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Újévi Köszöntő 
Kedves Tápióságiak, kedves Tápiómentiek! 
Tápióság község polgármestereként boldogan éltem 
azzal a lehetőséggel, hogy az új esztendő alkalmával ily 
módon köszönthetem Önöket. 
Az előttem szóló polgármesterek példájához hasonlóan 
én is összegezhetném az elmúlt év jelentős eredménye-
it, eseményeit; elmondhatnám mennyire örülünk, hogy 
az egészségházunk energetikai korszerűsítésen esett át, 
hogy új könyvtárat létesítettünk, vagy azt, hogy sikere-
sen folytattuk a járdafelújítást a közmunkaprogram ke-
retében. Dicsekedhetnék a páratlan, nagy népszerűség-
nek örvendő rendezvényeinkkel, mint a rétesfesztivál, a 
tuningfesztivál, vagy a vasszamarak motoros feszti-
vál… 
Ezek helyett én inkább másról szeretnék most néhány 
gondolatot megosztani Önökkel. 
Kettő évvel ezelőtt a polgármesteri választásokat köve-
tő napokban felkeresett egy újságíró, hogy interjút ké-
szítsen velem. Köszönhetően a meglepően intelligens 
beszélgetőtársnak, az ugyan rövidre tervezett, de mégis 
hosszúra nyúlt beszélgetés során megfogalmazódott 
bennem egy gondolat. „Megválasztásommal egy kin-
cset kaptam megőrzésre.” Mindig is tudtam, hogy Tápi-
óság, a szülőfalum csodás kis hely, de a kérdésekre 
adott válaszaimmal még inkább erősödött bennem az az 
érzés, hogy  mekkora ajándék az élettől, hogy egy időre 
igazán magaménak érezhetem ezt a kis falut. Aztán 
azon kezdtem el gondolkodni, miért is olyan nagyszerű 
hely ez a település. A válasz egyszerű: mert azok lakják 
akik, és nagyszerű emberek dolgoznak a közösségért. 
Egy rátermett polgármester és egy jól működő testület 
sem ér semmit, ha nem veszik őket körül olyan embe-
rek, akik hisznek, és bíznak bennük, akik segítik, támo-
gatják őket, akik önmaguk is tenni akarnak, legyenek 
akár a közösségért dolgozók, vállalkozók, vagy csak 
egyszerű lakosok. 
Az ünnepek előtt egy karácsonyi évzáró délutánon 
meghívtam azokat az embereket, akik munkájuk, hiva-
tásuk által építőkövei, mozgatórugói a településnek. Ott 
voltak az óvodai, iskolai, hivatali dolgozók, az orvosok, 
a karbantartók, a takarítók… mindenki, aki nap, mint 
nap a Tápióságon élőkért fáradoznak. Szerettem volna 
tudatni velük, mennyire fontosak ők számomra, de 
mondhatnám, bármely polgármester számára, mert 
részben ő általuk tudjuk megvalósítani a céljainkat, el-
érni az álmainkat. Mélységes tiszteletemet, hálámat és 
köszönetemet fejeztem ki nekik mindezért a kitartásu-
kért, és kértem őket, hogy a jövőben is tartsák meg a 
hitüket, akkor is, ha  esetlegesen nehéz időszakokat kell 
megélniük. 
Ezúttal, nem csak nekik szeretnék köszönetet mondani. 
Tápióság egy olyan hely, 

 ahol a lakosok anyagi támogatása és keze munkája 

által szépülnek a közterek, 
 ahol önként jönnek az emberek, hogy adni szeretné-

nek, 
 ahol az óvoda udvara helyi vállalkozók és szülők 

segítsége révén újul meg, 
 ahol a szüreti mulatságokon ezer számra sütik a 

nénik a fánkot és a pogácsát, 
 ahol egy-egy rendezvényre akár 2000-en is elláto-

gatnak, 
 ahol az emberek várva-várják, hogy a segítségüket 

kérjük, mert boldogan tesznek a faluért. 
Persze itt is vannak nehézségek, de ezek csak erősíte-
nek bennünket és még inkább kitartásra ösztönöznek. 
Itt olyan emberek laknak, olyan emberek dolgoznak és 
olyan testület működik, mely minden polgármester ál-
ma. Köszönöm Nektek, Ságiak! Büszke vagyok, hogy 
Tápióság polgármestere lehetek, és nap mint nap azért 
teszek, hogy minden tápiósági büszke lehessen kis falu-
jára. 
Kedves Tápiómentiek, halljátok hát, Tápióság egy cso-
da, szeretetre méltó emberekkel, olyanokkal, akik ma-
guk teszik különlegessé ezt a helyet. 
Legyen ez példa mindenki előtt az új esztendőben, hogy 
más településen is egyre többen higgyék el, ők maguk 
is tehetnek a környezetükért, segíthetik a község vezeté-
sét, támogathatják a törekvéseket. 
Kívánom, hogy egyre többen érezzék ezáltal azt, hogy 
kiváltság a Tápió vidékén élni. 
Áldott új esztendőt kívánok mindenkinek. 

Halasi Anita  
Tápióság község polgármestere 

 
 
 

Önkormányzati hírek 
 

2016. december 15-én tartott képviselő testületi ülés 
napirendi pontjai: 
1./ Beszámoló a Községi Könyvtár 2016. évi szak-
mai munkájáról 
A testület elfogadta a beszámolót.  
2./ Beszámoló a Tornacsarnok 2016. évi szakmai 
tevékenységéről 
A testület elfogadta a beszámolót 
3./ 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-
.éviCLXXXI. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§-a 
rendelkezik a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési 
rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelöl-
ve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is. 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
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370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében éves 
ellenőrzési tervet kell készíteni.  
A testület az alábbi ellenőrzési feladatokat fogadta el: 

Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott 
szervezetek részére kiutalt támogatások engedélye-
zett, célszerinti elszámolásának ellenőrzése. Az 
önkormányzat közpénzekkel történő gazdálkodásá-
nak szabályszerűségi vizsgálata. 
Az önkormányzat által lebonyolított közbeszerzé-
sek szabályozottságának, dokumentálásának érté-
kelése. 
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó óvoda sza-
bályozottsága, az intézmény gazdálkodásának, ha-
tékony működésének átfogó ellenőrzése. 

4./ A települési támogatásról és az egyéb szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
A rendelet módosítása alapján az általános települési 
támogatás összege alkalmanként maximum 15.000,- Ft 
lehet. 
5./ Vízmű rendszer felújítására érkezett ajánlatok 
megbeszélése 
A testület ajánlatok hiányában nem tárgyalta a napiren-
di pontot. 
6./ Döntés a Tápiósági Gézengúz Óvoda 2016. évi 
téli szünet idejére történő zárva   
      tartás engedélyezése tárgyában 
A testület engedélyezte az óvoda téli szünet idejére tör-
ténő zárva tartását. 
7./ MOL vételi ajánlatának megbeszélése (Tápióság 
0127/4 hrsz.) 
A testület elfogadta a MOL 39.262,- Ft-os, piaci érté-
ken meghatározott vételi ajánlatát a Tápióság külterület 
0127/4 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdoni rész vonatko-
zásában.  
8./ Egyebek 
 - Települési flotta igényfelméréséről tájékoztatás 
A testület megállapította, hogy eredménytelen volt az 
igényfelmérés is, így nem él a települési flotta kialakítá-
sának lehetőségével. 
 
2017. január 26-án tartott képviselő testületi ülés 
napirendi pontjai 
1./ Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti     együttmű-
ködési megállapodás felülvizsgálata 
A testület nem módosítja a megállapodást. 
2./ Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jó-
váhagyása 
 A testület jóváhagyta a munkatervet 
3./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
A közmeghallgatás 2017. 04 01. napján 14. órakor ke-
rül megtartásra. 
4./ Tornacsarnok SZMSZ-ének módosítása 
 A testület arról határozott, hogy hatályon kívül helyezi 
a Tornacsarnok szervezeti és működési szabályzatát, 
tekintettel arra, hogy a művelődésszervezői munkakör 
betöltetlensége miatt nem tartalmazna lényegi információt. 

