyújtott pályázaton 12.749.906,- Ft 
támogatást kapott a Gubó-hegy felújítására. Az útépíté-
si munkálatok tavasszal kezdődnek. 
 
Testvértelepülések pályázata 
  
 Testvértelepülésünk Pográny és Tápióság képvi-
selő testülete együttesen döntött az „Interreg V-A Szlo-
vákia Magyarország együttműködési programban” való 
részvételről. A program témája: „Közintézmények és a 
határtérségben élő emberek határon átnyúló együttmű-
ködésének javítása (A határon átnyúló intézményközi 
együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok 
közötti határon átnyúló együttműködés szélesítése.).” 
  
 Hosszas tervezés és egyeztetést követően Tápió-
ság a Papp Károly kúria megvásárlását és a Cifrakert 
fejlesztését, parkosítását tűzte ki célul a pályázat lehető-
ségei alapján. Célunk, hogy a Cifrakertet olyan módon 
fejlesszük, hogy minden korosztály számára kikapcso-
lódási lehetőséget nyújtson, különös tekintettel hasznos 
legyen a tápiósági gyermekeknek, családoknak, és ter-
mészet-, valamint sportbarát lakosoknak. A fejlesztés a 
sportöltöző mosdóhelyiséggel történő bővítését, sétány- 
és parkon belüli útépítést, világításfejlesztést, interaktív 
játékparkok kialakítását, utcai bútorok telepítését, sport-
pálya fejlesztéseket, tornapálya kialakítását, növényte-
lepítést, padok, kerti bútorok vásárlását, tereprendezést 
tartalmaz. 
  
 A projekt teljes költségvetése 824.839 EUR, hoz-
závetőlegesen 250.000.000,- Ft, önerő mértéke 5%. 

 
Halasi Anita 

Polgármester 
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Natúrpark a Tápió-vidéken 
Idén februárban a Tápió Közalapítvány a helyi önkor-
mányzatokkal együttműködve elkezdte egy helyi natúr-
park létrehozásának tervezését, mely a Tápió menti tér-
ség meghatározó projektje lehet a jövőben. A natúrpar-
kok sokak által úgy ismertek, mint természeti és kultu-
rális értékekben, látnivalókban gazdag kirándulóhelyek, 
az ökoturizmus célpontjai, melyek az emberek felüdülé-
sét, kikapcsolódását szolgálják. Kívülről valóban ez 
látszik, de ennél sokkal többek is egyben, főként, ha az 
ott élők szemszögéből nézzük.  
Fontos leszögezni, hogy a natúrpark nem azonos a nem-
zeti parkkal és a Natura 2000 területekkel, hanem egy 
más kategória. Alapvetően ez is terület alapú szervező-
dés, melynek magját értékes természeti területek alkot-
ják, de sokkal inkább szól a helyi közösségek együtt-
működéséről, összefogásáról, melyek meg akarják őriz-
ni természeti, táji és kulturális örökségüket, miközben 
azokat az ott élő emberek érdekében 
hasznosítják is. Egy alulról jövő kez-
deményezés, amelynek éppúgy része-
sei az önkormányzatok, vállalkozások, 
civil szervezetek, mint a helyi terme-
lők és az itt élő emberek. Egy az egész 
tájra kiterjedő együttműködés a térség 
fejlesztése érdekében.  
Hazánkban már 9 bejegyezett natúr-
park működik, melyek közül talán az 
Írottkői Natúrpark a legismertebb, és a 
miénk mellett számos kezdeményezés 
van születőben országszerte. Térsé-
günk természeti adottságai és kulturá-
lis értékei alapján úgy gondoltuk, 
hogy ez számunkra is egy járható, a 
térség fejlődését és a gazdaság erősíté-
sét is segítő út lehet a Tápió-vidék 
fenntartható fejlesztése érdekében.  
A natúrparkok fontos szereplői a mű-
k ö d ő  c i v i l  s z e r v e z e t e k 
(hagyományőrzők, néptáncosok, falu-
szépítők, környezet- és természetvé-
dők, lovasok, stb.) a vendéglátók 
(éttermek, szállások), a bemutatóhe-
lyek (múzeumok, tájházak), a helyi 
termelők és termékeik (méz, lekvár, 
sajt, bor, pálinka, hús, zöldség, gyü-
mölcs, pékáru, stb.), a helyi kézműve-
sek (fazekas, hímző, kosárfonó, fafara-
gó, szappankészítő, stb.) és az egyéb 
turisztikai szolgáltatók (erdei iskola, 
táborhely, lovarda, horgásztó, stb.). 
Ezért a tervezési folyamatokba is sze-
retnénk őket bevonni. 
A Tápió-vidék Natúrpark terveinek 
bemutatására novemberben tájékozta-
tó fórumokat szervezünk a térség 3 
városában (Sülysáp, Nagykáta, Tápió-
szele), ahová szeretettel várjuk a fent 

