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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2016. november 24-én tartott képviselő testületi ülés 
napirendi pontjai 

 
Napirend: 
 
1./ Tájékoztató a Smart City lehetőségekről 
 Előadó: Borbély Olivér Invitech Megoldások Zrt. 
  
 
Kamerarendszer bővítésének lehetőségeit vizsgálta 
ezen napirendi pont alatt a testület. Amennyiben nyílik 
pályázati lehetőség a kamerarendszer bővítésére, abban 
az esetben valósulhat meg a bemutatott rendszer telepí-
tése.  
 
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségve-
tés III. negyedéves teljesítéséről 
 Előadó: Halasi Anita polgármester 
  
A testület elfogadta a beszámolót. 
 
3./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 10/2014.(X.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
  
Az SZMSZ módosítását elfogadta a testület. A pénz-
ügyi bizottság 5 főről, 4 főre történő csökkentése került 
elfogadásra. 
 
4./ Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről 
és térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Halasi Anita polgármester 
  
A testület elfogadta rendelet módosítását.  
 
5./ Újszilvás Község Önkormányzatával való együtt-
működés megbeszélése 
 Előadó: Halasi Anita polgármester 
  
Újszilvás kérésére együttműködő támogatásunkat fejez-
tük ki, a tekintetben, hogy Újszilváson őshonos fajtákat 
tenyésztő baromfitelep létesítése kezdődhessen. 
 
6./ Települési flotta bevezetésével kapcsolatos lehe-
tőségek megbeszélése 
 Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
  
A témával kapcsolatban információ újságunk további 
hasábjain található. 
 
7./ Felújított Egészségházzal kapcsolatos bérleti 
díjak megbeszélése 
 Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
Aktuálissá vált újra az a téma, mely szerint az egész-

ségházunkban működő, jelenleg a szerződése alapján 
bérleti díjat nem fizető gyógyszertár - tekintettel a fel-
újított, korszerűbb épület adottságaira – tekintetében 
változtassunk a fennálló szerződés feltételein, különös 
tekintettel a bérleti díjra. A testület felhatalmazta a pol-
gármester a gyógyszertárral történő egyeztetésre. 
 
8./ Gyermekorvosi ellátással kapcsolatos jövő évi 
elképzelések megbeszélése 
 Előadó: Halasi Anita polgármester 
  
Dr. Balogh Erzsébet gyermekorvos 2016 december 01. 
napjától már nem tud rendelési időt biztosítani települé-
sünkön. Tekintettel a közelgő ünnepekre, sajnos az új 
gyermekorvos csak januártól vállalja a gyermekorvosi 
szolgáltatás biztosítását. December hónapban elmarad-
nak a délutáni gyermekorvosi rendelések. A gyermeke-
ket dr. Prepok Rita háziorvos látja el rendelési idejében. 
Önkormányzatunk törekvése, hogy ne csak heti kettő 
alkalommal, hanem lehetőség szerint heti 4 munkana-
pon biztosítsunk gyermekorvosi rendelést. Amennyiben 
sikerül még egy gyermekorvossal megállapodást kötni, 
úgy januártól már két gyermekorvos fog rendelni a tele-
pülésen. Bővebb információt a rendelési időkkel kap-
csolatban csak a szerződések megkötését követően tu-
dunk adni. 
 
9./ Bölcsödével kapcsolatos kötelező önkormányzati 
feladatok megbeszélése 
 Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
Tekintettel azon kötelezettségre, mely szerint 2019-től 
minden településnek valamilyen formában biztosítania 
kell a bölcsődei ellátást, a jövő év első felében az érin-
tett kisgyermekes szülök körében felmérést készít az 
önkormányzat. Ezen felmérés eredménye alapján szüle-
tik döntés, hogy milyen módon lesz megoldható ez a 
feladat. 
 
10./ Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 
       Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
 
Egyéb hírek 
Újabb garanciális útjavítási munkák kerültek elvégzésre 
több utcában. Emellett a Cicahegyen és a Papp Károly 
úton is történt - a csatornaberuházással nem kapcsola-
tos, önkormányzatunk által elvégzett - útjavítás.  
Tápióság Község Önkormányzatának nevében áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új esztendőt 
kívánok minden kedves tápióságinak. 