5./ Az Arculati kézikönyvre és a Településképi ren-
delet elkészítésére érkezett árajánlatok megbeszélése 
Az elmúlt időszakban jelentős mértékben változtak az 
építési tárgyú jogszabályok.  
1. Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása révén 
megszületett az „egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenység” fogalma, mely jelentős mértékben leegy-
szerűsítette az építkezéshez kapcsolódó engedélyezteté-
si eljárást. A törvényi változás első lépcsője az volt, 
hogy a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű házak 
esetében csupán bejelentési kötelezettsége volt az épít-
tetőnek. Az építtetőnek csupán egy jelentősen lecsök-
kent tartalmú műszaki dokumentációt kellett benyújtani 
az építéshatóság részére (feltölteni az ÉTDR rendszer-
be), akik csupán tudomásul vették a bejelentést és erről 
tájékoztatták az Önkormányzatot. Ezzel az építésható-
ságnak erősen lecsökkent a jogköre. 
2. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevé-
kenységre vonatkozóan újabb rendelet jelent meg, mely 
tovább csökkentette az építtető feladatait. A lakóépület 
építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. 
(VI.13.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése rögzítette, 
hogy „az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevé-
kenység bejelentése az elektronikus építési napló ké-
szenlétbe helyezésével valósul meg”. 
A rendelet azt is rögzítette, hogy az építésügyi hatóság 
a bejelentésről a készenlétbe helyezett elektronikus épí-
tési naplóból értesül. 
Az építtető a bejelentést követő 15 nap múlva jogosult 
az építkezést megkezdeni. Bár a rendelet rögzíti, hogy 
az építkezést az építtető a vonatkozó jogszabályok sze-
rint végezheti, de az építéshatóságnak nincs jogköre az 
elektronikus építési naplóban rögzített terveket tartalmi-
lag ellenőrizni. 
Az építéshatóság jogköreit az építésügyi és építésfelü-
gyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, vala-
mint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/-
2012. (XI.8.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a Ceglé-
den működő, a Kormányhivatal szervezetében elhelyez-
kedő építésfelügyeleti hatóság jogosult az esetleges 
anomáliák kivizsgálására, hivatalból, kérelemre vagy 
más hatóság megkeresése alapján. 
Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység 
(300 m2-nél kisebb hasznos alapterület) gyakorlatilag 
teljes mértékben kikerült a normatív építéshatósági 
kontrol alól. Ez Önkormányzatunk számára azzal a saj-
nálatos következménnyel bír, hogy a HÉSZ-ben rögzí-
tett előírások teljesülését hivatalból nem ellenőrzi senki, 
ráadásul mi is csak akkor szembesülünk az esetleges 
problémákkal, amikor az adott építkezés javában zajlik. 
A fentiek alapján újra át kell tekintenünk azokat a jogi 
lehetőségeket, amelyeken keresztül érvényesíteni lehet 
a HÉSZ előírásainak betartatását. 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szol-
gáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben 
megmaradt a településképi véleményezési jogkör intéz-
ménye. Emellett megjelent a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény, ami lehetőséget ad az 
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Önkormányzatoknak egy olyan rendelet megalkotására, 
melyben egyértelműen megállapításra kerülnek a tele-
püléskép védelmének elemei, valamint rögzíthetővé 
válik a településképi követelmények alkalmazásának 
felelősségi viszonyai is. 
A törvény azt a jogosultságot adja meg az Önkormány-
zatnak, hogy rögzítse az anyaghasználat, a tömegformá-
lás, a homlokzat és a zöldfelület kialakításának módját, 
a következő eszközökkel: 
 Településképi rendelet megalkotása, melynek rész-

letes tartalmi kereteit kormányrendelet fogja meg-
határozni. 

 Településképi arculati kézikönyv megalkotása, 
melynek részletes tartalmi kereteit szintén kor-
mányrendelet fogja meghatározni. 

 A kézikönyvet és a rendeletet települési főépítész 
közreműködésével kell készíteni. 

 Az építési tevékenység során a településképi köve-
telmények teljesítése az építtető, a tervező és a kivi-
telező egyetemleges felelőssége. 

A fenti rendelet esetleges megalkotása esetén megnyílik 
a lehetőség a településképi követelmények érvénye-
sítésére, a következő eszközökkel: 

 Szakmai konzultáció biztosítása a tervezési folya-
mat során. 

 A polgármester az építésügyi engedélyezést meg-
előzően véleményt ad az építésügyi hatósági enge-
délykérelemhez (településképi véleményezési eljá-
rás) 

 A polgármester településképi bejelentési eljárást 
folytathat le még az egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenységnek sem minősülő építési tevé-
kenység tekintetében is (településképi bejelentési 
eljárás) 

 A polgármester településképi kötelezést adhat ki és 
bírságot szabhat ki. 

 A törvény a településképi szempontból a másodfo-
kú hatósági jogkört a Képviselő-testülethez rendeli. 

A Kormány döntött arról, hogy a településképi arculati 
kézikönyvek elkészítéséhez forrást biztosít a települé-
sek számára.  
A testület arról döntött, hogy elfogadja a Pestterv Kft, 
ajánlatát, mely cég épp a településrendezési terv elké-
szítését végzi, de a határozat akkor lép életbe, ha ka-
punk pontosabb információt arról, hogy a forrást mikor, 
milyen formában kapja meg önkormányzatunk. 
 
6./ Gyermekorvos megbízási szerződésének jóváha-
gyása 
A testület jóváhagyta dr. Legeza Margittal kötendő 
szerződés tervezetét, mely alapján a doktornő az egés-
zséges gyermekek tanácsadását fogja ellátni, egyelőre 
heti egy alkalommal (szerda délelőtt), a későbbiekben 
heti két alkalommal. A beteg gyermekek ellátását to-
vábbra is dr. Prepok Rita háziorvos végzi. További tö-
rekvése önkormányzatunknak, hogy másik gyermekor-
vossal is szerződjünk, aki a beteg gyermekek ellátását 
tudja vállalni. Mert bár Legeza doktornő tanácsadása 

így is nagy segítség számunkra, sajnos hosszútávon 
nem kielégítő megoldás. 
  7./ Polgármesteri tiszteletdíj megemelésével kapcso-
latos lemondó nyilatkozat 
2016. év végén a kormány döntött arról, hogy megeme-
lik a polgármesterek fizetését, tiszteletdíját.  
Jómagam nem szeretnék élni a magasabb tiszteletdíj 
felvételének lehetőségével, annak összegét, havi bruttó 
50.000,- Ft-ot újfent a község fejlesztésére kívánom 
fordíttatni. A testület elfogadta a lemondó nyilatkozatot. 
8./ Termőföld eladásával kapcsolatos határozatok 
módosítása 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a korábban 
közölt földeladással (Felsőszőlőkben lévő önkormány-
zati földterületek)  kapcsolatos határozatot módosítani 
kellett, szövegezésében pontosítások kerültek elfoga-
dásra. 
9./ Könyvtárosi feladatok ellátásának megbeszélése 
2017. február 1-jétől a könyvtárosi feladatokat Csanádi 
Ádám helyett a továbbiakban Németné Klein Edit fogja 
ellátni. 
Munkájához sok sikert és népes olvasótábort kívánunk! 
Egyéb hírek 
Köszönjük azoknak a lakosoknak a munkáját, akik in-
gatlanaik előtt lelkiismeretesen eltakarították a havat, 
megkönnyítve ezáltal sok lakótársunk kényelmes, biz-
tonságos közlekedését. Önkormányzatunk is megtett 
mindent annak érdekében, hogy az útjaink viszonylag 
járhatóak legyenek. Mi úgy érezzük, sikerült. Reméljük, 
az Olvasók is. 

