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Közélet - Önkormányzati hírek
Tájékoztató a 2017.november 30-án 

megtartott testületi ülésről

A képviselő-testület 2017.november 30-án 15 órakor 
tartotta soron következő rendes képviselő-testületi ülését, 
melynek során a következő döntéseket hozta:

1./   EX-HUMA Kft. beszámolója a temető üzemeltetésével 
kapcsolatban

Paitz Miklós az EX-HUMA Kft. ügyvezetője, egyben a 
temető üzemeltetője beszámolt a testületnek a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatinak 
teljesítéséről, az elmúlt egy évben végzett munkájáról, 
fejlesztésekről. A képviselő-testület megköszönte az 
üzemeltető munkáját és elfogadta a beszámolót.

2./   Futrinka Egyesület területbérleti kérelme

Halasi Anita polgármester javaslatára a napirendet nem 
tárgyalta a testület,mivel közben az egyesület visszavonta 
a kérelmét.

3./  Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
III. negyedéves teljesítéséről

Halasi Anita polgármester tájékoztatta a testületet az 
önkormányzat 2017.09.30-i állapotának megfelelő 
időarányos költségvetési teljesítéséről. A Pénzügyi és 
Ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a 
bizottság javasolja a testületnek a beszámoló jóváhagyását. 
Halasi Anita polgármester elmondta, hogy jelenleg kb. 56 
millió Ft van az önkormányzat számláján. A képviselő-
testület jóváhagyta a beszámolót.

4./  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosítása

Halasi Anita polgármester az előző napirenddel 
összefüggésben elmondta, hogy az előirányzat-
módosítások átvezetéséhez szükséges a költségvetési 
rendelet módosítása. A képviselő-testület elfogadta a 
rendelet módosítását.

5./  2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatta a testületet a jövő 
évi belső ellenőrzési tervről, mely az önkormányzat és 
az intézmények beszerzésire fog kiterjedni. A testület 
elfogadta a jövő évi tervet.

6./  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

dr. Pap Anikó jegyző elmondta, hogy felül kellett vizsgálni 
a már jóváhagyott tervet, de idén nem látta szükségesnek 
azt, hogy új terv készüljön. Kérte a testületet a jelenlegi 
terv változatlan formában való fenntartását. A képviselő-
testület ehhez a hozzájárulását adta.

7./  A települési köztemetőről szóló 11/2016.(X.28.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata

dr. Pap Anikó jegyző elmondta, hogy a temető törvény 
értelmében minden évben felül kell vizsgálni a helyi 
temetővel kapcsolatos rendeletet. Itt is elsősorban 
a díjtételeket kellett felülvizsgálni. A rendelet 2. 
mellékletében szereplő díjtétel változott,mely a temetőben 
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetett temető-
fenntartási hozzájárulását érint. A sírhelyek megváltási 
díja nem emelkedett. A testület a javaslatot jóváhagyta.

8./  Tápióság Partfal építési munkálatokhoz (Papp K. u. 
5., 6. hrsz.) árajánlat kérés

Halasi Anita polgármester elmondta, hogy vis maior 
pályázaton nyert önkormányzatunk támogatást, melyből 
a varroda melletti támfal és pince kerül helyreállításra. 
A kivitelezési munkák elvégzésére vállalkozót kell 
választani. A testület 3 építési vállalkozónak küldi meg 
az ajánlatkérő levelét. Még idén nyertest kíván hirdetni 
a testület, hiszen a munkálatokkal 2018.márciusában 
végezni kell. A pályázat elszámolási határideje 2018. 
április.

9./  A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 
4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatta a testületet, 
hogy a hulladékszállítást szabályozó helyi rendelet 
felülvizsgálata vált szükségessé. A rendeletet módosítását 
az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta a testület.
     
10./MVM és ÉMÁSZ árajánlatok megbeszélése

dr. Pap Anikó jegyző tájékozatta a testületet a két 
villamosenergia szolgáltató árajánlatáról. A testület az 
olcsóbb MVM Zrt. ajánlatát fogadta el.

