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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
2017. március 30-án tartott képviselő testületi ülés

napirendi pontjai:

1./ Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves
 önkormányzati beszámolója (2016. év)
A testület elfogadta a beszámolót.
2./ Civil szervezetek 2016. évre vonatkozó szakmai
 és pénzügyi beszámolójának elfogadása
A testület elfogadta a beszámolókat.
3./ Civil szervezetek pénzügyi támogatására
 pályázat kiírása
Tápióság Község Önkormányzata 2017. évben 1.500.000 Ft 
összegre ír ki a a civil szervezetek számára pályázatot.
Részletek a község honlapján és a facebook oldalán.
4./ Döntés a 2016. évet érintő előirányzat
 módosításokról
A testület elfogadta a módosításokat.
5./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
 rendeletének módosítása
A testület elfogadta a módosítást.
6./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
 elfogadása
A testület elfogadta a 2017. évi költségvetést
7./ 2016. évi Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
A testület nem tárgyalta a napirendi pontot.
8./ Tápiósági Gézengúz Óvoda munkatervének
 elfogadása
A testület elfogadta az óvoda munkatervét.
9./ Döntés az óvoda felvételi körzethatáráról
A testület döntött az óvoda felvételi körzethatáráról, mely
Tápióság közigazgatási területe.
10./ Foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos szerződés
 módosítása
A testület elfogadta a szerződés módosítását. A foglalkoz-
tatás-egészségügyi vizsgálat díja 3.000 Ft-tól 4.000 Ft-ra
emelkedik.
11./ Gubóhegy lejtő felújítására érkezett ajánlatok
 megbeszélése, döntés a kivitelező személyéről
A testület értékelte az ajánlatokat, és döntött a kivitelezőről. 
A Gubó-hegy lejtő felújításának munkálatait a Laczkó Team 
Kft. fogja elvégezni, várhatóan már április hónap folyamán. A 
munkálatok ideje alatt az útszakasz lezárásra kerül, csak a Vo-
lánbusz járatok számára lesz fél pályán használható. A Rákóczi 
út zsákutca lesz a munkálatok idejére. Kérjük a lakosság szíves 
türelmét, amíg a felújítás tart!
12./ Mays-Farm Bt. haszonbérletre vonatkozó
 kérelmének megbeszélése
A testület elfogadta a kérelmet.
13./ Döntés a Településrendezési terv államigazgatási
 egyeztetésre bocsátásáról
14./ Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat kérelme
A testület elfogadta a Társulat kérelmét, 2017. évben is 3 fő 
alkalmazását támogatja a közmunkaprogram keretein belül a 
Társulat számára.
15./ Az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési
 tervének elfogadása
A terv elfogadásra került.
16./ Egyebek

Egyéb hírek

Mi történt 2016-ban:

2016. év pénzügyi teljesítésének maradvány értéke 55.600.000 
forint volt. Ez részben pályázatból, részben megtakarításból,
részben pedig a megnövekedett állami finanszírozásból
tevődött össze. Ezen rendelkezésre álló pénzmennyiség
jelentős része megnyert és még el nem bírált pályázatok
önerejeként kerül 2017. évben felhasználásra.

2016. évben a költségvetésünk eredeti előirányzata
266.197.684 Ft, a teljesítés 364.878.482 Ft volt.
Tehát jelentősen megemelkedett az a pénösszeg,
 amivel gazdálkodhattunk.
41.000.000 forintot költött a polgármesteri hivatal, mint
intézmény, és 55.000.000 forint volt az óvoda fenntartása.
16.000.000 forintot költöttünk községgazdálkodásra,
1.700.000 forint volt a rendezvényekre fordított kiadás.
A TáborSág fenntartása  575.000 forint,  a Sportcsarnoké  
6.200.000 forint, a Klubházé 250.000 forint,
a Zárda iskoláé 5.000.000 forint volt.
A konyha üzemeltetésének kiadásával a ráfordítások
körülbelül 50%-át megspóroltuk, az önkormányzati ingatlanok
bérbeadásával pedig több, mint 6.000.000 forintot
könyvelhettünk el.

20.000.000 Ft-ot költöttünk szociális célokra (tüzifa
támogatás, 70 év felettiek támogatása, gyógyszertámogatás, 
súlyosan sérült gyermekek támogatása, települési támogatás, 
ösztöndíjprogram, stb. 40.000.000 Ft-ot költöttünk intézmé-
nyeink kisebb-nagyobb felújítására (egészségház, zárda iskola,
sportcsarnok)

Az év folyamán felújítottuk az egészségházunkat, folytattuk a 
járdafelújítást a Szentmártonkátai és az Arany János úton, és 
elkezdődtek az egészségház mögötti területen a térkőburkolat 
elkészítésének munkálatai. Ezek várhatóan két héten belül be 
is fejeződnek. 2016-ban áköltöztettük a könyvtárat, így helyet 
készítettünk a varrodának. Üzemeltetésbe adtuk a konyhát, és 
a temetőt. 

Mi várható 2017-ben?

2017. évben a tervek szerint 395.000.000 forintból
gazdálkodunk, és ez az összeg még nem is tartalmazza az
intézmények felújítására megnyert 134.000.000 forintot.
Elmondhatjuk, hogy több, mint kétszer akkora a
költségvetésünk, mint két évvel ezelőtt volt, köszönhető-
en a megnövekedett finanszírozásnak, és a pályázatoknak.