Halasi Anita 
polgármester 

10./ Egyebek 

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosult, ezért 2016. december 1-vel az ügyfélfoga-
dási ideje az alábbiak szerint alakul: 
  Hétfő:   08-12 
  Kedd:   13-16.30 
  Szerda: nincs ügyfélfogadás 
  Csütörtök:  13-16.30 
  Péntek: nincs ügyfélfogadás 
Kérjük az ügyfélfogadási idő betartását! 

dr. Pap Anikó 
jegyző 

 

Változások a fogyasztóvédelem rendszerében 
2017. január 18.  - 2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat 

megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormány-
hivatal és az ország 197 járása. A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók 
könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőr-

zések és az eljárások rendszere is. 
 
Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az ellenőrzések 
szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fo-
gyasztói Központot. 
Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megye-
székhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint 
járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki). 
A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala látja 
el. 
Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy nem min-
den járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott 
járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)  
Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel. 
Az ügyfelek rendelkezésére tehát fogyasztóvédelmi ügyekben az alábbiakban leírt feladatmegosztásban az Érdi Járási Hivatal 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (megyei illetékességgel), valamint a többi járási hivatalunk hatósági osztályai 
állnak. 
Az ügyfelek személyesen a hatósági osztályon, a kirendeltségeken, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél a hon-
lapunkon megjelölt ügyfélfogadási időkben és elérhetőségeken tudnak tájékozódni és beadványokat leadni. 
A legfontosabb ügykörök tehát (a felsorolás nem teljeskörű), amelyben a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz for-
dulhatnak az ügyfelek: 

- a szerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételére illetve szervezésére vonatkozó rendelkezések 
- a fogyasztói csoportok szervezése 
- békéltető testület eljárása során a vállalkozást érintő együttműködési kötelezettség 
- gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétele 
- árubemutatóval kapcsolatos ügyek 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások 
- elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az előfizetői számlapanaszok intézésével, kezelésével kapcsolatos panaszok, 
vagy a számla tartalma 
- a villamos energia, a földgázellátás valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos panaszok, úgy mint az elszámolás, 
számlázás, díjfizetés, mérés, szolgáltatás felfüggesztése, kikapcsolás, ellátásba történő ismételt bekapcsolás, vagy az üzlet-
szabályzatában foglalt rendelkezések megsértése esetén 
- a hulladék elszállítással kapcsolatos elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, a díjhátralék esedékességét 
követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgál-
tatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatban 
- rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok 
- tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése esetén 
- textiltermékek címkézésével és jelölésével kapcsolatos panaszok esetén valamint az 
- az építési termékek forgalmazásával kapcsolatos problémák esetén. 

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az 
- egységár-, eladási ár feltüntetésével, 
- a termékek minőségi kifogásának kezelésével, 
- szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt, 
- az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban 
- fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán.  

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának, az Érdi Járási Hivatal Közlekedési Főosztályának, valamint 
a járási hivatalok kormányablakainak, ügysegédeinek és hatósági osztályainak aktuális elérhetőségei megtalálhatók a 
kormanyhivatal.hu/hu/pest honlapon. 
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Önkormányzatoknak egy olyan rendelet megalkotására, 
melyben egyértelműen megállapításra kerülnek a tele-
püléskép védelmének elemei, valamint rögzíthetővé 
válik a településképi követelmények alkalmazásának 
felelősségi viszonyai is. 
A törvény azt a jogosultságot adja meg az Önkormány-
zatnak, hogy rögzítse az anyaghasználat, a tömegformá-
lás, a homlokzat és a zöldfelület kialakításának módját, 
a következő eszközökkel: 
 Településképi rendelet megalkotása, melynek rész-

letes tartalmi kereteit kormányrendelet fogja meg-
határozni. 

 Településképi arculati kézikönyv megalkotása, 
melynek részletes tartalmi kereteit szintén kor-
mányrendelet fogja meghatározni. 

 A kézikönyvet és a rendeletet települési főépítész 
közreműködésével kell készíteni. 

 Az építési tevékenység során a településképi köve-
telmények teljesítése az építtető, a tervező és a kivi-
telező egyetemleges felelőssége. 

A fenti rendelet esetleges megalkotása esetén megnyílik 
a lehetőség a településképi követelmények érvénye-
sítésére, a következő eszközökkel: 

 Szakmai konzultáció biztosítása a tervezési folya-
mat során. 

 A polgármester az építésügyi engedélyezést meg-
előzően véleményt ad az építésügyi hatósági enge-
délykérelemhez (településképi véleményezési eljá-
rás) 

 A polgármester településképi bejelentési eljárást 
folytathat le még az egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenységnek sem minősülő építési tevé-
kenység tekintetében is (településképi bejelentési 
eljárás) 

 A polgármester településképi kötelezést adhat ki és 
bírságot szabhat ki. 

 A törvény a településképi szempontból a másodfo-
kú hatósági jogkört a Képviselő-testülethez rendeli. 

A Kormány döntött arról, hogy a településképi arculati 
kézikönyvek elkészítéséhez forrást biztosít a települé-
sek számára.  
A testület arról döntött, hogy elfogadja a Pestterv Kft, 
ajánlatát, mely cég épp a településrendezési terv elké-
szítését végzi, de a határozat akkor lép életbe, ha ka-
punk pontosabb információt arról, hogy a forrást mikor, 
milyen formában kapja meg önkormányzatunk. 
 
6./ Gyermekorvos megbízási szerződésének jóváha-
gyása 
A testület jóváhagyta dr. Legeza Margittal kötendő 
szerződés tervezetét, mely alapján a doktornő az egés-
zséges gyermekek tanácsadását fogja ellátni, egyelőre 
heti egy alkalommal (szerda délelőtt), a későbbiekben 
heti két alkalommal. A beteg gyermekek ellátását to-
vábbra is dr. Prepok Rita háziorvos végzi. További tö-
rekvése önkormányzatunknak, hogy másik gyermekor-
vossal is szerződjünk, aki a beteg gyermekek ellátását 
tudja vállalni. Mert bár Legeza doktornő tanácsadása 

így is nagy segítség számunkra, sajnos hosszútávon 
nem kielégítő megoldás. 
  7./ Polgármesteri tiszteletdíj megemelésével kapcso-
latos lemondó nyilatkozat 
2016. év végén a kormány döntött arról, hogy megeme-
lik a polgármesterek fizetését, tiszteletdíját.  
Jómagam nem szeretnék élni a magasabb tiszteletdíj 
felvételének lehetőségével, annak összegét, havi bruttó 
50.000,- Ft-ot újfent a község fejlesztésére kívánom 
fordíttatni. A testület elfogadta a lemondó nyilatkozatot. 
8./ Termőföld eladásával kapcsolatos határozatok 
módosítása 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a korábban 
közölt földeladással (Felsőszőlőkben lévő önkormány-
zati földterületek)  kapcsolatos határozatot módosítani 
kellett, szövegezésében pontosítások kerültek elfoga-
dásra. 
9./ Könyvtárosi feladatok ellátásának megbeszélése 
2017. február 1-jétől a könyvtárosi feladatokat Csanádi 
Ádám helyett a továbbiakban Németné Klein Edit fogja 
ellátni. 
Munkájához sok sikert és népes olvasótábort kívánunk! 
Egyéb hírek 
Köszönjük azoknak a lakosoknak a munkáját, akik in-
gatlanaik előtt lelkiismeretesen eltakarították a havat, 
megkönnyítve ezáltal sok lakótársunk kényelmes, biz-
tonságos közlekedését. Önkormányzatunk is megtett 
mindent annak érdekében, hogy az útjaink viszonylag 
járhatóak legyenek. Mi úgy érezzük, sikerült. Reméljük, 
az Olvasók is. 