Halasi Anita 
polgármester 
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Tápióság Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
5/2016 (V.27.) önkormányzati rendelet alapján, a Polgármesteri Hivatal 

2016. december 22. napjától 2017. január 01. napjáig igazgatási szünet 
miatt zárva tart. 

Első ügyfélfogadási nap 2017. január 2. (hétfő). 
 

Ez idő alatt ügyintézés csak rendkívüli esetben (pl.: haláleset anyakönyvezése) történik. 
Rendkívüli esetben hívható telefonszám: 

0630/705-4920 
dr. Pap Anikó 

jegyző 

Lakossági mobil flotta Tápióságon! 
Tisztelt Lakosság!  

 
A Vodafone Magyarország Zrt. Település flotta bevezetésének a lehetőségét ajánlotta fel a Polgármesteri Hivatal 
számára. Ezen szerződés keretein belül bárkinek (nem csak tápiósági lakcímmel rendelkezőknek) lehetősége lesz 
belépni a flottába, és annak kedvezményeit igénybe venni. A flotta tagjai egymás közt ingyenesen beszélhetnek, 
kedvezményes percdíjak, és új készülékvásárlási lehetőség illeti meg őket.  
 
A szerződésben foglalt kedvezményeknek azonban lényeges feltétele, hogy a flotta tagjainak a száma, 1 év alatt 
elérje az 50 főt.  
 
Ezen feltétel teljesítéséhez igényfelmérést kezdeményezünk a lakosság körében. 
 
Kérjük tehát, hogy aki szándékozik a közeljövőben (legkésőbb 2017. decemberéig) csatlakozni a flottához, az az 
info@tapiosag.hu email címen, vagy facebook üzenetben szíveskedjen azt jelezni. Az üzenet nem egyenértékű a 
szerződéskötéssel, azt a későbbiek során, (amennyiben a Vodafone Magyarország Zrt, illetve a Tápióság Polgár-
mesteri Hivatal között létrejött az együttműködési megállapodás) mindenkinek saját magának kell majd intéznie, 
melynek részleteiről a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni. 
 
A kedvezményes díjszabás, előfizetési díj és egyéb szolgáltatások részletei megtalálhatóak weboldalunkon, hivata-
los facebook oldalon, továbbá kihelyezett plakátokon, és a polgármesteri hivatalban. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosult, 
ezért 2016 december 1-vel az ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul: 

Hétfő:   08.00 – 12.00 
Kedd:   13.00 – 16.30 

Szerda:  nincs ügyfélfogadás 
Csütörtök:  13.00 – 16.30 

Péntek:  nincs ügyfélfogadás 

Kérjük az ügyfélfogadási idő betartását! 

TÁJÉKOZTATÓK 
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Iskolai hírek 

Labdarúgás 
A Tápiósági Papp Károly Általános Iskola a körzeti selejtezőn 1. helyezést ért el labdarúgásban (IV. korcsoport).  

A Bolyai anyanyelvi csapatversenyen 
csodálatos eredményt értek el 

a tápiosagi gyerekek  
 
8. osztály, általános iskolai kategória, Pest megye dél-
kelet első helyezett! 
 
Tápiósági Papp Károly Általános Iskola – CSAK A 
SÁG csapata: 
 
Schmiedt Erik Dominik 
Rózsa Virág 
Makádi Milán 
Mező Réka 
 
Felkészítő tanár: Tóthné Ónody Nóra 
 
Gratulálunk a gyerekeknek és Tóthné Ónody Nóra ta-
nárnőnek! Sikeres felkészülést és hasonló szép eredmé-
nyeket kívánunk a döntőben is! 
Tóthné Ónody Nóra tanárnő sorait olvashatják: 
"A tudás, az érdeklődés közelebb visz ahhoz,hogy meg-
szeressünk valamit. Ha megszeretjük, akkor már va-
lamennyire magunkénak is érezzük,és fontos lesz ne-
künk,hogy óvjuk , őrizzük, tegyünk érte, gondozzuk! " 
A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny évek óta az egyik 
kedvenc megmérettetésem. 