Áprilisban megkezdődik a Gubó-hegy teljes felújítása.
Folytatódik a járdafelújítás a Dózsa György úton és a Papp 
Károly úton. 134.000.000 Ft értékben energetikai pályázatot 
nyertünk, így a nyár folyamán megkezdődik az óvoda, a sport-
csarnok, a polgármesteri hivatal és a zárda iskola energetikai 
felújítása, mely során nyílászárócsere, hőszigetelés és nape-
lemes rendszer kerül megvalósításra. Áprilistól a TRV Zrt.
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Kedves Lakosok!

Néhány sorban szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy 
milyen feladataink vannak ingatlanjainkkal kapcsolatban 
a településen. Kérem, olvassák el figyelmesen és legyenek 
partnerek abban, hogy ingatlanjaikat tisztán tartsák, vág-
ják le a füvet, irtsák ki a rágcsálókat, a gazt és a gyomnövé-
nyeket (majd később a parlagfüvet).

Gondoljanak az allergiás gyermekekre és felnőttekre 
is, akik minden évben küzdenek az allergia okozta be-
tegségükkel. Segítsünk nekik, és ezáltal javítsunk a tele-

Tisztelt Tápiósági Lakosok!

A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatal
Kormányablak Osztályának kérése alapján tájékoztatom a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. január 1. napjától elektronikus 
személyazonosító igazolvány kiadására kerül sor az igénylések 
alkalmával.

Az új okmány bevezetésével egyben jogszabályi változásra is 
sor került. A 14/2015. (XII.23.) Korm.rendelet 20. §-a értel-
mében 14. életévet be nem töltött kiskorú esetében az okmány 
igénylésekor mindkét szülő megjelenése kötelező.

Amennyiben személyesen csak az egyik szülő tud az
igénylé skor jelen  lenni,  úgy  a  kérelemhez csatolni kell a
másik szülő által kiállított hozzájáruló  nyilatkozatot.Ugyan-
ez az eljárási rend a cselekvőképtelen kiskorú útlevél kérelme
esetében is a 18. életév betöltését megelőzően.

A Kormányablak tapasztalata szerint az ügyfelek jó
részének nincs tudomása ezekről a változásokról és a
kellemetlenségek elkerülése végett, kéri, hogy az igénylő 
gyermek szülője/törvényes képviselője a hozzájáruló
nyilatkozat nyomtatványt kitöltve, aláírva vigye magával
az ügyintézéshez.
A formanyomtatványt le lehet tölteni az internetről,
http://www.kekkh.gov.hu/hu/szig elso, letölthető anyagok 
címről, vagy át lehet venni személyesen a Polgármesteri Hiva-
talban (2253 Tápióság,  Bicskei  út 3.)  ügyfélfogadási időben.

Tisztelettel:
dr. Pap Anikó

jegyző sk.
 

végre fog ügyfélszolgálatot biztosítani az ügyek intézésére.
Ennek pontos körülményeiről a későbbiekben értesítjük a
lakosságot.  

Bízunk benne, hogy a lakosság némileg elégedett a testület 
munkájával. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, 
hogy most már látványos is legyen az eddigi műhelymunka. 
Sajnos vannak területek, amelyekre nincs ráhatásunk, és ez
miatt nem tudjuk a lakosság igényeit szolgálni (pl. jobb
tömegközlekedés a fővárosba, munkahelyteremtés),
de ahol tudunk jobbítani, ott igyekszünk azt megtenni.

Halasi Anita
polgármester

pülés összképén is, nem utolsó sorban emlékezzünk az
Európai Unió által is kiemelt jelentőségű környezet-
védelmi szempontokra.

A település köztisztaságának szabályait a Tápióság Község 
Önkormányzat képviselő-testületének a többször módosí-
tott 6 /2007.(III. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiak-
ban: Rendelet) tartalmazza. A rendelet hatálya mindenki-
re kiterjed, vagyis minden tápióságira vonatkozik.

1. A közterület egészére vonatkozó szabályok és tilalmak;
Főszabály szerint a közterületek tisztántartásáról, gyom-
, por- és síkosság-mentesítéséről az Önkormányzat gon-
doskodik, azonban az ingatlanok előtti, az úttestig terjedő 
közterületek ez alól kivételt képeznek, így az a lakosság 
feladata.
 
2. A magáningatlanokra és az azok előtti közterületi
részekre vonatkozó szabályozás;
Az ingatlan és környezetének tisztántartásáról azok tulaj-
donosa, kezelője, tartós használója, haszonélvezője, meg-
bízottja, bérlője, használója köteles gondoskodni, azaz 
mindenki, aki az ingatlannal valamely fenti jogcímen ren-
delkezni jogosult (továbbiakban: használó).

A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége 
a járda, (járda hiányában egy méter széles területsávnak) 
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének 
legfeljebb az épület 10 méteres köretén belüli területének 
gondozása, a gaz kiirtása, különösen a fű szükség szerinti 
nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyesése.

Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartá-
sáról, télen a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz hinté-
séről, locsolással történő portalanításáról, gyomtalanításá-
ról az ingatlan tényleges használója köteles gondoskodni.

