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KÖZÉLET – ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Önkormányzati hírek

2017. április 27-én tartott képviselő testületi ülés napirendi 
pontjai:

1./ Döntés a civil szervezetek pénzügyi támogatására
kiírt pályázat eredményéről
        A civil szervezetek között ebben az évben 1.500.000,- 
Ft került szétosztásra
 
2./ Beszámoló a Tápiósági Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat és a jegyzői gyámhatósági munkáról
        A testület elfogadta a beszámolót.

3./ Döntés a 2017. évi igazgatási szünetről
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Tápiósági Polgármesteri Hivatalban 2017. július 24 - július
28-ig (5 munkanap) és 2017.december 22., 27.,28.,29.napokon 
(4 munkanap) igazgatási szünetet rendel el. 
Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

  
4./ A Tápiósági Papp Károly Általános Iskola intézmény-
vezetői pályázatának véleményezése
A ceglédi tankerületi központ, mint az általános iskolánk 
fenntartója pályázatot írt ki az intézményvezetői munkakörre. 
Magda Lászlóné nyújtotta be pályázatát, a testület tudomásul 
vette.

5./ Döntés a település köztisztaságáról szóló önkormány-
zati rendelet társadalmi egyeztetéséről
A testület aktualizálni kívánja a korábbi köztisztaságról szóló 
önkormányzati rendeletet, és módosítani kívánja a kerti hul-
ladék égetési szabályait. A rendeletet társadalmi egyeztetésre 
bocsátja, hogy mindenki véleményt nyilváníthasson a változ-
tatásokkal kapcsolatban.

6./ A települési vízellátáshoz kapcsolódó vezérléssel
összefüggő beérkezett árajánlatok
       megbeszélése
       A testület képviselői javaslatra újabb ajánlat bekérése mel-
lett döntött, annak megérkezésekor rendkívüli ülésen kíván 
döntést hozni.
 
7./ Egyebek

 7.1 Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a 4 intézményt
érintő energetikai felújítással kapcsolatban a műszaki ellenőr
személyére vonatkozóan gondoskodjon az ajánlatok beszerzésé-
ről, és döntést hozzon.

 7.2. Tápióság Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az alábbi céllal:

 b) Tápiósági Gézengúz Óvoda sportlétesítmény-
nyel (többcélú nagyterem) történő bővítési munkái:
 A pályázat összköltsége: 23.505.000.- Ft, az ehhez
szükséges önerő: 3.525.750.- Ft.
A pályázatokhoz szükséges önerőt az Önkormányzat költségveté-
si tartalék terhére biztosítja.

Halasi Anita 
polgármester

Tájékoztató „A település köztisztaságáról”
szóló rendelet-tervezet előkészítésében való

társadalmi részvételről

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyilvános működés erősítése, a település lakosainak bevonása 
érdekében biztosítja a rendelet-tervezetek társadalmi vélemé-
nyezését. 

A beérkezett vélemények őrzése, valamint a véleményt adó 
nevének, email címének kezelése a rendelet hatálybalépését 
követő egy évig történik. 
A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást 
az előző bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében
megadottnak kell tekinteni.

A jegyző a beérkezett véleményekről összefoglalót készít.
A képviselő-testület a rendelet alkotás során a beérkezett véle-
ményeket mérlegeli. A jogszabály előkészítése során az egyedi 
válaszadási kötelezettség nem áll fenn.  
Az összefoglalót az önkormányzati rendelet-tervezettel együtt 
kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Nem vehető figyelembe 
az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet 
tárgyához nem illeszkedik, és amely név nélküli.

Kiemelten szeretném felhívni a figyelmüket a kiskerti égetés 
szabályaira. Lehetőségük van javaslatokkal élni, melyeket a 
képviselő-testület a döntése előtt figyelembe fog venni.
A település köztisztaságáról szóló rendelet-tervezettel kapcso-
latos véleményeket, észrevételeket, problémákat, módosításra 
vonatkozó javaslatokat
2017. május 10-én 16 óráig a jegyzo@tapiosag.hu  e-mail címre 
várjuk.

A honlapon megadott oldalon bárki véleményt nyilváníthat a 
társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetről. Kérjük, 
véleménye megküldése során adja meg nevét, ellenkező eset-
ben véleményét annak figyelembe vétele nélkül töröljük.

Tápióság, 2017. április 28.
 

dr. Pap Anikó sk.
jegyző

A társadalmi egyeztetés során a honlapon megtalálható
rendelet-tervezetről bárki véleményt nyilváníthat.



2017. május  sági Újság 3

Értesítő vízi közmű társulati érdekeltségi
hozzájárulás behajtásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodás
Társulata (mint végrehajtást kérő) megkereséssel élt a
Tápiósági Polgármesteri Hivatal felé, melyben a vízi köz-
mű társulati érdekeltségi hozzájárulás, adók módjára be-
hajtandó köztartozások behajtására hívta fel figyelmünket.

E megkeresés alapján ezúton értesítem az érintett ingatlanok 
tulajdonosait, hogy a be nem fizetett vízi közmű társulati ér-
dekeltségi hozzájárulások, mint köztartozás  behajtását meg-
kezdi hivatalunk. Így első körben a lent felsorolt ingatlanok 
tulajdonosai az önkormányzattól felszólítást fognak kapni.