Halasi Anita 
polgármester 

10./ Egyebek 

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosult, ezért 2016. december 1-vel az ügyfélfoga-
dási ideje az alábbiak szerint alakul: 
  Hétfő:   08-12 
  Kedd:   13-16.30 
  Szerda: nincs ügyfélfogadás 
  Csütörtök:  13-16.30 
  Péntek: nincs ügyfélfogadás 
Kérjük az ügyfélfogadási idő betartását! 

dr. Pap Anikó 
jegyző 

 

Változások a fogyasztóvédelem rendszerében 
2017. január 18.  - 2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat 

megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormány-
hivatal és az ország 197 járása. A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók 
könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőr-

zések és az eljárások rendszere is. 
 
Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az ellenőrzések 
szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fo-
gyasztói Központot. 
Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megye-
székhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint 
járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki). 
A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala látja 
el. 
Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy nem min-
den járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott 
járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)  
Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel. 
Az ügyfelek rendelkezésére tehát fogyasztóvédelmi ügyekben az alábbiakban leírt feladatmegosztásban az Érdi Járási Hivatal 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (megyei illetékességgel), valamint a többi járási hivatalunk hatósági osztályai 
állnak. 
Az ügyfelek személyesen a hatósági osztályon, a kirendeltségeken, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél a hon-
lapunkon megjelölt ügyfélfogadási időkben és elérhetőségeken tudnak tájékozódni és beadványokat leadni. 
A legfontosabb ügykörök tehát (a felsorolás nem teljeskörű), amelyben a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz for-
dulhatnak az ügyfelek: 

- a szerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételére illetve szervezésére vonatkozó rendelkezések 
- a fogyasztói csoportok szervezése 
- békéltető testület eljárása során a vállalkozást érintő együttműködési kötelezettség 
- gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétele 
- árubemutatóval kapcsolatos ügyek 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások 
- elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az előfizetői számlapanaszok intézésével, kezelésével kapcsolatos panaszok, 
vagy a számla tartalma 
- a villamos energia, a földgázellátás valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos panaszok, úgy mint az elszámolás, 
számlázás, díjfizetés, mérés, szolgáltatás felfüggesztése, kikapcsolás, ellátásba történő ismételt bekapcsolás, vagy az üzlet-
szabályzatában foglalt rendelkezések megsértése esetén 
- a hulladék elszállítással kapcsolatos elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, a díjhátralék esedékességét 
követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgál-
tatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatban 
- rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok 
- tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése esetén 
- textiltermékek címkézésével és jelölésével kapcsolatos panaszok esetén valamint az 
- az építési termékek forgalmazásával kapcsolatos problémák esetén. 

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az 
- egységár-, eladási ár feltüntetésével, 
- a termékek minőségi kifogásának kezelésével, 
- szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt, 
- az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban 
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Az alapítvány számláján jelenleg 1 365 000 forint áll rendelkezésünkre. 
Szeretném ezúton is megköszönni a támogató személyeknek és családoknak önzetlen adományukat. 

Bízom benne, hogy 2017 évben is egyre többen fogják támogatni alapítványunkat.  
Engedjék meg,hogy ez úton kívánjak a község lakosainak, minden kedves támogatónknak 

és jövendőbeli támogatónknak boldog, sikerekben gazdag,békés új esztendőt. 
Tisztelettel: 

Tóth György 
Alapítvány kuratórium elnök  

Kedves Tápióságiak! 
Szokásomhoz hűen ismét szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a Tápióságért Alapítvány számlájára, decem-

ber hónapban igen jelentős összeg lett befizetve a falu lakossága és falunkból elszármazottak részéről. 
Az alább felsorolt személyek és családok támogatták anyagilag, a faluház megvételére indított gyűjtésünket: 

 

Bagoly Pálné  /Arany J.u / 
Bartúcz Sándor  /Bicskei u / 
Berényi Károlyné  /Arany J. u / 
Béres Sándorné  /Petőfi u / 
Bíró Kálmánné 
Bőszinné Nagy Klára 
Cser János 
Ficze Sándorné 

Gödöny Istvánné  /Bartók B.u / 
Gulyás Károly  /Forgács u / 
Halasi Csaba 
Hárshegyi György 
Janosik Béláné 
Kiss Ferenc 
Kun Gabriella  /Diósd/ 
Kun László   /Bartók B.u / 
Laczkó Lászlóné  /Rákóczi u / 

Laczkó Lászlóné  /
Szentmártonkátai u / 
László Károlyné  /Dózsa Gy u / 
Nagy Lajosné  /Vadvirág u / 
Prepok Sándorné  /Bicskei u / 
dr. Samu János 
Tápióság Pékség kft. 
Tárnoki Mihályné  /Orosháza/ 
Urbán Józsefné 

Adószám: 19184207-1-13 
Számlaszám: 11742063-20004738 

TÁJÉKOZATÓ 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évi 

Pest megyei sormunkaterv alapján településünkön 
2017. június 01. és 2017. július 15. 

között a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, 

mint kéményseprőipari szerv végzi el a sormunkát 
(kéményseprést). 

A lakosságnak nem kell fizetni 
a kéményseprőnek a szolgáltatásért. 

Tisztelt Lakosság! 
Újrahasznosítás céljából kötött ruhaneműk gyűjtését 
végezzük! Kérünk tehát mindenkit, hogy a szekrény 
mélyén helyet foglaló, használaton kívüli kötött puló-
vereiket szíveskedjenek felajánlani erre a célra. 
A tiszta ruhadarabokat, a könyvtárban nyitvatartási 
időben, illetve a hivatalban ügyfélfogadási időben 
lehet leadni. 

Köszönjük!! 

dr. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető nevében és 
megbízásából: 

Dr. Kapp Péter—hatósági állatorvos 
Mobil: +36-20/556-26-11 
Tel.: +36-29/611-780 
Fax: +36-29/611-782 
E-mail: kapp.peter@pest.gov.hu 
 Pest Megyei Kormányhivatal 
 Monor Járási Hivatal 
 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
 Osztály 
2200 Monor, Városi Piac 41. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy 
Visnyei János falugazdász településünkön minden 
kedden 13:00 - 16:00 óráig tart ügyfélfogadást.  

Elérhetőségei: 
Visnyei János 
Tel: +3670-490-6250 
E-mail: visnyei.janos@nak.hu 

 