felsorolt szervezetek képviselőit és az érdeklődő lako-
sokat is.  
A Nagykátai találkozó időpontja: 2016. nov. 15. 18 óra, 
helyszíne a Városi Könyvtár Vadászterme, ahová min-
den érdeklődőt szeretettel várunk. 
A találkozókon bemutatjuk az eddigi fejleményeket is, 
valamint egy fórumbeszélgetés keretében beszélgetünk 
a civil szervezetek, helyi termelők, kézművesek, ven-
déglátósok előtt álló lehetőségekről a natúrpark kereté-
ben. Kérjük, hogy addig gondolkodjanak, hogy az Önök 
szervezete milyen elképzelést, fejlesztést szeretne meg-
valósítani a következő időszakban, ami a natúrparkhoz 
kapcsolható! 
A natúrparkokról és a helyi kezdeményezésről további 
információkat olvashat a www.hajtapartja.hu/naturpark 
honlapon.  
 

Antalicz Csaba és Kun Szilárd 
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„Amelyik nép elfelejti forradalmának mindent betöltő 
csendjét, nem is érdemli meg a szabadságot.” 

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékez-
tünk október 22-én este, a községi ünnepség keretében, 
kicsit másképp, mint eddig. Az elmúlt 10 év általam 
szerkesztett műsorainak legmeghatóbb pillanatait gon-
doltam újra. Szerettem volna hidat építeni az elballagott 
diákok és a mostani tanítványok között. A híd neve: 
SZABADSÁG. 
 
Szabadság, amelyért az 56-os hősök az életüket adták. 
Méltóképpen szerettünk volna tisztelegni a szabadság-
harcosok előtt, s látva, hallva az emberek vastapsát, 
hallgatva Halasi Anita polgármester asszonyunk meg-
hatott szavait, és dr. Beer Miklós püspök úr áldását, 
bizton mondhatom, hogy sikerült. 

Hálás vagyok a szereplő gyerekeknek a tehetségért, a 
türelemért, az odaadásért és a felém áradó szeretetükért. 
Az elballagott diákoknak köszönöm, hogy példát adtak, 
hogy felnézhettünk Rájuk. 

Énekesek, zenészek, táncosok! Veletek lett megható és 
méltósággal teljes az emlékezés. Fentről, a színpadról 
néztem édesanyámat, aki az első sorban ült. Láttam, 
hogy könnyeivel küszködik, és büszke. Én ugyanezt 
éreztem irántatok, SZEREPLŐK! 

„Jelet kell hagyni, hogy együtt vagyunk, nemzet va-
gyunk, és szűkölve figyeli a világ torokszorító nagysá-
gunk!” 

Tóthné Ónody Nóra 
Tanárnő 

 
Az előadás után így vallottak a szereplők arról, hogy 
mit éreztek a műsor közben és után. Mi volt a legfel-
emelőbb számukra, egy hangulat… Egy érzés… Egy 
gondolat... Nóra tanárnő kérdésére ilyen válaszok szü-
lettek:  
 
„Az egész úgy kezdődött, hogy Nóra tanárnő kiosztotta 
a szövegeket, és megnéztük a Szabadság, szerelem cí-
mű filmet. Mindenkit megérintett a film, és átéreztük, 
hogy mi történt 1956 őszén. Majd osztályonként próbál-
tunk a műsorra Nóra tanárnővel. Megtudtuk, hogy régi 
diákok is szerepelni fognak. Azután hétvégenként ösz-
szegyűlt az egész csapat és a sportcsarnokban próbál-
tunk. Nagyon élveztük, hogy együtt vagyunk, és a szö-
vegek egyre jobban mentek. Három hétig keményen 
gyakoroltunk. Lassan elkezdődtek a jelmezes próbák. 
Közeledett az előadás, és egyre jobban izgultunk. Elér-
kezett a főpróba napja, már minden a helyén volt, még 
reflektorfények is voltak. Az előadás napján a szereplők 
előbb jöttek be, hogy még egyszer elgyakorolják a mű-
sort. Elkezdődött az előadás, amelyet Halasi Anita a 
polgármester asszony üdvözlő beszéddel nyitott meg. A 