Ingatlanonként / helyrajzi számonként 290 000,- Ft –
köztartozást – hajtunk végre, mely összeg 5 000,- Ft
végrehajtási költségátalányból, valamint vízi közmű társulati
érdekeltségi hozzájárulás jogcímén 285 000,- Ft-ból 
tevődik össze. 

Az önkormányzati adóhatóság (vagyis a jegyző) a végre-
hajtási eljárást – előzetes értesítés nélkül - kiterjesztheti
munkabérre, bankszámlára, adó-visszatartásra, ingó és
ingatlan, ez utóbbira jelzálogjog bejegyzés vagyontárgyak-
ra. A végrehajtással kapcsolatban felmerülő egyéb kiadás
(lefoglalás, tárolás, hatósági eljárási díjak, stb.) is az adók 
módjára behajtandó köztartozás fizetésre kötelezettjét terheli
további költségként. Vagyis első körben végrehajtásra kerül 
a 290.000 Ft, de ha pl. jelzálogjogot kell bejegyeztetni a föld
hivatalnál, akkor annak a díja is hozzáadódik a 290. 000 Ft-
hoz. Ezáltal a tényleges végrehajtási összeg meghaladhatja a 
300.000 Ft-ot is.

Hangsúlyozni szeretném, hogy ez azokat a nem fizető
lakosokat érinti, akik korábban nem kötöttek Fundamen-
ta előtakarékossági szerződést, és számukra a befizetés egy
összegben esedékessé vált. Erről mind a Társulat, mind 
a polgármester asszony több alkalommal tájékoztatta és
értesítette az érintett ingatlantulajdonosokat. Vagyis, a
végrehajtási eljárás foganatosítását nem most találta ki sem a 
Társulat, sem én. A fentebb aláhúzott, előzetes értesítés nél-
kül kifejezés arra vonatkozik, hogy a vonatkozó jogszabályok
értelmében nem kell értesítést küldenem az érintett
lakosoknak, ha a nyugdíjukból, bankszámlájukról vagy a 
munkabérükből le fogjuk tiltani a 290.000 Ft tartozásukat.
Ha erre nem lesz lehetőség, mert semmilyen jövedelemmel 
nem rendelkeznek, akkor rá fogjuk terhelni az ingatlanukra 
ezt az összeget, ami azt jelenti, hogy jelzálogjogot alapítunk 
az ingatlanra, amit a földhivatalnál be fogunk jegyeztetni.
Sajnos a végrehajtási eljárások lefolytatása a munkánk
kellemetlen részéhez tartozik. Biztos lesznek olyanok, 
akik ezt személyes sértésként fogják megél-
ni és kezelni, ezáltal a népszerűségem ismét
csökkeni fog, de a jogszabályok betartásáért nekem is
felelnem kell, mert rajtam is számon fogják kérni,
ez a munkám.

Azoknak a lakosoknak, akik tisztességesen fizették a
Fundamentát, köszönet jár, hiszen hozzájárultak az
Európai Unió és a Kormány kiemelt projektjének sikeres 
megvalósításához. Velük szemben igazságtalan lenne, ha a
„rossz” fizetőktől nem kérné el a Társulat a
hozzájárulás összegét.

A lent közölt helyrajzi számok egyelőre csak
azokat a lakosokat érinti, akik semmit nem fizettek
eddig. Külön listát fogunk kapni azokról, akik elkezdték
fizetni a Fundamentát, de abbahagyták. Az ehhez kapcso-
lódó ingatlanok listáját a későbbiekben fogjuk közzé tenni.

A hátralékot önkéntesen, egy összegben befizetheti a
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-Társu-
latának irodájában (2760 Nagykáta, Dózsa György út 19/G.),
így a végrehajtási eljárás ezekkel a lakosokkal 
szemben elkerülhető lesz.

A TÁRSULAT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:

 HÉTFŐ:  9:00 - 14:00
 KEDD:  9:00 - 14:00
 SZERDA:  9:00 - 14:00
 CSÜTÖRTÖK: 9:00 - 14:00
 PÉNTEK  NINCS

Az alábbiakban olvasható az érintett ingatlanok helyrajzi
számai: (lásd. a 4. oldalon)
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Sorsz. Település Hrsz.  Sorsz. Település Hrsz. Sorsz. Település Hrsz.