Visszaemlékezés az 1963-as árvízre 
 
A nemrégiben elhunyt Kun Sándor - akkori Tanácsel-
nök - árvízi életmentését (1963. szeptember) olvasva az 
ÚjSágban, határoztam el, hogy írok az árvízről, mivel a 
férjem is részt vett a mentésben, én pedig szemtanúja 
voltam az árvíznek, a mentésnek. 
Az árvíz 1963. szeptemberében volt, vasárnap este. 
Még egy éves házasok sem voltunk, (1962. október 13.) 
Moziba mentünk. 7 órakor kezdődött a vetítés. Az eső 
nagyon esett. Zörgött, villámlott. Alig ment le egy kis 
rész a filmből, kiabáltak be a Kultúrházba, hogy jön az 
árvíz, és a telepiek menjenek haza, mert a híd már alig 
látszott ki a vízből. 
Lementünk a Cicahídhoz megnézni a vizet. Ekkor már 
villany sem volt, az állandó villámlás világította be a 
terepet. Ekkor már egy ember segítségért kiabált a ká-
posztáskertbe, egy bokorba kapaszkodva a nagy vízben. 
A férjem, Erdélyi János, és az unokatestvére Koncz 
János (nagy Koncz) gyorsan ledobták a cipőjüket, és 
mentek menteni. Még a hídon át tudtak menni. A műút-
tól kb. 25-30 m-re volt az ember a vízben. Volt az út 
szélén egy fa, mire odaértek, már ott volt a Kun Sanyi 
és Tóth Rafé is. Pár perc alatt hozott valaki rudalló kö-
teleket, és ők négyen pillanatok alatt eldöntötték, ho-
gyan legyen a mentés. Két-három kötelet összekötöttek, 
az egyik végét a fához, a másik végét a Jani és a nagy 
Koncz derekára kötötték, hogy el ne vigye egyiküket se 
a víz, mert igen nagy volt a sodrás. Az úton térdig ért a 
víz, a Sanyi és a Rafé szép lassan engedték a kötelet a 
fába kapaszkodva, végén a két emberrel.  
Mire odaértek az emberhez, Romhányi Jani bácsihoz, 
már eszméletlen volt, nem is tudott már kiabálni. Ek-
korra már majdnem a vállukig ért a víz, pedig elég ma-
gasak voltak mind a ketten. A vállukra vették föl az 
embert, és kiabáltak ki az útra a Sanyiéknak, hogy szép 
lassan húzzák a kötelet. Közben meg-megálltak, vi-

gyázni kellett le ne essen az ember, mert már nem bírt 
kapaszkodni. Nagy volt az öröm mikor kiértek az útra. 
Ott már csak térdig ért a víz, mert az út magasabban 
volt, mint a kertek. Kivitték a vízből, elsősegélyben 
részesítették, és hála Istennek életben maradt. Mint em-
lítettem az elején, egy éves házasok sem voltunk. Na-
gyon féltettem a férjemet, és mi a híd falusi oldalán iz-
gultunk, nehogy bajuk essen. Ott még nem volt olyan 
nagy a víz, mert az út emelkedett a falu felé. Többen 
voltunk ott, mellettem a Gazsi Feri. Még beszélgettünk 
vele. Ő az anyósa elé ment volna. Egyszer csak besza-
kadt a híd mellett a föld egy nagy darabon, eltűnt a Ga-
zsi Ferivel együtt. Nagyon megijedtünk, és hátrább 
mentünk. Miközben a férjem életet mentett, én majd-
nem odavesztem. Napokig keresték a Feri holttestét. 
Még a Cserni Karcsi szabó is belefulladt a vízbe, őt 
még tovább keresték.  
Az árvíz után októberben a férjem bevonult katonának 
Marcaliba. Megérdemelték az életmentő érmet Kun 
Sándor a Tóth Rafael rendőr is, de az nagy hiba volt, 
hogy sem Koncz János, sem Erdélyi János, - akik a vál-
lukon hozták ki az embert a vállig érő vízből, - semmi 
életmentő érmet, semmi dicséretet nem kaptak, csak a 
Jani bácsitól, meg a fiától, az Öcsitől.  
A férjem sokszor elmesélte a mentést a családnak is, 
meg a barátainak is, de neheztelt azért, hogy ők nem 
kaptak életmentő érmet.  
74 évesen mindenre úgy emlékszem, mintha tegnap 
történt volna.  

Erdélyi Jánosné 
Tápióság (Szentmártonkátai út 4.) 

 
 

Tisztelt Olvasók! 
Akinek a Juszti néni visszaemlékezéséhez hasonló részletességű emlékei vannak a településünkkel kapcsolatban, 
kérjük írják meg az új nemzedékek számára, hogy első kézből olvashassanak a múltunkról. Legyen szó akár saját 
emlékről, netán már Önök is a nagyszüleik beszámolóit őrizgetik emlékükben. Kérjük, adják tovább emlékeiket, 
árvízről, forradalomról, de szívesen olvasnánk Papp Károlyról, a kastélyról, a régmúlt mindennapjairól.  
Írásaikat nyitvatartási időben a könyvtárban, illetve a polgármesteri hivatalban adhatják le, de szívesen házhoz is 
megyünk, előzetes egyeztetést követően. Ez esetben, kérjük az alábbi telefonszámon keressenek bennünket. 

(Kun-Halasi Katalin: 06-20/772-6799) 
Köszönjük! 

MÚLTIDÉZŐ 

A következő ÚjSág március 3-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: február 23. 
Az újságok korábbi példányai 

megtalálhatóak a könyvtárban.  
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Tápióság Karácsonyi Csomagküldő 
Szolgálata - A csomagok célba értek 

 
Ebben az évben elindult valami... Valami, ami végül 
nem csak egy adomány gyűjtésről szólt, hanem egy 
egész falu összefogásáról. Lelkesen kezdtem neki a pro-
jektnek, és nem kívántam sokat, csupán egy pár cipőt . 
Mert tudtam, hogyha az a cipő megérkezik, valakinek 
már szebb lesz a karácsonya.  
Bevallom, a kezdeti lelkesedésem szépen lassan kezdett 
megingani. Nem igazán volt csomag, és volt olyan em-
ber, aki egy pillantás nélkül elsétált a plakátok mellett. 
De rá kellett jönnöm, ha az én hitem elveszik, akkor 
nem várhatom másoktól, hogy ők bizakodva álljanak a 
nagy tervhez. Így vártam... És szépen lassan, sorjában, 
érkeztek a csomagok, és a felajánlások. Volt aki a Jé-
zuska szerepét vállalta be, és olyan is, aki a dobozok 
csomagolására jelentkezett. Elmondhatom, hogy a cipő 
megérkezett, de nem egy, hanem hét pár lábbelivel gaz-
dagodott a kincstár. Emellett rengeteg játékot, ruhát, 
könyvet, tanszert és tartós élelmiszert kaptunk. Ezután a 
bicikli már csak a hab volt a tortán, ami hatalmas meg-
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kis humorral burkolni. Úgy éreztem ezt a fajta hozzáál-
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Hálás vagyok mindenkinek. Szeretném megköszönni 
Kun-Halasi Katinak és Szántai Katinak a sok-sok segít-
séget, a plakátokat, és hogy az újság címlapján is szere-
pelhetett a felhívás. Az Óvodának az Iskolának és a 
Családsegítő Szolgálatnak, hogy gyűjtő-pontokat bizto-
sítottak. A Jézuska futárszolgálat tagjainak Rada Ritá-
nak és Gabinak, Kósa Zoltánnak és Menyhei Renátá-
nak, valamint Toldi Szilvinek, akik a szabad idejüket 
erre fordították. De nem utolsó sorban köszönöm a ren-
geteg felajánlást. 
Békés, szeretetben gazdag ünnepeket kívánok minden-
kinek! 