Ahol kiépített járda nincs, ott a tisztántartási kötelezettség 
szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 m széles területsá-
vot kell figyelembe venni.

Az ingatlan tulajdonosa /használója/ a járdaszakasz
melletti nyílt árok, átereszek, folyókák csatornanyílások 
sártól, hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagok-
tól való megtisztításáról köteles gondoskodni. Figyeljünk 
oda a kertünkből áthajló ágakra, azok ne lógjanak át a
szomszéd tetőszerkezetére és csatornájába, mert az-
zal kártokozhatunk, melyekért felelősek vagyunk.
A rendelet teljes terjedelemben megtalálható és
olvasható a www.njt.hu, valamint a www.tapiosag.hu
oldalon. Akinek a témában egyéb felmerülő kérdése van,
kérem, keressen bennünket személyesen ügyfélfogadási
időben, vagy a honlapon közzétett elérhetőségeink 
bármelyikén. 

Kérjük a lakosságot, hogy az aktuálissá váló feladatokat 
végezzék el az ingatlanokon, valamint annak közvetlen 
környezetében, és fordítsanak figyelmet a rendeletben 
foglalt kötelezettségeik betartására!

 dr. Pap Anikó 
       jegyző
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SZOLGÁLTATÓ ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT

A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének
kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak.

Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik
és a munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, 
Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

DÁTUM:

04.01. - 04.02. Dr. Felde István
   2765 Farmos, Viola u. 23.
   06 (20) 941-0568

04.08. - 03.08. Dr. Csajbók Krisztina
   2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
   06 (20) 264-3604

04.14. - 03.15. Dr. Kapp Péter
   2251 Tápiószecső,    

   Munkácsy u. 17.
   06 (20) 556-2611 / 06 (30) 952-1512

04.16. - 04.17. Dr. Krevenka Antal
   2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a.
   06 (53) 380-181 / 06 (30) 325-4527

04.22. - 04.23. Dr. Haris István
   2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
   06 (29) 429-249 / 06 (30) 299-2504

04.29. - 05.01. Dr. Grónás Tibor
   2252 Tóalmás, Deák F.    

  u. 5.
   06 (29) 426-616 / 06 (30) 206-6137

05.01. - 05.07. Dr. Felde István
   2765 Farmos, Viola u. 23.
   06 (20) 941-0568

Monor,
2017. március 17.  Dr. Szakács Árpád

A következő ÚjSág május 5-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: április 28.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

Tisztelt Lakosság!

Újrahasznosítás céljából kötött ruhaneműk
gyűjtését végezzük!

Kérünk tehát mindenkit, hogy a szekrény
mélyén helyet foglaló, használaton kívüli 

kötött pulóvereiket szíveskedjenek felajánlani 
erre a célra. 

A tiszta ruhadarabokat, a könyvtárban
nyitvatartási időben, illetve a

hivatalban ügyfélfogadási
időben lehet leadni.

Köszönjük az eddig leadott kötött árut!!
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Az Intézmény Nagykáta város központjában
(a Piactól mintegy 150 m-re), a Petőfi Sándor u. 4/A. szám 
alatt, a Petőfi Sándor utca és a Zárda utca sarkán kétszintes, 
liftes (akadálymentesített) épületegyüttesként található meg. 
Telefonszám:06-29-440-304

Kistérségi Gondozási Központ
A házi segítségnyújtásról ...
Ez az ellátási formu1a a saját otthonukban élő, elsősorban idős, illetve beteg rászorulók önálló életvitelének támogatását szolgálja. 
Lényegében azok számára érhető el, akik az adott településen tartózkodnak (állandó bejelentett lakcím vagy tartózkodási hely-
ként megjelölve) mindennapi életvitelükhöz egy órát meghaladó, de a négy órát meg nem haladó időtartamú segítségre szorul-
nak . Napi tevékenységhez tartozhat a személyi- (pl.: fürdetés, mosdatás), környezeti- (pl.: mosás, mosogatás) higiénia biztosítása, 
az egészségügyi és mentális gondozás, az étkezésben való segítségnyújtás, a bevásárlás, valamint bizonyos ügyintézési feladatok 
(receptek felíratása-kiváltása, csekkek befizetése stb). Ezen szolgáltatás keretében  az adott településeken a gondozási feladatokat 
az Intézmény állományába tartozó szociális gondozók végzik kizárólag munkanapokon.
Az ellátás összege 500ft/óra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról ...
Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban a 65. életévüket már betöltött személyek részére, az önálló életvitelük 
fenntartása mellett esetlegesen felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szociális ellátás. Az ellátottaknak egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képesnek kell lenniük. Maxi-
mum 2 fős háztartás esetén igényelhető kedvezményesen. Rendelkezni kell vezetékes telefonnal.

Ezen ellátás keretében az Intézmény biztosítja, hogy segélyhívás esetén a nap 24 órájában a készenlétben lévő gondozónő és a 
kiszállítást végző sofőr a helyszínen haladéktalanul megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a 
gondozónő az azonnali intézkedéseket megteszi, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.
Az ellátás összege: 1500ft/hó/háztartás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást alábbi településeken látjuk el:
Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta,
Tápióbicske, Tápiógyörgye , Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri.