1.  Tápióság  1368  61. Tápióság  172 121. Tápióság  98
2.  Tápióság  1363  62. Tápióság  1505/3 122. Tápióság  192
3.  Tápióság  1355  63. Tápióság  1427/2 123. Tápióság  186
4.  Tápióság  1329/1  64. Tápióság  177/2 124. Tápióság  185
5.  Tápióság  688  65. Tápióság  148 125. Tápióság  145
6.  Tápióság  688  66. Tápióság  369 126. Tápióság  183
7.  Tápióság  678  67. Tápióság  362 127. Tápióság  837/3
8.  Tápióság  1012  68. Tápióság  47 128. Tápióság  779
9.  Tápióság  607/2  69. Tápióság  352/1 129. Tápióság  847/2
10. Tápióság  1029/5  70. Tápióság  349 130. Tápióság  1349/2
11. Tápióság  1043  71. Tápióság  42 131. Tápióság  163/2
12. Tápióság  1054  72. Tápióság  348 132. Tápióság  100
13. Tápióság  1056/1  73. Tápióság  344 133. Tápióság  114
14. Tápióság  1061  74. Tápióság  332 134. Tápióság  1341/1
15. Tápióság  1193  75. Tápióság  270 135. Tápióság  1361
16. Tápióság  1228  76. Tápióság  320 136. Tápióság  1350/2
17. Tápióság  1274  77. Tápióság  1294/3 137. Tápióság  1493
18. Tápióság  1239  78. Tápióság  1318/1 138. Tápióság  1496
19. Tápióság  1267  79. Tápióság  1308/2 139. Tápióság  1447
20. Tápióság  1265  80. Tápióság  837/4 140. Tápióság  1428/5
21. Tápióság  1259  81. Tápióság  917/1 141. Tápióság  237
22. Tápióság  1096/1  82. Tápióság  923 142. Tápióság  238
23. Tápióság  1163  83. Tápióság  821 143. Tápióság  255
24. Tápióság  1151  84. Tápióság  942 144. Tápióság  171/2
25. Tápióság  966  85. Tápióság  990 145. Tápióság  171/1
26. Tápióság  1130  86. Tápióság  995 146. Tápióság  18
27. Tápióság  1121  87. Tápióság  25 147. Tápióság  384/1
28. Tápióság  986  88. Tápióság  35 148. Tápióság  383
29. Tápióság  1010  89. Tápióság  847 149. Tápióság  378
30. Tápióság  1110  90. Tápióság  848/1 150. Tápióság  377
31. Tápióság  1083/4  91. Tápióság  862 151. Tápióság  373
32. Tápióság  262  92. Tápióság  893 152. Tápióság  48
33. Tápióság  260  93. Tápióság  1524 153. Tápióság  358
34. Tápióság  1174  94. Tápióság  1534 154. Tápióság  236
35. Tápióság  1203  95. Tápióság  1502 155. Tápióság  267
36. Tápióság  1218  96. Tápióság  1538/1 156. Tápióság  316
37. Tápióság  1144  97. Tápióság  1518/3 157. Tápióság  1331/4
38. Tápióság  1139  98. Tápióság  211 158. Tápióság  1297/1
39. Tápióság  1249  99. Tápióság  202 159. Tápióság  1301/1
40. Tápióság  1120  100. Tápióság  88 160. Tápióság  1302/1
41. Tápióság  68  101. Tápióság  1386 161. Tápióság  1314/1
42. Tápióság  97  102. Tápióság  1448 162. Tápióság  1305
43. Tápióság  55  103. Tápióság  1325/2 163. Tápióság  922
44. Tápióság  108  104. Tápióság  1324/2 164. Tápióság  935
45. Tápióság  54  105. Tápióság  1342/2 165. Tápióság  107
46. Tápióság  110  106. Tápióság  1318/2 166. Tápióság  846/1
47. Tápióság  200  107. Tápióság  1013/2 167. Tápióság  892
48. Tápióság  121  108. Tápióság  1480/2 168. Tápióság  891
49. Tápióság  193  109. Tápióság  1477 169. Tápióság  1182
50. Tápióság  130  110. Tápióság  1278 170. Tápióság  1184
51. Tápióság  189  111. Tápióság  1227 171. Tápióság  1483/1
52. Tápióság  146/1  112. Tápióság  1244 172. Tápióság  1498
53. Tápióság  182  113. Tápióság  1176 173. Tápióság  1505/17
54. Tápióság  146/2  114. Tápióság  253 174. Tápióság  1505/4
55. Tápióság  774  115. Tápióság  1181 175. Tápióság  1544/12
56. Tápióság  1312/2  116. Tápióság  1132 176. Tápióság  89
57. Tápióság  1312/1  117. Tápióság  1124 177. Tápióság  227
58. Tápióság  139/2  118. Tápióság  1111/2 178. Tápióság  219
59. Tápióság  140/1  119. Tápióság  90/3 179. Tápióság  203
60. Tápióság  140/2  120. Tápióság  67    

Aki magára ismer, kérem, mielőbb próbálja rendezni az ügyét a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében.
Tisztelettel:

dr. Pap Anikó sk.
jegyző
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Locsoljon kevesebb csatornadíjjal

Itt a tavasz, indul a locsolási szezon. Aki öntözni szeretne, vagy 
szereltessen locsolómérőt, vagy használja ki a vízmű locsolási 
kedvezményét. Ha jogosult és kertes házban lakik, mérlegeljen!
A locsolómérő felszereltetése mindenképp plusz kiadással 
(tervezés, szerelés, vízmérő) jár. A költségek akkor térülnek 
meg gyorsabban, ha minél több olyan vizet használ, ami nem 
kerül a csatornába. Egy átlagos kertes családi háznál akár már 
egy szezon alatt megtérülhet egy locsolómérő, ha havonta   
20 m3-nél több vizet locsol el. Akinek kevesebb is elég, az hasz-
nálja ki a vízmű locsolási kedvezményét. 