Október 23-i ünnep Tápióságon váci püspök atya, dr Beer Miklós, egy megérintő törté-
netet mondott, amiben elmesélte, hogy ő 8. osztályos 
korában átélte az 1956-os forradalmat. A beszéd után 
kezdődött a diákok műsora. A „régi” diákok kezdték a 
műsort. Majd a 7. osztály folytatta a 6. osztállyal 
együtt, a Bem téri diákok tüntetését adtuk elő. Majd a 
6. osztályosok folytatták a követelésekkel. Azután a 8. 
osztály a Rádió ostromát adta elő. Utána a „régi” diá-
kokkal és megható énekekkel folytattuk a műsort. Vé-
gül a polgármester asszony egy tanulságos üzenettel 
szólt hozzánk, és Balaskó Balázs a Nélküled című 
számmal zárta a műsort.  
Miközben a szereplők körbe állták a nézőket gyertyával 
a kezükben, átérezték az 56-os forradalom hatását. 
Majd a váci püspök atya megáldott minket. Számunkra 
felejthetetlen volt és örülünk, hogy részesei lehettünk 
az előadásnak.„ 
 
(Kun Orsolya, Horváth Vivien, Németi Kinga, Bekech 
Tamás, Paulovits Kitti, Hegedűs Zsolt, Andrási Boglár-
ka, Marsi Eszter) 
 

6. osztály 
 

„Az tetszett a legjobban, mikor körbe álltuk az embere-
ket.” (Levi) 
 
„Nekem az tetszett a legjobban, mikor a püspök atya 
megdicsért minket.” (Ádám) 
 
„Nekem a gépfegyverezés tetszett a legjob-
ban.” (Mészáros Pisti) 
 

„Az én legjobb élményem az, amikor leesett a kő a szí-
vemről, és elmondtam a szövegemet.” (Misi) 
 
„Az én számomra az volt a legfelemelőbb pillanat, mi-
kor a barátaimmal együtt a színpadon álltunk.” (Gréti) 
 
„Számomra a legjobb pillanat az volt, amikor körbe 
álltuk a közönséget.” (Manó - Tóth Marcell) 
 
„Nekem a legfelemelőbb érzés az volt, amikor a sötét-
ben Nagy Imre beszédet mondott, és a gyertyafény meg-
világított mindent.” (Laczkó Anna) 
 
„Számomra a gyertyás részek voltak a legszeb-
bek.” (Völgyi Anna) 
 
„Nekem az volt a legjobb, amikor kiálltunk a színpadra, 
és elmondtuk a 16 pontot.” (Horváth Máté) 
 
„Nekem az volt a legjobb pillanatom, mikor lementünk 
a színpadról, és gyertyát gyújtottunk.” (Pogány Izabel-
la) 
 
„Nekem az volt a legfelemelőbb pillanat, mikor kiáll-
tam a színpadra, és elmondtam a szöve-
gem.” (Zsombor) 
 
„Nekem az volt a legfelemelőbb pillanat, mikor körbe-
álltuk a közönséget a gyertyákkal.” (Kotosz Liliána) 
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„Amelyik nép elfelejti forradalmának mindent betöltő 
csendjét, nem is érdemli meg a szabadságot.” 

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékez-
tünk október 22-én este, a községi ünnepség keretében, 
kicsit másképp, mint eddig. Az elmúlt 10 év általam 
szerkesztett műsorainak legmeghatóbb pillanatait gon-
doltam újra. Szerettem volna hidat építeni az elballagott 
diákok és a mostani tanítványok között. A híd neve: 
SZABADSÁG. 
 
Szabadság, amelyért az 56-os hősök az életüket adták. 
Méltóképpen szerettünk volna tisztelegni a szabadság-
harcosok előtt, s látva, hallva az emberek vastapsát, 
hallgatva Halasi Anita polgármester asszonyunk meg-
hatott szavait, és dr. Beer Miklós püspök úr áldását, 
bizton mondhatom, hogy sikerült. 

Hálás vagyok a szereplő gyerekeknek a tehetségért, a 
türelemért, az odaadásért és a felém áradó szeretetükért. 
Az elballagott diákoknak köszönöm, hogy példát adtak, 
hogy felnézhettünk Rájuk. 