Bővebb tájékoztatást mindkét ellátásról a 06-29-440-304 telefonszámon kérhetnek.

Nagykáta, 2017.03.13.
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Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom
eseményeire emlékeztünk

A 2017. március 15-én megtartott községi ünnepség
megemlékező műsorában léptek fel iskolánk 3. és 6.
osztályos diákjai. 
Szívet melengető, megérintő műsorukkal bemutatták a kor 
eseményeit és történéseit. Megindító volt látni a kicsiket, aki-
ket a nagyok vettek körül, és szó szerint kézen fogva repítet-
tek vissza bennünket az időben. Megmutatva a márciusi ifjak
bátorságát, hazaszeretetét, csodálatos kiállását, emléküket mél-
tó módon megőrizve és továbbadva a nézőknek. A fellépésen
közreműködött Kun Gábor. Köszönjük szépen, hogy részt vett 
a műsorban!

Az előadást összeállította Heincz Zoltánné, Lesti Mariann és
Bekech József. Köszönjük a munkájukat! Gratulálunk a
gyerekeknek, csodálatos délelőttöt szereztek nekünk
műsorukkal!

Az ünnepi megemlékezésen részt vett és beszédet mondott
Czerván György államtitkár úr, valamint eljött
hozzánk Gulyás Andrea államtitkárasszony   és Katonáné
Barna Zsuzsanna, iskolánk fenntartójának képviseletében.
Köszönjük szépen, hogy együtt ünnepeltek velünk!

Több hónapos projekt végén a 2017. március 2-án
felállításra került iskolánk új kapuja.

Márton Tivadar fantasztikus munkát végzett!
Keze munkája nyomán csodálatos bejárata lett az
iskolának. Nagyon szépen köszönjük! A kapu felállításában
rengeteget segített Laczkó József és Laczkó Lóránt,  az ő darus
kocsijuk segítségével került helyére a kapu.
Kun Zoltán és Maka Zsolt is egész nap segítettek.
Mindenkinek nagyon köszönjük a munkáját!
Természetesen ezzel nem fejeződött be a megújulás. A 
régi zöld kerítés elbontásra kerül, illetve ennek helyére
kerül majd az új.  Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjük mindazok segítségét, akik anyagilag
támogatták kezdeményezésünket. HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK!

2017. március 15-én, a községi ünnepség keretein belül
felavatásra került iskolánk új kapuja. Avatási ünnepségünket 
megtisztelte jelenlétével Gulyás Andrea államtitkár asszony.
Köszönjük szépen, hogy eljött!
Magda Lászlóné igazgató asszony beszédében elmond-
ta, hogy egy nagy összefogás jelképe a kapu. Hiszen
nagyon sokak segítsége kellett, hogy az elképzelésből
valóság legyen és állhasson ez a csodálatos bejárat.
A kapu, amely nem csak az iskola jelképe, hanem
gyönyörű kis falunké is.
A legfontosabb személy azonban nem más, mint
Márton Tivadar, aki időt és energiát nem sajnálva
megalkotta ezt a gyönyörű bejáratot. Hálásan köszönjük a 
munkáját!
Köszönjük mindenkinek, aki ott volt és együtt örült velünk!

2017. március 25-én, szombaton rendezték meg a
XII. Ki Mit Tud? versenyt Nagykátán.

7. osztályosaink is részt vettek a megmérettetésen. Modern
színpadi tánc kategóriában indultak a farsangi bálra betanult
táncukkal. Fantasztikusan szerepeltek és nagy örömünk-
re meg is nyerték a kategóriájukat, I. helyezettek lettek.
Gratulálunk a gyerekeknek! Ügyesek voltatok!  A táncot Mé-
száros Andrea tanította be, köszönjük szépen a munkáját!

Nagyon szépen köszönjük Lesták Erzsébet tanárnőnek, a
gyerekek osztályfőnökének – a sok-sok munkáját
 – a szervezést és koordinálást. 

ISKOLAI HÍREK
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Retro Party Dj Yoko-val
A 2017. március 25-én rendezett Jótékonysági Bál so-
kunkban hagyott maradandó élményet. Izgatottan vártuk 
szombat este vendégeinket! Az SZMK tagok hetekig ké-
szültek az eseményre. A bál a Tápiósági Általános Iskola 
8.-dik osztályos tanulói nyitották, az este zenei világához 
kapcsolódó Disco tánccal. Fantasztikus előadást mutatta 
be a gyerekek. KÖSZÖNJÜK nekik! Ezután következett a 
vacsora. Tavasz hangulatát idéző, tulipánnal díszített asz-
talokra az INNOVEN Kft. által készített és szervírozott 
étel került. KÖSZÖNJÜK a profi és a precíz munkát! 21 
órakor indult a BULI!!!
Dj Yoko és segítője zenei időutazásra vitt minket. A jó 
hangulatért köszönet DJ YOKO-nak!
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy segítőink és 
támogatóinknak köszönetet mondjunk.
Szervező: A tápiósági Általános Iskola Szülői Munka Kö-
zössége. 
Hivatalos ügyintézés: Halasi Anita polgármester, dr Pap 
Anikó jegyző, Brajcsik Tímea SZMK vezető.
Jegyárusítás: Csefán Ildikó, Faragó Edit, Tóthné Gúth Klá-
ra.
Tombola: Dósáné Romhányi Márta, Lesti Mariann, Maká-
diné Nagy Ágnes.
Büfé: Eszenyi Tímea, Kádár Edina, Paulovits Szilvia, Szű-
rős Ildikó.