Lesti Laura 

 

Natúrpark a Tápió-vidéken 
Lakossági tájékoztató a Tápió Natúrpark kezdemé-

nyezésről  
2016. februárjában a Tápió Közalapítvány a helyi ön-
kormányzatokkal együttműködve elkezdte egy helyi 
natúrpark létrehozásának tervezését, mely a Tápió-
menti térség meghatározó projektje lehet a jövőben. Az 
elképzelés nem új keletű, hiszen már 2005-ben is meg-
fogalmazódott ez a szándék,  akkor még „ökotérség” 
néven, de sajnos azután sokáig háttérben maradt. A Na-
túrpark-projektet valamennyi képviselő-testület támo-
gatja Mendétől Újszilvásig, valamint novemberben 3 
térségi fórumon is egyeztettünk a helyi civilekkel, vál-
lalkozókkal és szolgáltatókkal a jövőbeni terveinkről. 
Azonban elöljáróban szeretnénk néhány gondolatot 
megosztani magáról a natúrparkokról, mert lehet, hogy 
nem mindenki hallott még róluk. 
A natúrparkok sokak által úgy ismertek, mint természeti 
és kulturális értékekben, látnivalókban gazdag kirándu-
lóhelyek, az ökoturizmus célpontjai, melyek az embe-
rek felüdülését, 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 
egészen más kategória. Alapvetően ez is terület alapú 
szerveződés, melynek magját értékes természeti terüle-
tek alkotják, de sokkal inkább szól a helyi közösségek 
együttműködéséről, összefogásáról, melyek meg akar-
ják őrizni természeti, táji és kulturális örökségüket, mi-
közben azokat az ott élő emberek érdekében hasznosít-
ják is. Egy alulról jövő kezdeményezés, amelynek ép-
púgy részesei az önkormányzatok, vállalkozások, civil 
szervezetek, mint a helyi termelők és az itt élő emberek. 
Egy, az egész tájra kiterjedő együttműködés a térség 
fejlesztése érdekében, egy ún. „szelíd” területfejlesztési 
modell. 
Hazánkban már 9 bejegyezett natúrpark működik, me-
lyek közül talán az Írottkői Natúrpark a legismertebb, 
és a miénk mellett számos kezdeményezés van születő-
ben országszerte. Térségünk természeti adottságai és 
kulturális értékei alapján és szakértők véleményét ki-
kérve úgy gondoltuk, hogy ez számunkra is egy járható, 
a térség fejlődését és a gazdaság erősítését is segítő út 
lehet a Tápió-vidék fenntartható fejlesztése érdekében.  
A nyár folyamán megkezdtük a natúrpark cím elnyeré-
séhez szükséges háttértanulmány összeállítását, melyet 
be kell nyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz. A 
tanulmány elkészítéséhez az eddig megjelent térségi 
kiadványok és az önkormányzatok adatszolgáltatóinak 
segítségével megpróbáltuk összegyűjteni jelenlegi 
adottságainkat, értékeinket, valamint meghatároztuk 
jövőbeni terveinket. Ehhez azonban nemcsak a hivata-
lok véleményét szeretnénk kikérni, hanem a lakosságét 
is, különösen azokét, akik leginkább aktív partnereink 
lesznek a rendszerben. 
A natúrparkok fontos szereplői a működő civil szerve-
zetek (hagyományőrzők, néptáncosok, faluszépítők, 

környezet- és természetvédők, lovasok, stb) a vendéglá-
tók (éttermek, szállások), a bemutatóhelyek 
(múzeumok, tájházak), a helyi termelők és termékeik 
(méz, lekvár, sajt, bor, pálinka, hús, zöldség, gyümölcs, 
pékáru, stb), a helyi kézművesek (fazekas, hímző, ko-
sárfonó, fafaragó, szappankészítő, stb) és az egyéb tu-
risztikai szolgáltatók (erdei iskola, táborhely, lovarda, 
horgásztó, stb). Ezért az önkormányzatok mellett őket is 
megszólítottuk és a térségi fórumokon őket is bevontuk 
a tervezési folyamatokba. Aki netán nem jutott el ezek-
re, összefoglalónkat elolvashatja a www.hajtapartja.hu/
naturpark oldalon, valamint ugyanitt megtalálja a be-
kapcsolódáshoz szükséges űrlapot. A natúrpark kezde-
ményezés fejleményeiről ugyanitt olvashatnak, vala-
mint friss híreinket a Tápió Natúrpark facebook oldalán 
követhetik. A honlapon folyamatosan közzétesszük 
részletekben a háttértanulmányt is, melyhez várjuk ja-
vaslataikat, kiegészítéseiket és az esetleges korrekciókat 
az info@hajtapartja.hu címre. Köszönjük megtisztelő 
figyelmét! 
 

Antalicz Csaba és Kun Szilárd 
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Örömmel jelentjük be, hogy a Generáli Biztosító által 
kiírt pályázaton 200 000 forintot nyertünk, melyet fej-
lesztő eszközökre és játékokra fordítottunk. 
Tisztelettel kérjük a az óvodás gyermekek Szüleit, hogy 
a gördülékeny étkeztetés miatt jelezzék az óvoda felé ha 
gyermekük nem jön óvodába, illetve hiányzást követő-
en, legkésőbb az óvodakezdés időpontját megelőző nap 
13 óráig. 
A szülői jelzések alapján tudjuk a következő napi lét-
számot leadni, mely szerint biztosítja a konyha a meg-
felelő adagszámot. 
Köszönjük megértésüket! 

A második félévben is igyekszünk gazdag, színes prog-
ramokat szervezni a Tápiósági Gézengúz Óvoda gyer-
mekeinek. 
Havi rendszerességgel: bábszínház, mozi, kirándulás. 
Heti rendszerességgel továbbra is működik: hittan, an-
gol, néptánc, logopédia. 
Úszótábort és erdei óvodát tervezünk június hónapra. 
Nyári takarítási szünet ideje: 2017.07.10 – 28 -ig. 

Tápiósági Gézengúz Óvodai Hírei 

Újdonsággal szeretnénk várni az óvodát támogatni kívánó kedves Vendégeinket! 
A hagyományosan novemberi óvodabál helyett 

a 2016/17-es nevelési évben 2017. június 2-án KERTI PARTI-t rendezünk az óvoda udvarán. 
(Pünkösdöt megelőző péntek este!) 

Bővebb tájékoztatást májusban teszünk közzé az érdeklődőknek. 

Tápiósági KSK—hírek 

Az év ezen időszakában illik egy kicsit számot vet-
ni az elmúlt esztendőről, illetve megfogalmazni - 
esetleg újragondolni - a további célokat, teendőket. 
A sportban könnyű a számvetés. Mérhető! Percek, 
másodpercek, méterek, lőtt gólok, kapott gólok, 
helyezés stb. Elnökként engem mégis mindig job-
ban érdekelt, és fontosabbnak tartottam az emberi 
kapcsolatokat egymás közt! Fontosabbnak gondol-
tam, hogy mindannyian egy közösség tagjai va-
gyunk, együtt gondolkodunk,cselekszünk egy cél 
érdekében. A tavalyi célunk nem titkoltan a felju-
tás volt. Reálisan nézve ezt a célunkat nem fogjuk 
tudni teljesíteni, de felnőtt labdarúgócsapatunkkal 
szemben továbbra is a dobogós hely az elvárás. 
Ami viszont pozitív, és nem mindig volt jellemző a 
sági csapatra, hogy kialakult egy valódi közösség! 
Nincs széthúzás, klikkesedés, és nem kell minden 
szezonban csapatot építeni a sok távozó miatt. Sze-

rencsére most már van „működő” ifjúsági csapa-
tunk is, így megoldódni látszik a helyi fiatalok be-
építése a „nagy csapatba”. 
2014-ben 24(!) fő volt az igazolt labdarúgóink szá-
ma. Ez a szám mára 72-re duzzadt! A Sportkör tel-
jes létszáma (beleértve az asztaliteniszezőinket, ovi 
focistáinkat, lánycsapatot) meghaladja a 100 főt, 
aminek 90%-a helyi lakos! A segítőink száma is 
egyre nő. Szülők, vállalkozók, helybéliek segítik a 
munkánkat az utaztatásoknál, a szervezett prog-
ramjainknál és a mindennapokban is. A hét minden 
egyes napján elfoglaltságot tudunk biztosítani a 
sportolni vágyóknak. Még ebben a zord időszak-
ban is az edzések és a különféle teremtornák nyúj-
tanak mozgási lehetőséget sportolóinknak. Asztali-
teniszezőink már elkezdték a tavaszi szezont, Ők 
nem pihentek túl sokat. 
Az idei évre elsősorban a pálya és infrastruktúrájá-
nak fejlesztése a célunk. A kerítés javítása és meg-

SPORTOS-SÁG 

 

Sötét hajam őszbe borult 
 

Sötét hajam őszbe borult napjaim így élem 
Nincsen annyi időm hátra, mint amennyit éltem. 