A kerttulajdonos fogyasztóink kétféleképp csökkenthetik a lo-
csolásra elhasznált ivóvíz után fizetendő szennyvíz-elvezetési 
díjat:

1. Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a 
szennyvíz díjban megjelenő 10 %-os átalány-
díjas locsolási kedvezménnyel. A locsolási kedvez-
ményt a helyi önkormányzatok rendeletben biz-
tosítják a csatornával ellátott kertes házak részére
(a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén).
Ennek mértéke az ingatlan bekötési vízmérőjén mért, ked-
vezményes időszakhoz tartozó vízhasználat rendeletben 
meghatározott hányada. Ehhez az igénylőlapot, a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. –nél igényelhetik személyesen, vagy 
letölthetik társaságunk honlapjáról, amit aztán két példányban 
kell az illetékes üzemigazgatósághoz eljuttatni. (Ez alól mező-
túri fogyasztóink mentesülnek, itt az önkormányzat kérvény 
nélkül biztosítja a kedvezményt.) 

2. Locsolási célú mellékvízmérő felszerelésével, mely lehetősé-
get biztosít arra, hogy a kertöntözésre használt víz után kizáró-
lag vízdíjat – csatornadíjat azonban ne- kelljen fizetni.  
Figyelem! A kedvezmények közül természetesen egyszerre 
csak az egyik vehető igénybe. Éppen ezért azok, akik korábban 
már igényelték és részesültek a 10 %-os kedvezményben, de 
a továbbiakban a locsolási mellékvízmérő felszerelése mellett 
döntenek, először le kell mondaniuk a korábban érvényesített 
kedvezményükről. 

Mikor vehető igénybe a mellékvízmérős kedvezmény?

- Amennyiben rendelkezik érvényes közüzemi szerződéssel 
ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára.
- Amennyiben olyan ingatlannal rendelkezik, melynek van be-
kötési ivóvízmérője (a locsolóvíz mérésére a bekötési vízmérő 
után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be).
- Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatói közműhálóza-
ton kívüli egyéb – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni víz-
használat – vízbeszerzési lehetősége.
- Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatóval szemben díj-
hátraléka.

Locsolási kedvezmény lépésről lépésre

- A víziközmű-szolgáltató a benyújtott igényeket 30 napon be-
lül az adatok valódiságának felülvizsgálatával elbírálja, és erről 
értesíti a felhasználót. 

- A pozitív elbírálás után az elkülönített mérésű locsolási ked-
vezmény igénybevételére a mérőhely kialakítását erre jogosult 
szakemberrel meg kell terveztetni. 
- A locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megállapo-
dás” aláírására, a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató között 
a tervdokumentáció benyújtása, és annak kedvező elbírálása 
után kerülhet sor. 
- Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles mérőzárral tör-
ténő ellátásával egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató nyilván-
tartásba veszi. Ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás
nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel. 

Mit kell tartalmaznia kérelemnek?

- a kérelmező, a tervező azonosítására alkalmas adatokat,
- a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, paramétereit,
- az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvízhálóza-
tát, ezek tartozékait - külön megjelölve a „locsolási mellékvíz-
mérő” helyét, módját, szerelési rajzát (a mellékvízmérő elhelye-
zése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása).

Jó tudni!

- Az átalánydíjas locsolási kedvezményt igénybe vevőnek a 
kedvezményt minden évben meg kell újítania (változhatnak a 
kedvezmény feltételei, esetleg tartozás keletkezhet a felhaszná-
lónál, vagy egyéb más kizáró ok léphet fel). Ez alól mezőtúri 
fogyasztóink mentesülnek.
- Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási 
célra használható fel.
- A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezé-
sével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemlé-
jével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költsé-
gek a Felhasználót terhelik.
- A beépítés/és vagy a nyilvántartásba vétel díját a fogyasztó 
a helyszínen fizeti, a kedvezményre jogosító írásos szerződést 
pedig legkésőbb az igénybevétel megkezdésének napjáig meg 
kell kötni. Abban az esetben, ha a fogyasztó a korábbi években 
már rendelkezett locsolási vízmérővel és 2017-ben is jogosult a 
kedvezmény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját 
kell a megfizetni.
- A kedvezmény nem vehető igénybe az önkormányzat által 
elrendelt locsolási tilalom időszakában. 
- A kedvezmény igénybevételéhez a felhasználónak írásos 
kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszeresített for-
manyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában tehet meg (a 
formanyomtatványok honlapunkról letölthetők). A kérelem-
hez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást, 
kivéve azoknak, akik a korábbi években már rendelkeztek
locsolási vízmérővel, nekik új tervet nem kell becsatolniuk.
- A szolgáltató elutasíthatja azon felhasználók kérelmét, akik 
nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az igénybejelenté-
sük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a kérelem benyújtásá-
nak időpontjában 30 napon túli díjtartozásuk van.
- A szolgáltató azonnali hatállyal jogosult visszavonni a kedvez-
ményt, amennyiben a kedvezményes időszakban a felhasználó 
30 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, vagy a locsolási 
mérős helyről a vízhasználatot nem csak locsolási célra hasz-
nálja (vagy más ingatlanra is biztosítja) illetve a Tiszamenti Re-
gionális Vízművek Zrt. helyszíni ellenőrzését megakadályozza.
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Kezdünk barátkozni a gondolattal, hogy Tápióság, va-
lóban egy fesztivál falu. Ugyanis a Vasszamarak Feszti-
vál mellett, most már van még egy rendezvényünk, ami 
bár megtartva a családias, vendégszerető hangulatát, 
mégis országos hírnévre, és 1000 fő fölötti látogatott-
ságra tett szert.

Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a
verseny, a rétessütő király vagy királynő címért, melyet
Czerván György államtitkár úr és „a haza érkező”
Gulyás Andrea államtitkár asszony nyitottak meg. Is-
mét neves zsűri ítélkezett az elkészült finomságok fölött, 
akik között kiemelném, mert persze itt is hazahúz az
ember szíve, Kun Istvánt és Juhász Jánost, akik nem 
csak a zsűrit, de falunkat is képviselték, illetve Vér Já-
nost, aki 5 évvel ezelőtt megálmodta ezt a rendezvényt. 
Mivel a nap kiemelt  célja, a rétessütő király/nő cím el-
nyerése, így illő rögtön az elején ezzel kezdeni és ez-
úton is gratulálni az egyes kategóriák helyezettjeinek, és 
a rétessütő királynőnek. 2017-ben a Vadvirág Hagyo-
mányőrző és Nyugdíjas Klub által készített rétes nyűgöz-
te le leginkább a zsűrit minden tekintetben, így a koro-

na, és a Szabó Anna által felajánlott festmény, őket illette.
Szerencsésnek mondható a benevezett csapatok szá-
ma az idei évben, hiszen 12 csapatot kellett 4 kategó-
ria 3 helyezettjére rangsorolni. A különdíjakat, me-
lyeket a Tóalmási Kolbász Manufaktúra ajánlott fel, a 
bureket készítő csantavéri fiatal ember Ninkov Nenad, 
Tápiószőlős csapata, illetve a Tini csapat vehette át.

Mivel kegyes volt hozzánk a sors, így a köszönetnyilvá-
nítások között elsőként szeretnék hálát adni az égieknek 
a tökéletes időjárásért. Bár a fesztivál hetében még hóta-
karó is borította a Cifra kertet, szombatra, ha nem is ve-
rőfényes napsütés, de rendkívül kellemesnek mondható 
idő, és a talpig díszbe öltözött háziasszonyunk Cserniné 
Irénke várta a vásárosokat, kiállítókat és a látogatókat.

A „Halat, mi jó falat” idén már második alkalommal 
volt „fűszere” a napnak. Tanulva azonban a tavalyi év-
ből, most már elviteles dobozokkal is készültünk, hiszen 
aki megkóstolta az elkészült halételeket, szinte minden-

ki szeretett volna spájzolni is belőle. Halászlevek csatája 
címmel a Dányádi család és segítői 2 féle halászlevet főz-
tek kárászt, keszeget, pontyot sütöttek. A „Halat, mi jó 
falat” rendezvény kiemelt támogatója a Földművelésügyi
Minisztérium volt, illetve a már említett Dányádi
család, akik segítőikkel vállalták, hogy az önkormány-
zat „malmára hajtva a vizet” finomabbnál finomabb
ételeikkel, és azok támogatójegyre történő értékesítésével 
szponzorálják a rendezvényt. Mivel a halászat is egyfajta 
vadászat, így a napnak elmaradhatatlan, és pótolhatatlan 
szereplői voltak – sörtésztában sült halukkal és a füstölt 
hallal a helyi vadásztársaság tagjai. Helyszínük hangula-
tos, barátságos megjelenése, ízletes ételeik, s nem utolsó 
sorban vendégszeretetük, minden okot megad arra, hogy 
ne csak egy programként emlegessük őket, hanem a fesz-
tivál társrendezvényeként.  Karöltve e két társaság 150 kiló 
halból készített halászlevet, 80 kg halat pedig megsütöttek 
vagy füstöltek. Ezen elképesztő mennyiségtől, már csak 
az a megdöbbentőbb, hogy mindezen ételekből a házi-
gazdáknak még kóstoló sem maradt. Kell ennél jobb nép-
szerűsítése a halfogyasztásnak? Igen, ezen rendezvényt 
állandó részévé kell tenni a fesztiválnak, és minél na-
gyobb hangsúlyt adni a „halnak”, de ez már a jövő zenéje.