További segítők, együttműködők: Meteor Kempo Sport 
Egyesület Nagykáta, Nagykátai Rendőrség, Nagykátai Tűz-
oltóság, tápiósági Papp Károly Iskola pedagógusai, dolgozói, 
Tápiósági Polgárőrség, Tápióségi Önkormányzat, Tápiósági 
Sportcsarnok dolgozói,  és közfoglalkoztatottak, Kun Zoltán 
falugondnok vezetésével.
Nagyon köszönjuk a munkájukat!
Támogatóink:
Bartúcz Erzsébet, dr Balogh Nikoletta Tápiószecső, Berta 
Anett Nagykáta, Dohánybolt Tápióság, Eszer Bizsu Nagy-
káta, Gyenes Annamária Nagykáta, Hermes Áfész, Indian 
– Sped Kft., INNOVEN Kft., Józsa Elek és családja, Kárai 
Exclusive Racing Car Service, Kata papírboltja Nagykáta, 
Kun Adrienn, Kun Károlyné, Kun Bea, Kun és Társa Kft., 
Laczkó Lóránt, Lőrincz Gábor, Malom Büfé, dr. Pap Ani-
kó, Rada Rita, Rátódi Ferenc és családja, Sári István, Samu 
László, Sudal – Budapest, Tápióság Pékség, Tápióság Rak-
lapüzem, Tápiósági Papp Károly Általános Iskola Szülői 
Munka Közössége és a szülők, Tóth Ferenc és családja, Tri-
ász  - Tömlő Kft. Budapest, Vidó Kft. – Nagykáta.
Köszönjük a támogatásukat!
Ha véletlenül valaki kimaradt a f elsorolásból, kérjük ne 
haragudjon!
Köszönet illet minden vendéget, aki jelenlétével megtisz-
telt minket ezen a rendezvényen.

SZMK
Brajercsik Tímea 06702023034

TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS
A TÁPIÓSÁGI PAPP KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PAPÍRGYŰJTÉST SZERVEZ

Arra kérjük a lakosságot, hogy az otthonukban feleslegessé vát papírokat ( Újság, kartondoboz,
szórólapok, reklámújságok, és egyéb papír hulladékok) gyűjtsék össze és

adják át a gyerekeknek.

GYŰJTÉS IDEJE:
2017. május 8-tól 12-ig 10-17 óráig.

Kérjük, segítsék kezdeményezésünk sikerét!
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Grund Retro Rock találkozó Nagykátán!

Március 18-án nagyszámú, több mint 250 fős közönség előtt 
tartott koncertet három régi nagykátai zenekar, amelyek ebben 
a felállásban már évtizedek óta nem játszottak. Többségük még 
ma is zenél, de már más felállásban, sok esetben más stílusban 
és persze máshol, valahol az országban, vagy a világban.

Volt egyszer egy Grund fesztivál majd három évtizeddel ez-
előtt, amelyet akkoriban egy tehetségkutató zenei versengés-
nek indítottak olyan nagyszerű zsűritagokkal, mint Viktor 
Máté és Bornai Tibor. A Grund Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Tóvári József akkori népművelő kezdeményezésére indult el. 
Az alapítók közül a mostani rendezvényen néhányan színpad-
ra is léptek, illetve Urbánné Bozsik Gabriella a mostani koncert 
egyik szervezője is volt.

Tavaly nyáron Sági Ervin barátom azzal az ötlettel keresett 
meg, hogy jó lenne a régi nagykátai zenekarokat összehozni 
és egy jó bulit csapni az akkori közönséggel, mint amilyenek 
anno voltak 1989 és 1991 között. Elkezdődött a szervezkedés, a 
régi zenészek, zenekarok felkutatása, amely nagyrészt sikerült 
is. Megkerestük a Grund Egyesület tagjait, akik az akkori fesz-
tiválokat szervezték. Örültek az ötletnek, és nagy elánnal vetet-
ték bele magukat a munkába. Voltak, akik a mostani esemény-
re nem tudták vállalni a szereplést. Talán lesz még rá alkalom, 
hogy a régi arcokat újra  visszacsaljuk közénk, a színpadra fel-
lépőnek és a nézőtérre közönségnek..

Sok régnemlátott jóbarát, haver és ismerős váltott belépőt, 
hogy egy nagyot bulizzon, úgy ahogy azt először 28 évvel 
ezelőtt tette. Szerencsére a mai fiatalokat is érdekelte az ese-
mény,mert  szép számmal jöttek ők is. Három zenekar szóra-
koztatta a nagyérdeműt közel három órán keresztül.