 
De amíg a Napfelkeltét szeretem s várom addig 
Azt hogy, Ősz a hajam nem is nagyon bánom. 

 
Sötét hajam őszbe borult, suhannak az évek. 
Egyre jobban sajnálom, hogy elmúlik az élet. 

 
Sok jót kaptam az élettől köszönöm és áldom, 
Jó lenne, ha sorsom végét sosem kéne várnom. 

 
Maró Lászlóné 

 
 

hosszabbítása egészen a régi iskolai focipálya vé-
géig, edzésszintű világítás kiépítése a főpályára, 
biztonsági korlát felújítása. Ezen terveink megva-
lósítására az anyagi források rendelkezésre állnak, 
köszönhetően sikeres TAO pályázatunknak, mely-
nek megvalósítását Budapest Airport Zrt támogat-
ja. 
Továbbra is nagy figyelmet fordítunk utánpótlás 
csapataink felkészítésére. A következő szezonban 
is el tudjuk indítani az U14, U16 és U19-es korosz-
tályokat a Megye II. osztályú bajnokságban. Eddig 
sem csökkenő lelkesedésüket és motiváltságukat új 
felszerelések beszerzésével is segítjük! A tavaly év 
végén elkezdett melegítő ruházatok beszerzését 
idén folytatjuk, kiegészítve kabát és új mezgarnitú-

rák vásárlásával. Remélhetőleg tovább tudjuk nö-
velni azon fiatalok számát, akik csatlakoznak egye-
sületünkhöz. 
Szeretnénk, ha mérkőzéseink valódi családi prog-
rammá válnának. Reméljük jó úton haladunk 
effelé... Legyünk újra kíváncsiak gyerekeinkre, a 
szomszédra, az osztálytársra, a haverra! Legyünk 
kíváncsiak a Ságiakra a sportban, és minden olyan 
más tevékenységben is, amit mindennemű ellen-
szolgáltatás nélkül, szívből, hittel, tehetséggel vé-
geznek a helyiek. 

Toldi Miklós 
Tápiósági KSK 

Elnök 

Olvasóink 
Tisztelt újság olvasók! 
A Vadvirág Hagyományőrző és Nyugdíjas klubunk feb-
ruár elejétől ismét megkezdi munkáját. Egyelőre 15-18 
fővel, de szeretnénk, ha a fiatalabb korosztály is csatla-
kozna hozzánk. 
A tavalyi évben bemutattuk, hogy egészen kisgyermek 
kortól a tízen és a húszon-évesek is bekapcsolódtak a 
lakodalmas összeállításunkba, amiért nagy-nagy köszö-
net jár mindenkinek, így utólag is. Sokan érdeklődtek, 
hogy hogyan tovább. Sajnos az élet produkál olyan dol-
gokat, ami szomorú és visszafordíthatatlan. Elgondol-
kodtam a folytatáson, de ha kapunk segítséget, szeret-
nénk tovább őrizni hagyományainkat, azokat a fiatalabb 
korosztálynak bemutatni/átadni.  
Bizton állítom, hogy a Tápió-vidék legszebb népvisele-
te a sági viselet.  Erre számos csoport visszajelzései 
engednek következtetni, illetve a TápióFeszt részeként 
megrendezésre kerülő szépségversenyen elért eredmé-
nyek is egyértelműen ezt bizonyítják. A lányok eddig 
mindkét alkalommal büszkén viselték, amiért köszönet 
jár a résztvevőknek és szervezőknek is.  
Fájó szívvel néztem a rendezvényeket a szomszéd tele-
püléseken, és remélem mi is egyre több műsort fogunk 
adni, és ahol szükség lesz ránk, ott lehetőségünkhöz 
képest eleget teszünk. Szeretnénk minden hónapban 
újra beiktatni a zsíros kenyeres napot, és az a nap csak a 
beszélgetések és zavartalan szórakozásé lesz. Születés-
napos is lesz az idén, mégpedig egy 70 éves, amit eddig 
mindig megünnepeltünk. Kérek mindenkit, akit eddig 
ünnepeltünk, hogy tartsa tiszteletben, viszonozza azt, és 
jöjjön el az ünnepségre, amit majd közzé teszünk.  
Kérem szépen, aki érez magába még egy szikrányi jó-
kedvet, és a hagyományokhoz ragaszkodik, csatlakoz-
zon hozzánk, kortól függetlenül. 
Nagy tisztelettel: 

Szajcz Piroska 
„Egyetlen nap lehet drágagyöngy is, 
és száz esztendő is lehet értéktelen.” 

/Keller Gottfried/ 

 90 év 
Köszönöm mindenkinek, aki a kilencen éves Micsinai 
Istvánt felköszöntötte és megtiszelte személyes megje-
lenésével ebből az alkalomból. Különösen köszönet 
polgármester asszonynak és jegyző asszonynak, vala-
mint a 8. kerületi tűzoltó parancsnoknak, akik szabad-
idejükben az otthonában felköszöntötték. Öröm volt 
látni a kilencen éves ember örömét. Isten éltesse még 
sokáig jó egészégben. 

Tóth Lajosné Barna Piri 
Ismét csak köszönetet mondanék a polgármester asz-
szony újévi köszöntő szavaiért, amit a Tápióplusz ma-
gazinban sági embereknek és emberekről mondott. Di-
csérő és megható szavait a magam és a többi „néző” 
lakos személyében köszönöm. Örömmel hallgattam, 
amit kis falunkról és a lakóiról mondott, ajánlva figyel-
mébe mindenkinek a kis közösségünket. Mi is kívánunk 
polgármester asszonynak és a vezetőségnek valamint az 
egész testületnek sikeres és új évet! 

Tóth Lajosné Barna Piri 
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Örömmel jelentjük be, hogy a Generáli Biztosító által 
kiírt pályázaton 200 000 forintot nyertünk, melyet fej-
lesztő eszközökre és játékokra fordítottunk. 
Tisztelettel kérjük a az óvodás gyermekek Szüleit, hogy 
a gördülékeny étkeztetés miatt jelezzék az óvoda felé ha 
gyermekük nem jön óvodába, illetve hiányzást követő-
en, legkésőbb az óvodakezdés időpontját megelőző nap 
13 óráig. 
A szülői jelzések alapján tudjuk a következő napi lét-
számot leadni, mely szerint biztosítja a konyha a meg-
felelő adagszámot. 
Köszönjük megértésüket! 

A második félévben is igyekszünk gazdag, színes prog-
ramokat szervezni a Tápiósági Gézengúz Óvoda gyer-
mekeinek. 
Havi rendszerességgel: bábszínház, mozi, kirándulás. 
Heti rendszerességgel továbbra is működik: hittan, an-
gol, néptánc, logopédia. 
Úszótábort és erdei óvodát tervezünk június hónapra. 
Nyári takarítási szünet ideje: 2017.07.10 – 28 -ig. 

Tápiósági Gézengúz Óvodai Hírei 

Újdonsággal szeretnénk várni az óvodát támogatni kívánó kedves Vendégeinket! 
A hagyományosan novemberi óvodabál helyett 

a 2016/17-es nevelési évben 2017. június 2-án KERTI PARTI-t rendezünk az óvoda udvarán. 
(Pünkösdöt megelőző péntek este!) 

Bővebb tájékoztatást májusban teszünk közzé az érdeklődőknek. 