Énekesek, zenészek, táncosok! Veletek lett megható és 
méltósággal teljes az emlékezés. Fentről, a színpadról 
néztem édesanyámat, aki az első sorban ült. Láttam, 
hogy könnyeivel küszködik, és büszke. Én ugyanezt 
éreztem irántatok, SZEREPLŐK! 

„Jelet kell hagyni, hogy együtt vagyunk, nemzet va-
gyunk, és szűkölve figyeli a világ torokszorító nagysá-
gunk!” 

Tóthné Ónody Nóra 
Tanárnő 

 
Az előadás után így vallottak a szereplők arról, hogy 
mit éreztek a műsor közben és után. Mi volt a legfel-
emelőbb számukra, egy hangulat… Egy érzés… Egy 
gondolat... Nóra tanárnő kérdésére ilyen válaszok szü-
lettek:  
 
„Az egész úgy kezdődött, hogy Nóra tanárnő kiosztotta 
a szövegeket, és megnéztük a Szabadság, szerelem cí-
mű filmet. Mindenkit megérintett a film, és átéreztük, 
hogy mi történt 1956 őszén. Majd osztályonként próbál-
tunk a műsorra Nóra tanárnővel. Megtudtuk, hogy régi 
diákok is szerepelni fognak. Azután hétvégenként ösz-
szegyűlt az egész csapat és a sportcsarnokban próbál-
tunk. Nagyon élveztük, hogy együtt vagyunk, és a szö-
vegek egyre jobban mentek. Három hétig keményen 
gyakoroltunk. Lassan elkezdődtek a jelmezes próbák. 
Közeledett az előadás, és egyre jobban izgultunk. Elér-
kezett a főpróba napja, már minden a helyén volt, még 
reflektorfények is voltak. Az előadás napján a szereplők 
előbb jöttek be, hogy még egyszer elgyakorolják a mű-
sort. Elkezdődött az előadás, amelyet Halasi Anita a 
polgármester asszony üdvözlő beszéddel nyitott meg. A 

Október 23-i ünnep Tápióságon váci püspök atya, dr Beer Miklós, egy megérintő törté-
netet mondott, amiben elmesélte, hogy ő 8. osztályos 
korában átélte az 1956-os forradalmat. A beszéd után 
kezdődött a diákok műsora. A „régi” diákok kezdték a 
műsort. Majd a 7. osztály folytatta a 6. osztállyal 
együtt, a Bem téri diákok tüntetését adtuk elő. Majd a 
6. osztályosok folytatták a követelésekkel. Azután a 8. 
osztály a Rádió ostromát adta elő. Utána a „régi” diá-
kokkal és megható énekekkel folytattuk a műsort. Vé-
gül a polgármester asszony egy tanulságos üzenettel 
szólt hozzánk, és Balaskó Balázs a Nélküled című 
számmal zárta a műsort.  
Miközben a szereplők körbe állták a nézőket gyertyával 
a kezükben, átérezték az 56-os forradalom hatását. 
Majd a váci püspök atya megáldott minket. Számunkra 
felejthetetlen volt és örülünk, hogy részesei lehettünk 
az előadásnak.„ 
 
(Kun Orsolya, Horváth Vivien, Németi Kinga, Bekech 
Tamás, Paulovits Kitti, Hegedűs Zsolt, Andrási Boglár-
ka, Marsi Eszter) 
 

6. osztály 
 

„Az tetszett a legjobban, mikor körbe álltuk az embere-
ket.” (Levi) 
 
„Nekem az tetszett a legjobban, mikor a püspök atya 
megdicsért minket.” (Ádám) 
 
„Nekem a gépfegyverezés tetszett a legjob-
ban.” (Mészáros Pisti) 
 

„Az én legjobb élményem az, amikor leesett a kő a szí-
vemről, és elmondtam a szövegemet.” (Misi) 
 
„Az én számomra az volt a legfelemelőbb pillanat, mi-
kor a barátaimmal együtt a színpadon álltunk.” (Gréti) 
 
„Számomra a legjobb pillanat az volt, amikor körbe 
álltuk a közönséget.” (Manó - Tóth Marcell) 
 
„Nekem a legfelemelőbb érzés az volt, amikor a sötét-
ben Nagy Imre beszédet mondott, és a gyertyafény meg-
világított mindent.” (Laczkó Anna) 
 
„Számomra a gyertyás részek voltak a legszeb-
bek.” (Völgyi Anna) 
 
„Nekem az volt a legjobb, amikor kiálltunk a színpadra, 
és elmondtuk a 16 pontot.” (Horváth Máté) 
 