Kezdésként Urbánné, Bozsik Gabriella köszöntötte a kö-
zönséget, majd a Libido Blues Band lépett fel Lipták Tibor 
vezetésével, Urbán Gyuri, Lakatos Ági és Buzsik József köz-
reműködésével. Hogy színesebb legyen a zenei kínálatuk 
vendég zenészeket is hívtak; Nyíri Zsolt- szájharmonika, 
Urbán Gyuri gyerekei, Gyuri-zongora,Saci és Orsi-fuvola.                                                                                       
Őket követte a Csernobil 4-es Blokk a Hoppál testvérekkel, 
majd az este fő műsorszáma, a Rituális Rémtettek zárta a sort, 
köztük Bakó Évával, Csizmadia „Magilla” Janival és Urbán La-
cával. A hangulat kiváló volt, mindenkinek tetszett az őrület. A 
közönség táncolt és tombolt, na meg hűtötte magát a büfében. 
Buzsik „Jacek” József kiváló hangosítást produkált, a ház dol-
gozói pedig mindent megtettek, hogy a buli nagyszerű legyen.
Sikerült a rendezvényt jól összehoznunk (Urbánné Bozsik 
Gabriella,Sági Ervin,Teréki Krisztián) és reméljük, hogy ha-
marosan egy újabb fesztivállal, vagy blues-kocsmával folytat-
nánk a régi hagyomány felelevenítését. Természetesen újabb 
fellépőkkel,régen hallott kiváló zenészekkel, együttesekkel a 
régi időkből. Köszönet a fellépőknek, hogy ennyi év távlatá-
ból is vállalták a kihívást, a technikának, a szervezőknek és a 
közreműködőknek, és ami a legfontosabb  a nagyszámú kö-
zönségnek!!!   
A fellépő zenekarok: Libido Blues Band (Buzsik József – dob, 
Lipták Tibor – gitár, ének, szöveg, Urbán György – basszusgi-
tár, Lakatos Ágnes – billentyű)

A Libido Blues Band a Grundra állt össze. Lipták Tibor szó-
lógitáros pár héttel a rendezvény előtt talált maga mellé basz-
szusgitárost, Urbán Györgyöt, és dobost, Buzsik Józsefet. Gő-
zerővel próbáltak. A zenéket és a dalszövegeket Lipták Tibi 
írta. Zömében bluest játszottak, de más zenei irányzatokkal 
is ötvözték dalaikat. A ’90-es Grundon már Lakatos Ágnes 
is csatlakozott a csapathoz, aki zongora- és szaxofonjátékával 
színesítette a hangzást. A zenekar különböző fesztiválokon és 
klubokban lépett fel, de az évek múlásával egyre kevesebb idő 
maradt a gyakorlásra. Utoljára 1994-ben, a tóalmási strandon 
rendezett fesztiválon álltak színpadra, és örömzenéltek.

Csernobil 4-es Blokk (Hoppál Bulcsú – ének, Hoppál Mihály 
– gitár, Laczkó Csaba – basszusgitár, Irmalós Gábor – dob), 
A Csernobil 4-es Blokk egy nagykátai testvérpárból és két uno-
katestvérből alakult 1987-ben. A négy alapító tagból hárman 
maradtak együtt, Hoppál Bulcsú, Hoppál Mihály és Laczkó 
Csaba. A zenekar története három korszakra bontható, há-
rom különböző dobossal, Irmalós Gáborral, Sinka Csabával és 
Mándli Attilával. A kezdetektől rhythm & blues klasszikusokat 
és saját számokat játszottak. Saját dalaik világzenei, alternatív, 
progresszív és groteszk elemeket hordoztak. Rendszeres fel-
lépői voltak a kilencvenes évek felejthetetlen hangulatú rock 
kocsmáinak – a jászberényi Törpének, a Galériának, a Szőlős-
kertnek, a nagykátai Aranyszarvasnak, vagy a pesti Piafnak –, 
de játszottak a Pecsában, az FMK-ban és középiskolai rendez-
vényeken is. Ők lettek az első Grund Fesztivál nyertesei, és úgy, 
hogy a tagság háromnegyede akkor még nem volt nagykorú. 
A Csernobil 4-es Blokk hivatalosan ugyan sosem oszlott fel, de 
a kétezres évektől működésük takaréklángra állt.

A formáció gitárosa, Hoppál Mihály később bábszínházi ze-
nészként is dolgozott, majd bekerült az Arasinda együttesbe, a 
Kálmánia zenekarba, muzsikált a Blues Transittal. Tizennégy 
évig volt a Misztrál együttes tagja, fellépett Finnországban, 
Franciaországban, Ausztriában, Belgiumban, Németország-
ban és az Egyesült Államokban. Tizenkét lemezen, - amiből 
három aranylemez lett, - hallható a játéka és szerzeményei. 
2016-ban Magyar Örökség díjat vehetett át. Két éve a saját 
zenekarával, a Hoppál Mihály Band-del dolgozik, s olyan köl-
tőkkel tartanak közös műsorokat, mint Lackfi János, Szabó T. 
Anna vagy Jónás Tamás és Kürti László.

Rituális Rémtettek (Bakó Éva – ének, Báji Zoltán, Erős Dénes 
– basszusgitár, Csizmadia János – gitár, Gazda „Gúnár” Lász-
ló – ének, gitár, billentyűs hangszer, Klacsán Gábor – szöveg, 
Urbán László – dob).