Szeretem ,hogy az egész verseny csapatmunkára épít, 
logikát és kreativitást igénylők a feladatok, több mű-
veltségi területet ötvöz, és nem a bemagolt ismeretekre 
van szükség. Minden évben több csapatom indul,és 
mostanra sikerült felmenő rendszerben rutinos verseny-
zőket felkészíteni. 
A "felkészít" szó alatt értek együtt megoldott feladato-
kat, jó hangulatban eltöltött perceket. 
Mert jó együtt lenni akkor ,ha van miért… 
Jó együtt lenni ,ha öröm és szeretet van köztünk... 
Jó együtt lenni ,ha a szeretet által nemes célokra va-
gyunk hivatottak! 
Az idén megint több csapattal indultunk a Monoron 
rendezett körzeti megmérettetésen. 
Kun Sándor Tanár úr évek óta nagyszerű "gazdája " az 
ottani versenyeknek. 
Többek között az Ő személye a garancia számomra az 
egyéni odafigyelésre! 
A két nyolcadikos csapatom közül a: CSAK A SÁG 
nevezetű négyes bejutott az első hat díjazott közé! 
 
A másik 8.-os csapat a dicséretet érdemlő 10. helyen 
végzett. (Hegedűs Petra , Varga Nóra , 
Promek Dániel , Kéry Tamás) Gratuláció Nekik!  
 
November 22-én volt a hat díjazott csapat eredményhir-
detése a Pest megye délkeleti körzetben. 

 

Tudtuk ,hogy minden kategóriából az első helyezett kap 
meghívást az országos döntőbe. 
 
2013-ban egyszer már hatalmas bravúrt vittek véghez 
az akkori tanítványok; Sári Réka, Pintér Andrea, Inoka 
Anna, Tóth Enikő és Kun Bence elsőként jutottak to-
vább az országos döntőbe! 
 
Izgultunk nagyon most is , hisz 3 év után megint díja-
zottak lettünk..... Izgalmas,várakozással teli és feszült 
egy óra következett, amelyet a Szent István Gimnázium 
diákjai műsorral oldottak. 
Egymásra se mertünk nézni az eredmények hirdetése 
közben.... már a három legjobb között vagyunk! 

 
Kérdőn néztünk egymásra...Lehetséges ez? Majd el-
hangzott a végszó: 8. osztály, általános iskolai kategó- 
ria, Pest megye délkelet, első helyezett! - Szó szerint 
"lefagytunk". Mi ,ez a pici iskola megint az élen vég-
zett, nagyvárosok csapatai előtt? Továbbjutottunk? Az 
országos döntőre? IGEN! Megint sikerült! 
 
Köszönöm Nektek gyerek! 
 
Bebizonyítottátok, hogy nagyszerű dolgokra vagytok 
hivatottak! 
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Köszönöm mindazoknak, akik az írásaimat olvasták, valamint tetszésüket és nem-tetszésüket jelezték. A Vadvirág 
Hagyományőrző Nyugdíjas Klub nevében mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívá-
nunk! 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 

Kun Sándor 
 

Kun Sándor 1930 február 02. napján született 
Tápióságon, földműves család második gyermekeként. 
Szülei szigorúan, de szeretettel nevelték 4 fiú testvéré-
vel együtt. Az elemi iskola elvégzése után 1944 január-
jában szabótanoncnak szerződött Budapesten. Három 
tanulóév után sikeres szabó szakvizsgát tett. Szakmájá-
ban dolgozott kisiparosoknál 1950 július 31-ig. 1950 
augusztusától az akkori községi elöljáróság alkalma-
zottja lett. Még az évben bevonult sorkatonai szolgálat-
ra. 1953. októberében őrmesteri rendfokozattal egész-
ségügyi okok miatt leszerelt. 
  
 A tápióság Községi Tanács VB-hez 1961. február 
4-én került Közel 3 évig a VB-titkári munkakört látta 
el. Titkári munkája közben Veszprémben államigazga-
tási iskolát végzett. 1963 december 01-én a Községi 
Tanács elnöke lett.  
  