„Nekem az volt a legjobb pillanatom, mikor lementünk 
a színpadról, és gyertyát gyújtottunk.” (Pogány Izabel-
la) 
 
„Nekem az volt a legfelemelőbb pillanat, mikor kiáll-
tam a színpadra, és elmondtam a szöve-
gem.” (Zsombor) 
 
„Nekem az volt a legfelemelőbb pillanat, mikor körbe-
álltuk a közönséget a gyertyákkal.” (Kotosz Liliána) 
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„Nekem az volt a legfelemelőbb pillanatom, amikor a 
gyertyákkal körbeálltunk és tapsoltak a né-
zők.” (Horváth Lilla) 
 
„Amikor az előadás végén a gyertyával körbe álltunk és 
a nézőközönség állva tapsolt.” (Leon) 
 
„Nekem az volt a legjobb a próbákban, hogy találkoz-
hattunk a régi diákokkal, és együtt lehettünk a baráta-
inkkal.” (Maczó Anna) 
 
„Jó érzés volt, amikor az előadás végén megtapsoltak 
minket.” (Maka Zsolt) 
 

7. osztály 
 
„A legjobb az volt, amikor Zsolti fölrohant a színpadra 
és elkezdte a beszédét.” (Varga Gábor Zoltán) 
 
„Amikor felálltunk a színpadra, és égő gyertyával a 
kezünkbe hallgattuk Balázs énekét, az felemelő érzés 
volt.” (Horváth Vivi) 
 
„Örülök neki, hogy új barátokat is szereztem, de az volt 
a legjobb, amikor a végén körbe álltuk a közönséget 
gyertyákkal, és állva tapsoltak.”(Rami) 
 
„Nekem tökéletes volt az egész, minden, szó szerint. 
Minden, amikor hátul álltunk és figyeltünk, de a legfel-
emelőbb érzés volt, amikor fent voltunk a színpadon, és 
fogtuk a gyertyákat.” (Paulovits Kitti) 
 
„A legjobb nekem az volt, amikor Tamás beszéde köz-
ben felrohantam a színpadra, és megpróbáltam nagy 
hatást kelteni. Ez annyira sikerült, hogy még én is meg-
ijedtem egy picit.” (Hegedűs Zsolti) 
 
„Szerintem az volt a legjobb pillanat, mikor Balázs éne-
kelte az „Egy vérből valók vagyunk” című dalt, és az 
összes szereplő lement a színpadról, és körbe álltunk. 
Meg az is szép volt, mikor felmentünk a színpadra, és a 
közönség állva tapsolt.” (Kinga) 
 
„A Magyarokért énekeltem.” (Andrási Bogi) 
 

„Nekem nagyon tetszettek a próbák, mert ott voltak a 
barátaim.” (Bekech Tamás) 
 
„Az előadáson a legfelemelőbb az volt amikor a szín-
padra felmentünk gyertyával a kezünkben, és a közön-
ség állva tapsolt.” (Marsi Eszti) 
 
„Hatalmas élmény volt számomra, amikor a Nélküled 
című számra gyertyákkal a kezünkben átérezhettük az 
október 23-ai forradalom hatását.” (Kun Orsi) 
 
„Az volt a legfelemelőbb, hogy körbeálltunk ismerősök-
kel, barátokkal, rokonokkal, és együtt gyászoltuk az 
október 23-ai eseményeket.” (Hegyi Dávid) 
 

 
„Nekem az tetszett a legjobban, amikor a közönség áll-
va tapsolt.” (Kusnyár Gergő) 
 
„Nekem az tetszett a legjobban, amikor körbeálltuk a 
közönséget.” (Urbán Tamás) 
 

8. osztály 
 

„Olyanok voltunk, mint egy nagy család!” (Virág) 
 
„Megtisztelő volt, hogy Nagy Imrét játszhat-
tam.” (Milán) 
 
„Az 56-os hősök bőrébe bújva előadhattuk a forradalmi 
eseményeket.” (Smitu) 
 
„Jó volt együtt lenni a többiekkel. Együttlét.” (Dani és 
Zolika) 
 
„A hangulat.” (Viki) 
 
„Szerettük az egészet elejétől a végéig.” (Nóra és Pet-
ra) 
 
„Felemelő volt 200 ember előtt szerepelni.” (Réka) 
 
„Magható volt ennyi ember előtt szerepelni.” (Bence) 
 

 

 

Vendégszereplők: 
 
„A fiatalságnak ki kell állni a saját becsületéért, és 
megvédeni a hazát, ami egy része lelkünkben la-
pul.” (Szécsi Tamás) 
 