11./ Egyebek napirendi pontban Cserni Gábor és Cserni 
László földvásárlási kérelmét tárgyalta a képviselő-
testület, valamit dr.Pap Anikó tájékoztatta a testületet, 
hogy 2017. november 30-ával közös megegyezéssel 
megszüntetésre került a Bicskei u.7/a. szám alatti szolgálati 
lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti jogviszonya. 
Ezen kívül Kun-Halasi Katalin képviselő ismertetett egy 
lakossági észrevételt, mely a régi focipályát és a Mártírok 
úton lévő közvilágítási problémát érintette. 
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A nyílt ülést követően a képviselő-testület zárt ülésen 
tárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat és 
döntött a pályázóknak nyújtott anyagi hozzájárulásról. A 
képviselő-testület minden pályázónak ezúton gratulál és 
sok sikert kíván a tanulmányaikhoz. A döntésről írásban 
értesülnek a pályázók.
     

Aki az ülés jegyzőkönyvét – kivéve a zárt ülés 
jegyzőkönyvét -  meg szeretné ismerni, az megtalálja a 
település honlapján, a Községi Könyvtárban és a Tápiósági 
Polgármesteri Hivatalban.

dr.Pap Anikó sk.
        jegyző

Kedves Lakosok, Kedves Adományozók. 
A tavalyi érzéseket megtapasztalva (szándékosan 
nem azt írom, hogy sikereket, hiszen ehhez nem is 
méltó ez a kifejezés), idén ismét szeretnénk meglepni 
néhány családot, gyerkőcöt karácsony alkalmából. 

A jótékonysági program ötletgazdájának, Lesti La-
urának tavalyi gondolatait, talán nem kell felülírni 
idén sem, hiszen sajnos nagyon is időtálló, amit egy 
évvel ezelőtt írt a programhoz kapcsolódó plakáthoz: 

„Azt mondják egy cipő sokat elárul a gazdájáról.

Nemrég nekem is elárult valamit egy pár szakadt láb-
beli. Az első gondolatom az volt, be kell foltoznom. 
Ekkor indult az ötlet, hogy besegítek a Jézuskának és 
én is megajándékozok valakit. Mára egy jótékonysá-
gi program keretei közt, te is örömet szerezhetsz egy 

rászoruló gyereknek.

Foltozz be te is egy cipőt!”

Várjuk tehát idén is a felajánlásokat annak érdeké-
ben, hogy még több gyermeket ajándékozhassunk 
meg a program keretei között. A tavalyi évben szer-
zett tapasztalatok alapján külön hangsúlyoznám, 
hogy a felajánlásoknál mindenki törekedjen arra, 
hogy a csomagba értékes ajándékok kerüljenek. Leg-
főképp játékok, könyvek, édességek, irodaszerek. A 
csomag összeállítása során, akár több korosztályra, 
fiúkra lányokra egyaránt gondolhatsz. A végleges 
ajándékdobozok utóbb kerülnek összeállításra annak 
érdekében, hogy minél több családnak szerezhessünk 
örömet. Vagyis az általad összekészített csomagot, 

kérlek ne zárd le.

A felajánlásokat az alábbi helyszíneken várjuk:

Gézengúz Óvoda– december 16-ig;

Tápiósági Papp Károly Általános Iskola – december 
16-ig;

Családsegítő Szolgálat – december 16-ig;

Tápiósági Lovas Egyesület bálja – Sportcsarnok, 
december 09.

Karácsonyi hangverseny, és vásár – Templomtér, 
december 17.

Lesti Laura

A Jézuska Tápiósági Nagykövete

További információ:

Lesti Laura: +36-30/506-8797

Agócs Erzsébet: +36-30/862-8485

DR. KÁSA GÁBOR ÜGYVÉD PERES ÜGYEKBEN KÉPVISELETET,
JOGI TANÁCSADÁST ÉS OKIRATOK SZERKESZTÉSÉT VÁLLALJA

ELÉRHETŐSÉGEI:
CÍM: 2760 NAGYKÁTA, SZABADSÁG TÉR 7.