Nem úgy, mint a Gödöllői Városi Fúvószenekar, vagy 
éppen Pál István „Szalonna” és bandája. Mert ők határo-
zottan a jelenben zenéltek, elkápráztatva a több mint 
1500 fős közönséget. A tavalyi év sikerét alapul véve hív-
tunk idén is fúvós zenekart, akik meghozták a pezsgést 
a fesztivál főutcáján. Őket a Gézengúz Óvoda apraja kö-

V. Tápióság Rétessütő és „Halat, mi jó falat” Fesztivál



2017. május  sági Újság 7

vette hatalmas létszámban. A mini csoporttól a nagyokig,
mindenki színpadra lépett. Mint minden rendezvényen, 
itt is elmondható, hogy a legkisebbek aratják mindig a leg-
nagyobb sikert. Az általuk összetoborzott nézőközönség-
nek azonban nyomós oka volt a színpad előtt maradnia, 
hiszen a tápiósági kis színpadra, egy, a nagy-világot járó 
együttes tagjai léptek. Pál István „Szalonna” és bandája 
zenéje, Pál Eszter hangja, lenyűgözte a közönséget. Aki 
mindennek részese lehetett, biztosan életre szóló emlé-
ket vitt magával. Mindezen gasztronómiai és kulturális 
élménynek nem is lehetett volna szebb helyszínt válasz-
tani, mint a nemrégiben átadott helyi lelkes segítő, Márton 
Tivadar által készített látványos kapualjat a Cifra kertben.

A fesztiválon megragadta az alkalmat a bemutatkozásra 
a Tápió Közalapítvány illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága is. Természetvédőkként célszerűnek láttuk 
sátraikat az őshonos fák árnyé-kába elhelyezni, bízunk 
benne, a látogatók többsége rájuk talált, és megismerke-
dett tevékenységeikkel.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is
elfogadta meghívásunkat.

    Az V. Rétessütő és „Halat, mi jó falat” Fesztiválon az 
MME Tápió-vidéki Helyi csoportja és a Farmos Madár-
várta csapatának közreműködésével bemutató madárgyű-
rűzést tartottunk az egykori kastélyparkban. Az élőhely 
igen változatos, ezt mutatta a megfogott madarak fajgaz-
dagsága, és a hálóállítás közben látott fekete harkály és 
vándor-sólyom is. A program alatt az érdeklődők betekint-
hettek a madárgyűrűzés rejtelmeibe, megismerhették, hogy 

miért is fontos ez a tevékenység, és hogy mi mindent tudha-
tunk meg a felmért populációkról. Emellett meghallgatták, 
hogy milyen gyorsan is ver egy 18 grammos madár szíve. 
A költés időszak végett megmutathattuk, hogyan is válto-
zik meg a hastollazat a kotlás miatt. Összesen 12 madár 
lábára került jelölő gyűrű a nap folyamán, ezek faj szerint: 
vörösbegy, széncinege, barátposzáta, kék cinege, feketerigó 
és a rejtett életmódot folytató, gyönyörű hangú fülemüle.

    Sári Gergő

Kiegészítő programok vonatkozásában sem szűkölkö-
dött az ez évi fesztivál. Az eddigi legnagyobb kézműves
kirakodóvásár fogadta a látogatókat. A gyerekek is 
számtalan szórakozási lehetőség közül választhattak,
melyek közül a halsimogatási lehetőséget emelném ki. 
Az egész napos simogatás által megpróbáltatott nyurga
pontyokat, és még további közel 300 db-ot a nap végén 
egy maroknyi csapat a Tápió patakban útjukra eresztettek.

Szeretnénk nem csak hangoztatni, de be is bizo-
nyítani, hogy kis falunk lakosai nem őrzik a ha-
gyományokat, hanem ápolják azokat. A mi értel-
mezésünkben e kettő között hatalmas a különbség.

A Tápiósági Dr. Papp Károly Általános Iskola kitelepí-
tett néprajzi gyűjteménye adott „otthont” a Tápióságért
Alapítvány képviselőinek, illetve a Hagyományőrző
Divatbemutató tagjai számára. A nap témájához
illeszkedve, természetesen az állandó néprajzi
kiállításból a konyha és a kamra berendezései kap-
tak helyet az ideiglenes sátor alatt. A konyha asztalára, 
nem meglepő módon egy hajszálvékonyra kihúzott ré-
tes került. A divatbemutató során lelkes fiatal lányok és

asszonyok, nagymamák, és unokák, s hogy teljes le-
gyen a kép, egy ízig-vérig gazda is került a színpadra.
A bemutatót a népviseletbe öltözött óvodás pár verse zárta.

A hagyományok ápolása kapcsán visszakanyarodnék
kicsit a rétesre, hiszen fontos megemlíteni a Rétesműhely 
szorgos kezeit. Sikerüket mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy visszatérő vendégeik vannak, akik vagy korrepetáció 
céljából, vagy pedig mert egyszerűen jó itt lenni, de ismét 
beálltak, és húzták a rétestésztát. Az idei évben kibővült 
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csapattal várták az érdeklődőket a műhelyben, ahol bár-
ki kipróbálhatta a rétes készítését, és elsajátíthatta e régi 
hagyományt. Bízom benne, jövőre az itt megszerzett tu-
dással már akár csapatként is mernek majd benevezni a
„tanulók”. A rétesműhely  munkáját számokban is
érdekes részletezni, de hogy ezt ne vigyük túlzásba, csak a 
felhasznált liszt mennyiségét, és az ebből elkészített rétes 
szeletek számára hívnám fel a figyelmet.  Csak a műhelyben 
közel 100 kg lisztből, majd 4000 szelet készült el a nap során.