„Maga az érzés, amit adtak a szereplők. Lendület, harc, 
szabadságvágy. Végig az volt az érzésem, hogy ott aka-
rok lenni 56-ban.” (Bacskai Balázs) 
 
„Élmény látnom, ahogy felemeled a gyerekeket, kiszakí-
tod őket a szürke megszokásból, és életet lehelsz a 
(talán) sokszor hallott, elcsépeltnek hitt mondatokba. 
Szeretem nézni, megélni veled és a gyerekekkel a 
„munkádat”.” (Karmanóczki Tünde) 
 
„Történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, Mi egy 
vérből valók vagyunk.” 
 
Püspök atya szavai meghatottak: „Méltó utódjai vagy-
tok 56-os szabadságharc hőseinek.” (Tóth Eszter) 
 
„…hogy „Nóra néni” újra alkotott, és részese lehet-
tem!” (Balaskó Balázs) 
 
„A régi és új szereplők összekeveredése.” (Tóth Fe-
renc) 
 
„A csillogó gyerekszemek.” (Toldi Miklós) 
 
„Az egész egy csoda volt! Köszönöm, hogy vagy ne-
künk!” (Varga Tímea) 

 
„Annyira jó, hogy még mindig az életünk részese tanár-
nő.” (Tóth Enikő) 
 
„Nem tudom, hogy egyáltalán ki lehet e emelni bármit 
is, mert úgy kereken volt szép. Ha valamit preferálnom 
kellene, az az érzés, mikor kimegyek a színpadra, és 
amíg mondom a szövegem, addig én is a részévé válok 
annak. Elfelejtem a hétköznapi dolgaimat, átadom ma-
gam ennek a fentebbi érzésnek, feladatnak, illetve maga 
az a tény hogy szerepelhetek, hogy képviselhetek vala-
mit, és megmutathatom egy másik oldalamat.” (Inoka 
Anna) 
 
„Az összetartás, a szeretet, a béke, a remény, amely 
megvilágította a gyerekek és felnőttek lelkét!” (Halasi 
Lori) 
 
„Amit elengedni nem lehet, és ezerszer átélni is ke-
vés.” (Pogány Izabella) 
 
„A boldogság, szeretet az emberek arcán.” (Sári Réka) 
 
„Érezni a csapatszellemet és az összefogást, amely ki-
alakul a társaságban ilyen alkalmakkor, fenomenális 
érzés. Ha másért nem is, de ezért igazán megéri.” (Kun 
Csenge) 
„Olyan érzés volt, mint amikor találsz egy régi fényké-
pet a múltból, és az emlék, amely hozzá köthető, újra éli 
önmagát. Talán már homályosan emlékszünk rá, de az 
érzés, amit akkor éreztünk, újra felszínre tör. Van, ami 
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„Jó érzés volt, amikor az előadás végén megtapsoltak 
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„Örülök neki, hogy új barátokat is szereztem, de az volt 
a legjobb, amikor a végén körbe álltuk a közönséget 
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Minden, amikor hátul álltunk és figyeltünk, de a legfel-
emelőbb érzés volt, amikor fent voltunk a színpadon, és 
fogtuk a gyertyákat.” (Paulovits Kitti) 
 
„A legjobb nekem az volt, amikor Tamás beszéde köz-
ben felrohantam a színpadra, és megpróbáltam nagy 
hatást kelteni. Ez annyira sikerült, hogy még én is meg-
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közönség állva tapsolt.” (Kinga) 
 
„A Magyarokért énekeltem.” (Andrási Bogi) 
 

„Nekem nagyon tetszettek a próbák, mert ott voltak a 
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„Az volt a legfelemelőbb, hogy körbeálltunk ismerősök-
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eseményeket.” (Smitu) 
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„A hangulat.” (Viki) 
 
„Szerettük az egészet elejétől a végéig.” (Nóra és Pet-
ra) 
 
„Felemelő volt 200 ember előtt szerepelni.” (Réka) 
 
„Magható volt ennyi ember előtt szerepelni.” (Bence) 
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megvédeni a hazát, ami egy része lelkünkben la-
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nő.” (Tóth Enikő) 
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is, mert úgy kereken volt szép. Ha valamit preferálnom 
kellene, az az érzés, mikor kimegyek a színpadra, és 
amíg mondom a szövegem, addig én is a részévé válok 
annak. Elfelejtem a hétköznapi dolgaimat, átadom ma-
gam ennek a fentebbi érzésnek, feladatnak, illetve maga 
az a tény hogy szerepelhetek, hogy képviselhetek vala-
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Kirándulás Felvidékre 
 