 Munkája során nagy figyelmet fordított a község-
re és lakóira. Működése alatt több létesítmény épült – 

ravatalozó, gyógyszertár, járdák és közúthálózat-. Igye-
kezett egyre többet tenni szülőfalujáért. Anyakönyvve-
zetőként 500 párt adott össze. 
  
 1980-ban kötött házasságából egy fia született, 
Levente. 
  
 Munkája elismeréseként több miniszteri és kor-
mánykitüntetésben részesült: Munka Érdemérem, Hon-
védelmi Érdemérem, Tűzbiztonsági Érem ezüst foko-
zat, „Tanácsi Munkáért” arany fokozat. Az 1963-as 
nagy árvíz után Életmentő Éremmel tüntették ki. Tóth 
Raffael rendőrrel Romhányi Jánost mentették ki a meg-
áradt, örvénylő vízből. 
  
 Közel 30 év közszolgálati munka után 1990-ben 
vonult nyugdíjba. Tevékeny és aktív nyugdíjas életet 
élt. 
 
 2016. október 22-én rövid szenvedés után 86 
éves korában elhunyt. 

Tápióság Karácsonyi 
csomagküldő szolgálata 

 
Azt mondják egy cipő sokat elárul a gazdájáról. Nemrég 
nekem is elárult valamit egy pár szakadt lábbeli. Az első 
gondolatom az volt, be kell foltoznom. Ekkor indult az 
ötlet, hogy besegítek a Jézuskának és én is megajándé-
kozok valakit. Mára egy jótékonysági program keretei 
közt, te is örömet szerezhetsz egy rászoruló gyereknek. 
 
Foltozz be te is egy cipót! 
 
Annak érdekében hogy valós örömet szerezhess, kérlek 
törekedj rá, hogy a csomagodba értékes ajándékok kerül-
jenek. Ruhák, írószerek, édességek, játékok, könyvek. A 
csomag összeállítása során, akár több korosztályra, fiúk-
ra lányokra egyaránt gondolhatsz. A végleges ajándék-
dobozok utóbb kerülnek összeállításra annak érdekében, 
hogy minél több családnak szerezhessünk örömet. Vagy-
is az általad összekészített csomagot kérlek ne csoma-
gold be. 
 
Jézuska kerestetik! 
A Jézuska Tápiósági nagykövete; Lesti Laura 
Ha segíteni szeretnél, nem csak cipős doboz leadásával 
teheted meg, hanem vállalhatod a csomagok kiszállítását 
is. 
Felajánlásaidat az alábbi helyszíneken és időpontok-

ban várjuk: 
 
Gézengúz Óvoda - december 21-ig. 
Családsegítő Szolgálat - december 21-ig. 
Tápiósági Papp Károly Általános Iskola - december 21-
ig. 
Tápióság Községi Sportkör Sportbálja - 2016. december 
10. (Tápióság Sportcsarnok) 
Adventi Vásár - 2016. december 18. (Tápióság Sport-
csarnok előtti tér) 
 
 
 

 

További információ: 
 
Lesti Laura: 
+36-30/506-8797 
 
Agócs Erzsébet: 
+36-30/862-8485 

Tisztelt Tápióságiak! 
Engedjék meg, hogy pár szóban tájékoztassam az itt élőket és az innen elszármazottakat, 

hogy november hónapban adományaikkal az alább felsorolt személyek és családok 
gyarapították az alapítvány számláját: 

Erdélyi Sándor 

Gyetvai Sándor 

Jáger Mária 

Molnár János 

Molnár Zsolt  (Monor) 

Tóth Ferenc 

Így az alapítvány számláján  1 235 966 forint áll rendelkezésünkre 
a faluház megvásárlására. 

Ezúton is szeretném megköszönni eddigi befizetéseiket. 
Bízom benne, hogy a későbbiekben önzetlen adományaikkalmég többen fogják támogatni ezt a célunkat. 