A Rituális Rémtettek 1988-ban alakult Nagykátán. Az alapító 
tagok Csizmadia János (gitár, ének), Báji Zoltán (basszusgitár, 
ének) és Urbán László (dob, vokál) voltak. Még abban az évben 
csatlakozott hozzájuk Bakó Éva, aki énekesnőként erősítette a 
társulatot. Az underground stílusú banda a korabeli „kult” he-
lyeken – így a budapesti Fekete Lyukban és a Művész Klub-
ban – többször is fellépett. A nagykátai Grund fesztiválokon 
is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Egy ilyen alkalommal 
találkozott a zenekar Gazda Lászlóval, aki az együttes egyik 
frontembere lett – a dalok többségét ő írta, gitározott, énekelt, 
és ha kellett, szintetizátoron is játszott. A zenekarból családi 
okok miatt kivált az egyik alapító, Csizmadia János (Magilla). 
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Pótlásáról gyorsan kellett volna gondoskodni, mivel a Rituális 
Rémtettek ekkor már erőteljesen koncertezett országszerte, de 
nem találtak megfelelő embert, így visszatértek az eredeti, egy 
szólógitáros felálláshoz. Ez idő tájt került a csapatba Klacsán 
Gábor, aki a zenekar menedzsere és szövegírója lett. Aztán egy 
másik alapító, Báji Zoltán is kilépett, helyére Erős Dénes ér-

kezett Jászberényből. 1991-ben jelent meg a zenekar egyetlen 
lemeze, melyet még két, stúdióban felvett szám követett. Az 
együttes 1992-ben feloszlott, de a „Retro Grund Rocktalálko-
zóra” újra összeállnak.

Teréki Krisztián,Urbánné Bozsik Gabriella
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Napfogyatkozás 2008

Úgy hozta a sors, hogy a legutóbbi napfogyatkozás ide-
jén Németországban jártam. A München melletti rétre 
kitódult a város, hogy részese lehessen a nem mindenna-
pi látványnak. Szinte zsúfolásig telt kemping. Jómagam a 
virágos mezőn sétára indultam. Kaszálva, legeltetve sem 
volt a terület, pedig már augusztust írtunk. Magas fű, 
szebbnél szebb virágok mindenütt. Gyermekkorom
Göbölyjárási legelői jutottak eszembe, lépten-nyomon 
szecskők százai ugráltak, szitakötők, lepkék repkedtek, 
tücskök ciripeltek, én meg óvatosan lépkedtem, nehogy 
dongóra lépjek. De ez a németországi legelő nem ilyen 
volt. Néma, mint a madarak napfogyatkozáskor. Sehol 
egy rovar, megdöbbentően semmi. Ekkor értettem meg
kislányom panaszait – Apu, itt csak a varjak károg-
nak – itt nincs madárcsicsergés. Persze a tápláléklánc. 
A vegyszer elpusztította a rovarvilágot, ezért jár a nyu-
gati turista hozzánk cinegét, pintyet, gólyát stb. fotózni.

Szavam ne felejtsem: méhészkedem is. Az utóbbi évek-
ben nem tudtuk a családokat kellőképpen felfejleszteni.
Szoktuk mondani: folyik ki a kaptárból a méhecske, ha 
minden rendben van. Mostanság miért nem erőteljes 
a családok gyarapodása? – kérdezik sokan. A táplálék-
lánc. Már faluhelyen is, ahol nincs lebetonozva az udvar, 
a kert, ott füvet nyírnak. Konyhakert nincs, gyümölcsfa 
alig. Utcák, terek, bozótosok levágva, tarolva minden. 
Szántóföldek azonnal feltárcsázva, a mag csávázva, a föld 
vegyszerezve. A méhecske így hol talál legelőt? A fűből a 
gondos gazda még a pitypangot is kigyomlálja. A folyó-
partot lekaszálják, minden szépen „karban tartva”. Ki ültet 
fát, virágzó bokrot? Fákat,cserjéket gondozni, virágokat 
ültetni, vagy hagyni élni a nektárt, virágport adó gyomot, 
bokrot. Szóval magunk alatt vágjuk a fát. Mit magyaráz-
zam én, mi lesz ha nem lesz méhecske, ha kipusztul a 
megporzó rovarvilág? Ők kipusztulnak virágpor és nektár 
nélkül, a növény pedig kihal, mert nem tud magot érlelni.

2075-ben vajon mit tapasztal a réten sétáló magamfajta? 
Persze, napfogyatkozást. Remélem nem kell azon törnie 
a fejét, hová menjen szép szülőföldünkről kismadarakat 
fotózni…

A méhek élete tavasszal

A telet összekapaszkodva, gömbbé tömörülve vészelik át. 
Persze közben eszegetnek, bíztatják egymást: kitartás! Jön 
a január, február és a 25 celsius fokos takarékos téli meleg-
ről felfűtik a fészket 35 fokra és az anya, a királynő elkezdi 
a fiasítást, petéket rak.