Október 8-án szép reményekkel, igazán vegyes csapat-
tal indultunk el a szlovákiai Medvesaljára, egy nemzet-
közi főzőversenyre. A Tápiósági Lovas Egyesület és a 
Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub csapatainak 
vezetője, Maczó Sándor alpolgármester, akinek nagy 
köszönet és dicséret jár, egyformán foglalkozott min-
denkivel az úton is és ott is. Sajnos a versenyre beneve-
zéskor valaki nem akart, vagy nem mert a Vadvirágo-
sok nevében indulni, és átíratta a csapatot Piros Pöty-
työsre amit az eredményhirdetéskor „piros szívecskék-
nek” szólítottak. Minden étel, amit a versenyre készítet-
tek, díjat nyert, sütemény, ludaskása, kakaspörkölt és a 
különleges báránypörkölt, az idősebb Kaszás Gyuri éte-
le. Az első, a második és harmadik díjak mellé, még a 
koronát is a sági Sárika fejére tették. Megérdemelték a 
sok elismerést és dicséretet. Több település is hivatalos 
volt a környékről, Gomba, Gyömrő, Nagykáta, Tápió-
bicske, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Szentmártonká-
ta és Tápióság. 
Egy egész napos kirándulás, séta a szabadban, és a jó 
hangulatú társaság között, kellemesen éreztük magun-
kat. Polgármester asszonyunk is csatlakozott közénk. A 
két Kaszás az oda és vissza úton szórakoztatta a csapa-
tot, mindig jókedv és derű árad belőlük. Köszönet min-
denkinek, aki bármivel is hozzájárult a nap sikereihez. 
Még egyszer köszönjük a szervezőknek a lehetőséget, 
hogy részt vehettünk ezen az eseményen. 

 
Tóth Lajosné 

Barna Piri 

örök! Így jellemezném az október 22-ét, és előzményeit, 
amelyek nem napokra, vagy hetekre, hanem hosszú 
évekre nyúlnak vissza. Mindenki számára van olyan 
emlék, amely nem tűnik el csak úgy, hanem velünk ma-
rad, a részünké válik, és mindig melegséggel tölt el 
minket, ha visszagondolunk rá. Nehéz kifejezni az ér-
zést, amit átéltem a felkészülés, és az előadás alatt, hi-
szen több boldogságnál, és szeretetnél. Mélyebb, érzé-
kibb, és megindítóbb volt. Az ünnepségek legszebb pil-
lanatai, és az iskola elballagott és a mostani diákjai 
lettek eggyé kovácsolva. Nóra tanárnő kovácsolt össze 
minket, akinek szíve egy ütemként vert a miénkkel. A 
szeretet már-már kézzel fogható volt. Eleinte még ha 
féltünk is, hittünk egymásban, és tudtuk, bármire képe-
sek vagyunk. Talán a többi szereplő nevében is mond-
hatom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy újra 
részese lehettem ennek a csodának, amely nem a bema-
golt szövegek felmondásáról, vagy az eljátszott szere-
pekről szóltak, hanem arról, hogy újra együtt, közösen, 
szív a szívvel, kéz a kézben emlékeztünk meg az 56-os 
forradalom és szabadságharc eseményeire.” (Vinacsek 
Ivett) 
 
 

„Újra találkozhattam a régi szereplőkkel, úgy mint két 
évvel ezelőtt. Nosztalgikus érzés volt.” (Kiss Peti) 
 
„A csoda bennem megtörtént. Köszönöm!” (Pintér An-
dika) 
 
„Számomra a legfelemelőbb pillanat, amikor a végén a 
gyertyáinkat a magasba emelve Balázs énekelt. Úgy 
érzem mindenki átérezte miről is szólt az elmúlt 1 óra. 
Megható volt, mert érezni lehetett a levegőben, hogy 
összetartozunk.” (Vágó Kitti) 
 
„Nekem az előadáson az volt a legjobb, hogy újra kato-
na szerepet alakíthattam.” (Urbán Dávid) 
 
„Számomra az volt a legjobb érzés, hogy együtt lehet-
tem újra a volt tápiósági iskolásokkal, diákok-
kal.” (Horváth Zoltán) 

Tészta: 
 
30 dkg liszt 
18 dkg porcukor 
6 dkg vaj 
2 db tojás 
Késhegynyi szódabikarbóna 
ezt összegyúrni és két lapot sütni 
 
Töltelék: 
 
25 dkg margarin 
50 dkg túró 
15 dkg porcukor 
1 cs. vaníliás cukor 
Ízlés szerint mazsola 
 
 
Habosra keverjük és ezt a két lap közé töltjük, a 
tetejét porcukrozzuk. Hideg helyre tesszük és más-
nap fogyasztjuk. 
 