Előre is megköszönve. 
Tisztelettel: 

Tóth György 
Alapítvány kuratórium elnök  

Adószám: 19184207-1-13 
Számlaszám: 11742063-20004738 
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A következő ÚjSág február 4-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: január 25. 
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SPORTOS-SÁG 

TÁPIÓSÁGI KSK 
 
Labdarúgó szakosztály 
Felnőtt csapatunk elvesztette veretlenségét. 
A 13. fordulóban Monor csapatát fogadtuk, és nem si-
került a bravúr, 3-0 arányban vereséget szenvedtünk. A 
bajnokságban jelenleg az ötödik helyet foglaljuk el, de 
még hátra van egy elhalasztott mérkőzésünk Mendén. 
Győzelem esetén továbbra is megmarad az esélyünk, az 
első két hely valamelyikének megszerzésére. 
 
Utánpótláscsapataink szereplése idén kicsit halványabb, 
mint azt vártuk. Jelenleg az U14-es korosztálynak lehet 
esélye a dobogóra. Sajnos az U16 még nem szokott 
hozzá a nagypályához, hisz' a tavalyi szezonban Ők 
még 3/4-es pályán szerepeltek. Nehezíti továbbá a hely-
zetüket, hogy ennek a korosztálynak az alsó korhatárát 
érintik játékosaink, vagyis 2002-2003-ban született gye-
rekekről van szó. U19-es ifjúsági csapatunk a szezon 
végére sajnos „elfogyott”. Az 5. fordulóban, Sülysáptól 
elszenvedett súlyos (10-1) vereséget nem tudták kihe-
verni a játékosok, és azt követően a biztosra vett mérkő-
zéseken is bakiztunk. Természetesen azzal, hogy több 
játékos is már a felnőtt csapathoz csatlakozott, gyengült 
a keretünk. Mindenesetre biztos vagyok benne, hogy 
tavasszal a fiúk sokkal jobb teljesítményt fognak nyúj-
tani! 
Lánycsapatunk edzései folyamatosak. Jelenleg készül-
nek a Nagykátán megrendezendő „Mikulás Kupa” elne-
vezésű kispályás labdarúgó tornára. Ovis focistáinknak, 
jelenleg heti egy alkalommal, a Tornacsarnokban tar-
tunk edzéseket, természetesen a szülők óvó felügyelete 
mellett. 
 
Web: http://www.mlsz.hu/dblanding 

Asztalitenisz szakosztály 
NB-I-es játékosok állították meg Ság csapatát! 
Az év végére eljutottunk odáig, hogy ellenfeleink ké-
szülnek Ság asztalitenisz csapata ellen! 
Egészen a nyolcadik fordulóig veretlen volt csapatunk! 
Mind a hét mérkőzését a csapat simán, nagy arányban 
nyerte meg. Csak a 8. fordulóban sikerült Cegléd csapa-
tának megállítani bennünket, akik erre a mérkőzésre az 
NB-1es játékosaikat is felvonultatták. Még három for-
duló van hátra az őszi szezonból és igen elkelő helyről 
várhatják ping-pongosaink a folytatást! 
 
Web: http://www.moatsz.hu/index.php/eredmenyek/
megyei-bajnoksagok 

Felruháztuk az Utánpótlást! 
Év végére sikerült az U14-es és az U16-os csapataink-
nak melegítőt vásárolnunk. Régóta tervben volt, több-
ször is megígértem, de sajnos eddig nem sikerült az 
ígéretet teljesíteni. November utolsó hetében, a „Legea 

Magyarország” közreműködésével 26 db melegítőt vá-
sároltunk a gyerekeknek. December végére az U19 is 
megkapja a hőn áhított felszerelését. Így már minden 
csapatunk rendelkezni fog jó minőségű felszereléssel. 
 