TELEFON: 06/20-9563-480 
FAX: 06/29-441-248

E-MAIL: KASAG@MONORNET.HU
MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN 15.00-TŐL 16.30-IG ÜGYFÉLFOGADÁST
ÉS TANÁCSADÁST TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN.

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ ESETÉN, KÉRJÜK A MEGADOTT TELEFONSZÁMON
SZÍVESKEDJENEK ELŐRE IDŐPONTOT EGYEZTETENI.
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Történetek egy Könyvtárban - Dr. Papp Károly

November 04. a tápiósági emberek számára a kettősség 
érzését hozza magával. Miközben az ’56-os forradalom 
leverésének emlékét gyászoljuk, ezen a napon az ünnep-
nek is helyet szorítunk, hiszen településünk díszpolgára, 
Dr. Papp Károly születésének évfordulójára emlékezünk.

Szombat kora délután, „Történetek egy Könyvtárban” 
rendezvénysorozatunk első állomása volt ez az esemény. 
Ahogy Halasi Anita köszöntő beszédében említette, talán 
a felújított Könyvtár büszkélkedhetett abban az időpont-
ban az egy négyzetméterre jutó legtöbb geológus címmel.

Mindez annak volt köszönhető, hogy a rendezvény főszer-
vezője, a Tápióságért Alapítvány elnöke, Tóth György, 
nem szűkölködött meghívók kiküldésében. Ismertségei-
nek köszönhetően a meghívásának eleget tett Dr. Vitális 
György a Magyarhoni Földtani Társulat tagja, Dr. Baksa 
Csaba a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöke, Dr. Brezs-
nyánszky Károly a Magyar Állami Földtani Intézet egy-
kori Igazgatója és Papp Péter a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat Tudománytörténeti Szakosztály Vezető tagja.

Bemutatkozásaik, és köszöntő beszédeik során, rendre 
méltatták Tápióság szülöttjét, és díszpolgárát Dr. Papp 
Károlyt.

A megemlékezést a Tápiósági Papp Károly Általános Is-
kola 4. osztálya színesítette. A délutánnak tökéletes alapot 
adó összefoglalójukból mindenki számára ismertté vált 
Papp Károly élete, és munkásságának főbb mérföldkövei.

A megjelent érdeklődők is aktív szereplőivé váltak az ese-
ménynek, hiszen a polgármester asszony valamennyiün-
ket megszólítva, kérte, hogy mindenki ossza meg gondo-
latát, emlékét a „Méltóságos Úrról”. Ez a múltidézés, a 
személyes élmények és emlékek igazán közel hozták hoz-
zánk a geológust. A rendezvényen többen is megragadták 
az alkalmat, hogy az alapítvány számára ajándékként ad-
janak át személyes tárgyakat Papp Károly hagyatékából. 
Ezúton is szeretném az alapítvány nevében is kifejezni 
köszönetünket.

Az állófogadást követően - mellyel a megjelent érdek-
lődőket kívántuk megvendégelni, - együtt átsétáltunk a 
Papp Károly házba. A kúria e napon tárt kapukkal várta 
a látogatókat. Radnóti Miklós, Nem Tudhatom című ver-
sét Pintér Andrea előadásában hallgathattuk meg mielőtt 
elhelyeztük az emlékezés koszorúit a ház előtt álló kop-
jafánál. Tóth Zsuzsának pedig azt a felemelő élményt kö-
szönhetjük, hogy megszólaltatta Papp Károly zongoráját. 
A ház berendezése, ahogy az a fotókon is látszik, szinte 
minden részében megőrizte a régmúltat.

Összességében a rendezvény, az előzetes terveknek meg-
felelően, egy kötetlen, családi hangulatú, beszélgetős, 

múltidézős délután volt, 
ahol minden résztvevő egy 
élménnyel lett gazdagabb.

A rendezvény „főszerep-
lőjére”, Dr. Papp Károlyra 
való méltó emlékezés az, 
ami most meggátol abban, 
hogy véleményemet fejez-
zem ki atekintetben, hogy 
tulajdonképpen miért ma-
radt még a kicsiny könyv-
tárunkban is szabad szék a 
rendezvény alatt.