Mindkét sütemény lapját a tepsi hátoldalán sütjük! 

RECEPT: Túrós szelet 

 

Adószám: 19184207-1-13 

Számlaszám: 11742063-20004738 

Tisztelt Tápióságiak! 
 

Tájékoztatom a községünkben élőket, hogy az elmúlt hónapokban a tájház vételére meghirdetett pénz-
gyűjtési akciónkra, az alább felsorolt személyektől érkeztek pénzadományok: 

 
Bartúcz Illésné   Tápióság 
Béres Mária   Tápióság 
Kun Halasi Katalin  Tápióság 
Jánosi Gábor   Tápióság 
Országné Kun Julianna  Budapest 
Prepok Tiborné   Tápióság 
Sári István    Tápióság 
Tóth György   Tápióság 
Tóth Károlyné   Tápióság 
Tóth Zsuzsanna   Budapest 
Varró Gábor   Tápióság. 
Varró József   Budapest 

 
Összesen: 117 000 Ft. 

A könyvtárból leselejtezett könyvek értékesítéséből, a becsületkasszába gyűjtött adományok összege: 
Összesen: 78 000 Ft. 

 
Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy az Alapítvány számláján  1 149000 Ft. áll a rendelkezésünkre 
az épület vásárlásához, amelynek vételára 1 500 000 Ft. lesz. Szeretném megköszönni az eddigi támo-
gatók önzetlen adakozását. Bízom benne, hogy a későbbiekben még többen fogják anyagilag támogatni 
ezt a célkitűzésünket. 
 
Előre is megköszönve. 
Tisztelettel: 

Tóth György 
Alapítvány kuratórium elnök  
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A következő ÚjSág december 9-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: december 1. 

MONORI JÁRÁSI HIVATAL 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA 

A CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT 
(CSVSZ) SZOLGÁLTATÁSAI 

 
I. Családtervezési tanácsadás 

- Gyermekvállalás 
 Mi az, ami megtehető a leendő gyermek egészsége érdekében 
- Fogamzásgátlás 
 Személyre szóló módszerek 
 (előnyök, hátrányok, hatásmechanizmusok) 
- Felkészítés a nőgyógyászati és egyéb szükséges vizsgálatokra 

II. Ifjúsági tanácsadás 

- Egészséges életvezetés 
- Felnőtté válás 
 (testi-lelki változások, önismeret, rizikótényezők, megelőzés) 
- Párválasztás-családalapítás 
 (női-férfi szerepek, egymással szembeni elvárások, felelősség, szeretet, szerelem, harmoni-

kus párkapcsolat, a család szerepe, élet tisztelete, védelme) 
- Fiatalkorúaknak házasságkötés előtti tanácsadás 

III. Családvédelmi tanácsadás 

- Családtámogatási ellátási formák 

- Tanácsadás súlyos válságban lévő, a terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó párok 

(nők) részére 

 

 CÍM:  MONOR, Deák F. u. 4/A épület 
   NAGYKÁTA, Szabadság tér 16. 

A Várakozás elkerülése érdekében szíveskedjék telefonon 
előjegyzési pontot kérni! 

 ELŐJEGYZÉS: Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 8:00-8:30 Tel: 29/411-337 
    CSÜTÖRTÖK: 12:00-12:30   Tel: 29/440-278 

 
Nagyné Szűrszabó Irma 

CSVSZ tanácsadó védőnője 

 

 

GÉZENGÚZ ÓVODA - októberi beszámoló 

Október 5  Állatok Világnapja: Kirándulás a Jászberényi Állatkertbe 

    Kirándulás a Nagykátai Rendőrkapitányságra  

Október 10.  Nagycsoportosok logopédiai szűrővizsgálata  

Október 17.  Alma-nap  

Október  4. hete Tök-jó hét az óvodában  

Október 27.  OVI-Mozi  

Állandó programjaink 

Tápiósági Gézengúz Óvoda  

Hétfő délután  Logopédia 

Kedd délelőtt  Néptánc 

Péntek délelőtt  Angol / Hittan 
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