Picit a számoknál maradva a versenyre benevezett 12
csapat további 1500 szelet rétest kínált a közönség számára.

S mivel még ez a mennyiség sem fedezi a látogatók igé-
nyét, évről évre a Tápióság Pékség az, akik „megmen-
tik a haza becsületét”, és ezer számra értékesítik a leg-
különbözőbb ízesítésű réteseiket. Az idei évben az íz 
választás lehetőségét is a látogatókra bízták, és még 
a fesztivált megelőzően szavazásra bocsátották,mi-
lyen réteseket szeretnének majd vásárolni a vendégek. 

A fesztivál egyik szervezőjeként zárszóként engedjenek 
meg egy gondolatot ide tűzni. A jó fesztivál receptje nem 
más, mint sok-sok áldozatkész önkéntes, vendégszerető 
közösség, egy ideális helyszínen. Néhány kritika mellett az 
elmúlt napokban nagyon sok pozitív visszajelzést is kap-
tam a fesztivállal kapcsolatban. Mindez az én értelmezé-
semben azt bizonyítja, hogy a fenti recept összetevőit jól 
adagoltuk. Tápióság, a Cifra kert, egy pazar helyszín, ahol 
számtalan odaadó önkéntes várja a megszólítást, hogy se-
gíthessen, s ahol a lakosok szeretettel fogadják a látogatókat.

Egy rendezvényről készült beszámoló szerves része kell 
legyen a köszönetnyilvánítás. Fontos azonban, hogy min-
dennek nem diplomáciai okai vannak, hanem mert való-
ban hatalmas köszönet jár minden támogatónak, és segí-
tőnek.

Köszönet illeti:

Tápióság Község Önkormányzatát,

a Földművelésügyi Minisztériumot,

a Dányádi családot és segítőiket,

a Tápiósági Vadásztársaságot,

a zsűri tagjait,

a Rétesműhely pénteki és szombati gárdáit,

a Szórómédiát

a rétessütő versenyre benevezett 12 csapatot,

az önkénteseket, segítőket, kék kendőt viselő lányokat 

asszonyokat,

Rózsa Ildikó és Kun Zoltán irányításával az

önkormányzat dolgozóit,

a Gézengúz Óvoda ovisait, óvónénijeit és dadusait,

a Papp Károly Általános Iskola kiállítóit,

a Tápióságért Alapítvány képviselőit,

a hagyományőrző divatbemutató résztvevőit,

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet,

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát,

a Tápió Közalapítványt,

a Tápióság Pékséget,

a Malom Büfét,

Lesti Mariannt és segítőit,

a Megveszlek Kft.-t

a Dorill Bt.-t,

a Bogyóka Tejboltot,

az Andromeda Travel Utazási Irodát,

a Pátria Takarékszövetkezet tápiósági fiókjának képvise-

lőit,

Szabó Annát, Némethné Klein Editet, és Pester Attilánét, 

Romhányi Vilmost,

a Tóalmási Kolbász Manufaktúrát,

a Magyar Televízió Tavasz 2017! műsor szerkesztőit,

a TápióKultúra szerkesztőjét,

a HellóKáta szerkesztőjét,

Hlásznyik Attilát (Magic Spray Paint Artist).

Jövőre ismét várunk mindenkit szeretettel, még több 

halászlével, és legalább kétszer ennyi rétessel.

Kun-Halasi Katalin

És külön köszönet Kun-Halasi Katalin képviselő asszonynak, aki idén időt, energiát, fáradtságot nem kímélve magára 
vállalta a rendezvény minden apró mozzanatának megtervezését, megszervezését, lebonyolítását, amit az élet ugyan 
néhol felülírt, de mindenki számára érezhető módon benne volt szíve-lelke! Köszönjük, Kati!!!

Tápióság, 2017. április 24.
Tápióság Község Önkormányzata
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Elismerő Oklevél 

Janosik Béláné 
részére 

a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 
fennállásának 25. évfordulója alkalmából,  elis-
merve és megköszönve a szervezetünkben vég-
zett több éves, lelkiismeretes gyermekbarát mun-

káját! 

Budapest, 2017. április 22.     
Hanti Vilmos 

elnök 

Gratulálunk Janosik Béláné Györgyinek. 

  – Varró Józsi –  

Tettre Kész Csapat Tápióságon

A TK csapata rendkívül aktívan vágott bele az idei tavaszba. 
Karöltve a Baba-Mama Klub tagjaival, a település játszóterein oldottuk meg hosszú távra az árnyékolás állandó problémáját, és 
fásítást végeztünk. A telepi játszótérre kőris fákat, illetve egy tulipánfát ültettünk, melyek, reményeink szerint a gyermekeink 
unokáinak is hűs árnyékot fognak majd biztosítani. Azonban annak érdekében, hogy rövid távon is eredményt érjünk el, szilfák 
is ültetésre kerültek, melyek gyors növekedésében bízva, néhány év múlva már árnyékot fognak adni.