A rendezvény létrejöttéért 
köszönet illeti mindenek 
előtt, a Tápióságért Ala-
pítványt, Tóth Györgyöt és Janosik Bélánét, a megjelent 
geológusokat, Dr. Vitális György, Dr. Baksa Csaba, Dr. 
Brezsnyánszky Károly, és Papp Péter, a könyvtár lelkes 
dolgozóit, a közreműködő iskolásokat és felkészítő taná-
raikat, Bekech Józsefet, és Pintér Andreát.

Továbbá köszönet a rendezvényről készített felvételért a 
Szórómédiának.

Kun-Halasi Katalin 
Tápióság Község Önkormányzata
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Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  a könnyebb ügyintézés érdekében 
2017.10.01.-től bevezette  a műszaki hibabejelentő  rendszert.

A vonal végén ügyintéző fog jelentkezni, akinél rögtön jelezhetik a felmerülő nem várt problémát, műszaki 
meghibásodást.

Az irányítószám megadását követően pedig azonnal az illetékes műszaki kollégával tudnak egyeztetni.

Az ingyenesen hívható telefonszám műszaki meghibásodással kapcsolatosan: +36 80/205-157

A TRV Zrt.-nél az egyéb megkereséseket továbbra is a megszokott módon tehetik meg ügyfélfogadási idő-
ben.

•	 hétfő- kedd - csütörtök: 8:00 -16:00

•	 szerda: 8:00 – 20:00

•	 péntek: 8:00-14:00

E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu Tel: +36 40/180-124

      Tápiósági Polgármesteri Hivatal

A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT
JÓVOLTÁBÓL TOVÁBB BŐVÜLT ISKOLÁNK
SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZEINEK A SZÁMA.

A Ceglédi Tankerületi Központ jóvoltából
2017. december 4-én tovább bővült iskolánk

számítógépes eszközeinek a száma. 
12 darab asztali számítógépet monitorral,

4 darab laptopot és 4 darab projektort
kapott intézményünk.

Nagyon szépen köszönjük!

ISKOLAI HÍREK
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Iskolánk névadójára,
Dr. Papp Károlyra emlékeztünk.

2017. november 8-án iskolánk névadójára, Dr. Papp Ká-
rolyra emlékeztünk.

Minden évben jeles nap számunkra Papp Károly szü-
letésnapja. Emlékezünk a kiváló geológusra, tanárra, 
kis falunk híres szülöttére. Minden évben elhelyezzük 
a megemlékezés virágait iskolánk kertjében találha-
tó szobránál, szülőházánál és a temetőben a sírjánál. 
Idén a 4. osztályosok készültek megemlékező műsorral. 
Gratulálunk és köszönjük szépen a felkészülést! A gyere-
kek műsorát összeállította és betanította Heincz Zoltánné, 
Lesti Mariann és Pester Attiláné. Köszönjük a munkájukat! 
Ez a nap nem csak a megemlékezés miatt különleges, 
ugyanis évről évre Papp Károly napi vetélkedővel foly-
tatódik. Kicsik és nagyok játékos vetélkedőkön vesznek 
rész a nap folyamán. A vetélkedők, totók, kvízek mind 
Papp Károly életével és munkásságával, iskolánk történe-
tével kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak.

Megújult az alsósok udvarán lévő
fa mászóka

2017. november 11-én, szombaton megújult az alsósok 
udvarán lévő mászóka.

De kezdjük az elején: az alsósok udvarán lévő fa udvari 
játék sajnos már nagyon elhasználódott. Annak ellenére, 
hogy folyamatosan próbáltuk karbantartani, az idő már ki-
fogott rajtunk, használata már nem volt biztonságos. Sajnos 
új játék beszerzésére nem volt lehetőségünk, és a balesetek 
elkerülése miatt a mászóka lebontása mellett döntöttük. 
Ekkor azonban Szabó-Hegedűs Helga és férje Szabó 
Gábor – megtudva a terveinket – rögtön segítségüket 
ajánlották fel és kifizették a mászókához szükséges fa-
anyag nagy részét. Az ő felajánlásukat követte a Szülői 
Munkaközösség segítsége, kiegészítették Gáborék fel-
ajánlását, hogy még idén elkészülhessen az új mászóka. 
A játék elkészítésének feladatát Márton Tivadar vál-
lalta. Mint tudjuk, Tivadar nem ismer lehetetlent, keze 
munkája nyomán mindig csodálatos dolgok szület-