Elfogadták a TAO Sportfejlesztési programunkat. 
A 2016/17-es szezonban is pályáztunk TAO-s támoga-
tásra. Idén kicsit nehezebben „őröltek az MLSZ mal-
mai”, és az áprilisban beadott pályázatunkat november-
ben fogadták el. 
Összesen: 4.071.921.- forintra pályáztunk. Ebből után-
pótlás-nevelésre 1.2M forintot, tárgyi eszköz beruházás 
(ingatlan) 2.02M forintot, tárgyi eszköz beruházás (nem 
ingatlan) 770E forintot, számolhatunk el. Terveink kö-
zött szerepel többek között az edzésszintű világítás ki-
építése, pálya gyepregeneráció, biztonsági korlát- kerí-
tés felújítása, informatikai eszközök beszerzése, mez-
garnitúrák vásárlása. 
A sikeres projektek megvalósításához keressük azon 
gazdasági társulásokat, cégeket akik társasági adó-
jukról maguk szeretnének rendelkezni, és azt a Tao-
.tv.-nek megfelelően Sportkörünk részére tudnák 
felajánlani. Sportfejlesztési programunk megtekinthető 
a www.tapiosag.hu oldalon.) 
Idén is SPORTBÁL! 
 
Sportkörünk 2016 december 10-én tarja immár hagyo-
mányos évadzáró bálját. 
Mindenkit szeretettel várunk! Részletek a plakátokon. 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni a 2016-ban nyújtott 
segítséget támogatóinknak, Tápióság Község Önkor-
mányzatának, a Tápióság Pékségnek, az Indián-Sped 
Kft-nek, Laczkó-Team Kft-nek, és a Tölgyes csárdá-
nak. Köszönjük szurkolóinknak a töretlen biztatást, és a 
csapatainkba vetett bizalmat és hitet. Köszönet minden 
„névtelen” segítőnek, akik jöttek, ha kellett! Hálásak 
vagyunk a szülőknek, akik az utaztatásokban voltak 
nagy segítségünkre, vagy éppen szendvicset készítettek 
a gyerekeknek, vagy süteménnyel lepték meg őket egy-
egy mérkőzés után. Nekik, és minden sportbarátnak, 
valamint tápiósági lakosnak kívánunk: 

 
 BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET! 
Toldi Miklós Tápióság KSK Elnök 
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ben fogadták el. 
Összesen: 4.071.921.- forintra pályáztunk. Ebből után-
pótlás-nevelésre 1.2M forintot, tárgyi eszköz beruházás 
(ingatlan) 2.02M forintot, tárgyi eszköz beruházás (nem 
ingatlan) 770E forintot, számolhatunk el. Terveink kö-
zött szerepel többek között az edzésszintű világítás ki-
építése, pálya gyepregeneráció, biztonsági korlát- kerí-
tés felújítása, informatikai eszközök beszerzése, mez-
garnitúrák vásárlása. 
A sikeres projektek megvalósításához keressük azon 
gazdasági társulásokat, cégeket akik társasági adó-
jukról maguk szeretnének rendelkezni, és azt a Tao-
.tv.-nek megfelelően Sportkörünk részére tudnák 
felajánlani. Sportfejlesztési programunk megtekinthető 
a www.tapiosag.hu oldalon.) 
Idén is SPORTBÁL! 
 
Sportkörünk 2016 december 10-én tarja immár hagyo-
mányos évadzáró bálját. 
Mindenkit szeretettel várunk! Részletek a plakátokon. 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni a 2016-ban nyújtott 
segítséget támogatóinknak, Tápióság Község Önkor-
mányzatának, a Tápióság Pékségnek, az Indián-Sped 
Kft-nek, Laczkó-Team Kft-nek, és a Tölgyes csárdá-
nak. Köszönjük szurkolóinknak a töretlen biztatást, és a 
csapatainkba vetett bizalmat és hitet. Köszönet minden 
„névtelen” segítőnek, akik jöttek, ha kellett! Hálásak 
vagyunk a szülőknek, akik az utaztatásokban voltak 
nagy segítségünkre, vagy éppen szendvicset készítettek 
a gyerekeknek, vagy süteménnyel lepték meg őket egy-
egy mérkőzés után. Nekik, és minden sportbarátnak, 
valamint tápiósági lakosnak kívánunk: 

 
 BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET! 
Toldi Miklós Tápióság KSK Elnök 
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