Bár a falusi játszótér kedvezőbb helyszínen van e tekintetben, de természetesen oda is jutott a támogatásokból megvásárolt fákból. 
Rendkívül rövid idő, néhány nap leforgása alatt a 18 támogató jóvoltából 36.000,- Ft gyűlt össze erre a célra. Ezúton is köszönet 
az anyagi támogatóknak és az ültetésben részt vállalóknak. 

A játszótereken túl, egy másik látványos karbantartást, és csinosítást is elvégzett a csoport április elején. A Cicahegyi híd korlátját 
vette kezelésbe egy maroknyi csapat. Az előkészítést követően újrafestették a korlátot, és néhány láda muskátli is helyet kapott 
rajta. Természetesen ezen munkák költségeinek is nagy részét támogatók segítségével finanszíroztuk. 

Terveink szerint a patakon átívelő többi két hídra is ez a „sors” fog várni. 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és segítségeket minden résztvevőnek. 

Kedves Tápióságiak! Kedves Gyermekbarátok! 

Száz évvel ezelőtt, 1917-ben alakult meg a Magyarországi 
Munkások Gyermekbarát Egyesülete. 

Huszonöt évvel ezelőtt, 1992-ben újjáalakult a Gyermekba-
rátok országos szervezete Magyarországi Gyermekbarátok 
Mozgalma néven. Hazánkban (és a jelenlegi határainkon
kívül, a magyarok lakta területen) 62 településen alakult meg 
a Gyermekbarátok helyi szervezete. A Tápió vidékén egyedül 
Tápióságon jött létre a gyerekeknek és a gyerekeket nevelő
családoknak szabadidős programokat szervező civil szervezet. 
A minden évben lelkesen segítő szülők – elsősorban anyukák 
és néhány önzetlen apuka – közreműködésével, közös munká-
val 1992-től sokféle programot készített elő és valósított meg 
Janosik Béláné Györgyi és Udvardi István a gyerekek örömére 
és megelégedésére (színházlátogatások, kirándulások, barlang-
túrák, gyermeknap színes programokkal és palacsintasütéssel 
az iskolakertben, sportversenyek, vetélkedők, vándortábor a 
nyári szünetben, … stb.). 

A kettős évforduló alkalmából 2017. április 22. napjára Buda-
pestre országos találkozót, ünnepséget és jó hangulatú beszél-
getést szerveztek, erre az eseményre hívták a régi Gyermek-
barát vezetőket. (Ezért nem tudott jelen lenni Györgyi néni 
a Rétesfesztiválon és a galérián kialakított képzőművészeti
kiállításon.) 

A találkozón a régi szép emlékek felidézése után okleveleket 
adtak át a helyi szervezetek korábbi vezetőinek. 
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A következő ÚjSág június 5-ig az
üzletekbe kerül.

Cikkek leadási határideje: május 26.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban.

Olvasóink

Nem áprilisi tréfa

Nem áprilisi tréfa volt az április elsejére meghirdetett és megtar-
tott közmeghallgatás (falugyűlés). A lakosság elég szép szám-
mal jelent meg ezen az eseményen. Halasi Anita polgármester 
asszony beszámolója nagyon tartalmas volt. A beszámoló végén 
igyekezett válaszolni a feltett kérdésekre. Ugyancsak kiegészítő 
válaszokat kaptunk dr. Pap Anikó jegyző asszonytól, a hozzá in-
tézett kérdésekre. Köszönjük felkészültségüket és a tájékoztatást.

Fesztivál újra

Április 22-én megtartott Rétes és Halat, mi jó falat fesztivál iga-
zán megmozgatta a falu életét, és felkeltette az emberek érdek-
lődését, szép emlékeket hagyva minden résztvevőben és ér-
deklődőben. A fesztivál meghívott vendégei: Czerván György 
államtitkár úr aki megnyitotta a rendezvényt, mindenkit kö-
szöntve, és átadta a szót Gulyás Andrea államtitkár asszony-
nak, aki nagyon szépen beszélt „kis hazájáról” és gyökereiről. 
Köszönet érte. A zsűri tagjai között volt a tápiósági születésű 
Juhász János és Kun István. A többi zsűritagnak is köszönjük a 
munkáját, és köszönjük döntésüket, minden résztvevő csapat 
nevében. Remélem mondhatom, hogy jövőre veletek ugyanitt.

Jó tanács

Hallgassunk az okosabbra, és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, megfogja még bánni.

Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú, ősz, új könyvdivat ezzel föl nem érnek.

Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.

Hallgassátok, szíveteknek mit súg a jó Isten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.

Özv. Maró Lászlóné, Éva néni

Anyáknapjára

Mi a legnagyobb boldogság a földön,
Tanuld meg hát, ha valaki  

sokáig mondhatja azt a szót,
Édesanyám.

Egy jó anyával áldott meg az ég,
Csókkak halmozd el mind a két kezét,

Ne bántsd egy szóval sem,
Mert fájni fog a szó,

Visszafogod sírni a hideg hant alól.

Tóth Lajosné
Barna Piri
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