A szunnyadozó dolgozók serényen munkához látnak. 
Ki-ki a maga dolga után néz, szorgoskodik. A fiatal lár-
váknak bő táplálék kell. Ha gazdagon van raktáron a sej-
tekben méz és virágpor, akkor a dolgozók garatmirigye 
bőven termeli a pempőt. 21 nap elteltével megszület-
nek a dolgozók. A herék lustábbak, ők 24 nap után búj-
nak elő a jó meleg sejtfészekből. Anyát nem kell nevelni,
talán majd májusban, ha túlnépesedik a család. Egyre 
több pete kerül a sejt aljába, egyre több méhecske születik
tavaszra. Az áttelelők lassan elpusztulnak. A kijárók, a 
tíz napnál idősebbek vízért, virágporért és nektárért re-
pülnek ki. Mindent felkutatnak, hogy biztosítsák főleg a 
tavaszi virágport a fiasításhoz. Ha üres kézzel térnek visz-
sza, azt tudatják mindenkivel és az anya kevesebb petét 
rak. Ha viszont gazdag a méhlegelő, akad tiszta víz is a 
környezetben az anya akár 1500 petét is lerak napon-
ta. Így aztán van fejlődés, rohamosan szaporodik a csa-
lád. Míg télen 15-20 ezren szunyókálnak, május végére 
ez a létszám 50-60 ezer is lehet kaptáranként. Alig lehet 
bírni velük. Figyelni kell a méhésznek, ki ne rajozzanak.

Ilyenkor munka közben csak úgy „folyik ki” a kaptárból 
a méhecske. Alig lehet őket kordában tartani. Ez ám a jó 
világ!

Bori József

OLVASÓINK
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A nótáról

Az ember sorsa nehéz,
Akárhogy is nézzük.

De a nóta azt mondja, 
Komolyan ne vegyük.

Van rá jó orvosság, 
Ami mindig használ.

A jó receptet már
Előttem megírták.

Hogyha bánatod van, 
Vagy éppen öröm ér,
Egy szép magyar nóta
Mindennél többet ér.

Ha húzza a Cigány,
Minden bajod elszáll,

A szíved megnyugszik,
A gond, a baj messze jár.

Próbáld csak ki egyszer,
Meggyőződhetsz róla, hogy
 Milyen csodát tesz Veled

A magyar nóta.

Ha szívedből dalolsz,
Újjá fogsz születni,

És a bánatod 
El fogod feledni.

Özv. Maró Lászlóné
Éva néni

Böjti Ima

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében…. Ámen
Szenvedő Jézusom Te erős Te bátor. Te aki nem féltél sem a kínhaláltól,

sem a fájdalmadtól mik a tested érték, pedig a tövisek homlokod megtépték.
Te akit ostorral véresre sebeztek, és akit a végén keresztre szegeztek.

Könyörülj meg rajtam, bánat könnyem fakad, irgalmadért esdeklek feszületed alatt.
Irántam a szíved kegyelemmel teljék, ó vedd el tőlem a keserűség kelyhét.

Nem bírom el Uram töviskoronádat, a korbácsütések, jaj de nagyon fájnak.
Hitvány gyáva testem, hogy vigye kereszted, hiszen olyan nehéz, hogy a vállam reszket.

Téged elkísért az Édesanyád könnye, nekem senkim sincs, aki velem jönne.
Olyan árva vagyok, olyan nagyon árva, egyedül csak Te vagy akiben remélek,

ne hagyj hogy elvesszek könyörögve kérlek.
Ne hagyj, hogy gyötrődjek, hogy az élet fájjon, váltsd meg az életem, váltsd meg a halálom.

Bocsájtsd meg a bűnöm, Te tudod, Te látod, ellenségeimnek én is megbocsájtok.
Múljék el a bánat, ne gondoljak másra, csak az eljövendő szent feltámadásra.

Bűnbánó szívemnek fájó keservébe, borulok Jézusom keresztfád tövébe.
Könny hull a szemembe, imát remeg ajkam, szenvedő Jézusom könyörülj meg rajtam.

Nézd az árva szívet, mennyi kín van benne, nyugtasd meg Jézusom drága sebeidbe.
Enyhítse szerelmed zokogó fájdalmam, szenvedő Jézusom könyörülj meg rajtam.

2017. Tápióság

Éledő Vadvirág!
Március hónapban hétvégenként elkezdődtek a nyugdíjas 
összejövetelek, próbák. Minden összejövetelen megbe-
széljük az aktuális és következő próba időpontját. Reméljük 
mostmár több ember érez majd kedvet a hagyományőrzés
továbbadására és csatlakozik a csoportba. Március 15-én 
köszöntöttük klubvezetőnket Maczó Sándort, a névnapja 
alkalmából. Igaz kevesen voltunk, de egy klubtársunk Maró 
Lászlóné szép verssel köszöntötte mindenki nevében. 
Köszönjük klubvezetőnknek hogy a nőnapi virágot min-
denkinek  személyesen adta át, jókívánságaival együtt.
Minden érdeklődőt szívesenvárunk a klubba.

Tóth Lajosné
Barna Piri

  SAJTOS

  1kg liszt
  50dkg margarin
  3 t.k. só
  2  tojássárgája
  2 dl olaj
  1,5dl tej, 1 csomag élesztő, pici cukor
  20 dkg sajt

A sajtból kb. 10dkg-ot a tésztába gyúrúnk, összedolgo-
zunk mindent, és fél órára a hűtőbe tesszük. Ha kinyújt-
juk, megkenjuk 1 tojással, rászórjuk a maradék sajtot, és 
derejevágóval csíkokra vágjuk, majd megsütjük.
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