Tápiósági KSK—hírek 

Az év ezen időszakában illik egy kicsit számot vet-
ni az elmúlt esztendőről, illetve megfogalmazni - 
esetleg újragondolni - a további célokat, teendőket. 
A sportban könnyű a számvetés. Mérhető! Percek, 
másodpercek, méterek, lőtt gólok, kapott gólok, 
helyezés stb. Elnökként engem mégis mindig job-
ban érdekelt, és fontosabbnak tartottam az emberi 
kapcsolatokat egymás közt! Fontosabbnak gondol-
tam, hogy mindannyian egy közösség tagjai va-
gyunk, együtt gondolkodunk,cselekszünk egy cél 
érdekében. A tavalyi célunk nem titkoltan a felju-
tás volt. Reálisan nézve ezt a célunkat nem fogjuk 
tudni teljesíteni, de felnőtt labdarúgócsapatunkkal 
szemben továbbra is a dobogós hely az elvárás. 
Ami viszont pozitív, és nem mindig volt jellemző a 
sági csapatra, hogy kialakult egy valódi közösség! 
Nincs széthúzás, klikkesedés, és nem kell minden 
szezonban csapatot építeni a sok távozó miatt. Sze-

rencsére most már van „működő” ifjúsági csapa-
tunk is, így megoldódni látszik a helyi fiatalok be-
építése a „nagy csapatba”. 
2014-ben 24(!) fő volt az igazolt labdarúgóink szá-
ma. Ez a szám mára 72-re duzzadt! A Sportkör tel-
jes létszáma (beleértve az asztaliteniszezőinket, ovi 
focistáinkat, lánycsapatot) meghaladja a 100 főt, 
aminek 90%-a helyi lakos! A segítőink száma is 
egyre nő. Szülők, vállalkozók, helybéliek segítik a 
munkánkat az utaztatásoknál, a szervezett prog-
ramjainknál és a mindennapokban is. A hét minden 
egyes napján elfoglaltságot tudunk biztosítani a 
sportolni vágyóknak. Még ebben a zord időszak-
ban is az edzések és a különféle teremtornák nyúj-
tanak mozgási lehetőséget sportolóinknak. Asztali-
teniszezőink már elkezdték a tavaszi szezont, Ők 
nem pihentek túl sokat. 
Az idei évre elsősorban a pálya és infrastruktúrájá-
nak fejlesztése a célunk. A kerítés javítása és meg-

SPORTOS-SÁG 

 

Sötét hajam őszbe borult 
 

Sötét hajam őszbe borult napjaim így élem 
Nincsen annyi időm hátra, mint amennyit éltem. 

 
De amíg a Napfelkeltét szeretem s várom addig 
Azt hogy, Ősz a hajam nem is nagyon bánom. 

 
Sötét hajam őszbe borult, suhannak az évek. 
Egyre jobban sajnálom, hogy elmúlik az élet. 

 
Sok jót kaptam az élettől köszönöm és áldom, 
Jó lenne, ha sorsom végét sosem kéne várnom. 

 
Maró Lászlóné 

 
 

hosszabbítása egészen a régi iskolai focipálya vé-
géig, edzésszintű világítás kiépítése a főpályára, 
biztonsági korlát felújítása. Ezen terveink megva-
lósítására az anyagi források rendelkezésre állnak, 
köszönhetően sikeres TAO pályázatunknak, mely-
nek megvalósítását Budapest Airport Zrt támogat-
ja. 
Továbbra is nagy figyelmet fordítunk utánpótlás 
csapataink felkészítésére. A következő szezonban 
is el tudjuk indítani az U14, U16 és U19-es korosz-
tályokat a Megye II. osztályú bajnokságban. Eddig 
sem csökkenő lelkesedésüket és motiváltságukat új 
felszerelések beszerzésével is segítjük! A tavaly év 
végén elkezdett melegítő ruházatok beszerzését 
idén folytatjuk, kiegészítve kabát és új mezgarnitú-

rák vásárlásával. Remélhetőleg tovább tudjuk nö-
velni azon fiatalok számát, akik csatlakoznak egye-
sületünkhöz. 
Szeretnénk, ha mérkőzéseink valódi családi prog-
rammá válnának. Reméljük jó úton haladunk 
effelé... Legyünk újra kíváncsiak gyerekeinkre, a 
szomszédra, az osztálytársra, a haverra! Legyünk 
kíváncsiak a Ságiakra a sportban, és minden olyan 
más tevékenységben is, amit mindennemű ellen-
szolgáltatás nélkül, szívből, hittel, tehetséggel vé-
geznek a helyiek. 

Toldi Miklós 
Tápiósági KSK 

Elnök 

Olvasóink 
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A Vadvirág Hagyományőrző és Nyugdíjas klubunk feb-
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fővel, de szeretnénk, ha a fiatalabb korosztály is csatla-
kozna hozzánk. 
A tavalyi évben bemutattuk, hogy egészen kisgyermek 
kortól a tízen és a húszon-évesek is bekapcsolódtak a 
lakodalmas összeállításunkba, amiért nagy-nagy köszö-
net jár mindenkinek, így utólag is. Sokan érdeklődtek, 
hogy hogyan tovább. Sajnos az élet produkál olyan dol-
gokat, ami szomorú és visszafordíthatatlan. Elgondol-
kodtam a folytatáson, de ha kapunk segítséget, szeret-
nénk tovább őrizni hagyományainkat, azokat a fiatalabb 
korosztálynak bemutatni/átadni.  
Bizton állítom, hogy a Tápió-vidék legszebb népvisele-
te a sági viselet.  Erre számos csoport visszajelzései 
engednek következtetni, illetve a TápióFeszt részeként 
megrendezésre kerülő szépségversenyen elért eredmé-
nyek is egyértelműen ezt bizonyítják. A lányok eddig 
mindkét alkalommal büszkén viselték, amiért köszönet 
jár a résztvevőknek és szervezőknek is.  
Fájó szívvel néztem a rendezvényeket a szomszéd tele-
püléseken, és remélem mi is egyre több műsort fogunk 
adni, és ahol szükség lesz ránk, ott lehetőségünkhöz 
képest eleget teszünk. Szeretnénk minden hónapban 
újra beiktatni a zsíros kenyeres napot, és az a nap csak a 
beszélgetések és zavartalan szórakozásé lesz. Születés-
napos is lesz az idén, mégpedig egy 70 éves, amit eddig 
mindig megünnepeltünk. Kérek mindenkit, akit eddig 
ünnepeltünk, hogy tartsa tiszteletben, viszonozza azt, és 
jöjjön el az ünnepségre, amit majd közzé teszünk.  
Kérem szépen, aki érez magába még egy szikrányi jó-
kedvet, és a hagyományokhoz ragaszkodik, csatlakoz-
zon hozzánk, kortól függetlenül. 
Nagy tisztelettel: 

Szajcz Piroska 
„Egyetlen nap lehet drágagyöngy is, 
és száz esztendő is lehet értéktelen.” 

/Keller Gottfried/ 

 90 év 
Köszönöm mindenkinek, aki a kilencen éves Micsinai 
Istvánt felköszöntötte és megtiszelte személyes megje-
lenésével ebből az alkalomból. Különösen köszönet 
polgármester asszonynak és jegyző asszonynak, vala-
mint a 8. kerületi tűzoltó parancsnoknak, akik szabad-
idejükben az otthonában felköszöntötték. Öröm volt 
látni a kilencen éves ember örömét. Isten éltesse még 
sokáig jó egészégben. 

Tóth Lajosné Barna Piri 
Ismét csak köszönetet mondanék a polgármester asz-
szony újévi köszöntő szavaiért, amit a Tápióplusz ma-
gazinban sági embereknek és emberekről mondott. Di-
csérő és megható szavait a magam és a többi „néző” 
lakos személyében köszönöm. Örömmel hallgattam, 
amit kis falunkról és a lakóiról mondott, ajánlva figyel-
mébe mindenkinek a kis közösségünket. Mi is kívánunk 
polgármester asszonynak és a vezetőségnek valamint az 
egész testületnek sikeres és új évet! 

Tóth Lajosné Barna Piri 
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