nek és már érkezett is a hír, hogy ezen a hétvégén fel 
is állítja a kicsik udvarán az új udvari mászókánkat.  
Így 2017. november 11-én délelőtt Tivadar, Maka Zsolt és 
Zsigár Sándor segítségével – ezúton is köszönjük a munká-
jukat - felállította az új, gyönyörű mászókát a gyerekeknek. 
Hálásan köszönjük Helga és Gábor önzet-
len segítségét és felajánlását. Köszönjük szé-
pen a Szülői Munkaközösség támogatását. 
Nem tudunk eléggé hálásak lenni Tivadarnak, aki idejét, 
energiáját nem sajnálva, mindig azon munkálkodik, hogy 
iskolánk környezete minél szebb legyen. Köszönjük!!  
Iskolánk facebook oldalán található albumunk-
ban, a nap folyamán készült képeket Márton Réka 
készítette. Köszönjük szépen neki is a segítséget! 
Köszönjük szépen Bartucz Györgynek a má-
szóka szállításhoz nyújtott segítségét. 
Ezen a hétvégén egy újabb kis csodának lehettünk tanúi. 
Önzetlenség, összefogás, öröm és hála. Kis közösség, 
nagy érték! Mindenkinek köszönjük! Reméljük a gyere-
kek örömmel fogják használni az új játékot.
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2017. 11. 20-án, hétfőn Egészségnevelési 
nap volt iskolánkban. 

Minden az egészséges életmódról, a testi és lelki egész-
ség fontosságáról szólt ezen a napon. Szokásainkhoz hí-
ven egy kis reggeli bemelegítő tornával indult a nap, egy 
kicsit átmozgatva, megnyújtva a reggel még „berozsdá-
sodott” izmokat.

Ezt követően sok-sok feladat várta a gyerekeket mind 
az alsóban, mind pedig a felsőben. Volt játékos akadály-
verseny, volt íz felismerő játék, egészségügyi totó, az 
egészséggel kapcsolatos activity, ügyességi játék, inter-
aktív zöldség és gyümölcsfelismerés, a dohányzás ká-
ros hatásaival foglalkozó totó. Fel sem tudjuk sorolni 
a sok-sok érdekes feladatot. A feladatok között termé-
szetesen jutott idő az egészséges és finom reggeli és tí-
zórai elkészítésére és elfogyasztására is. Az egészséges 
reggeli részeként a Tápióság Pékség jóvoltából teljes 
kiőrlésű zsömlét ehettek a gyerekek. Nagyon szépen kö-
szönjük a Pékség támogatását! Nagyon szépen köszön-
jük a program feladatainak összeállítását Kertész Péter-
né tanítónőnek és Némethné Buzás Ildikó tanárnőnek. 
Végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönjük a megje-
lent szülőknek a finomságok elkészítéséhez nyújtott sok-
sok segítségét.

Az iskola felsős diákjaival,
szülőkkel és kollégákkal színházban jártunk
 
Fontosnak tartom, hogy gyerekeink megismerjék a színház 
világát, értékes és számukra is vonzó darabokat nézzünk. 
Az idei bérletünk első darabja a Budapesti Operettszín-
ház Ének az esőben című darabja volt. Ismert színé-
szek, kedvelt dallamok, fantasztikus látvány varázsolt 
el mindannyiunkat. Számomra a színház gyógyír is egy-
ben, a mindennapok nehézségeire, gondjaira. Még na-
gyobb öröm, hogy ezt az élményt közösen élhettük át. 
Szuper élmény, felejthetetlen este. 

Tóthné Ónody Nóra

Az „E-HÓD” országos Informatikai
versenyen vettek rész iskolánk diákjai

Iskolánk felső tagozatos diákjai minden évben részt vesz-
nek az ELTE Informatikai Kara és a Neumann János Szá-
mítógéptudományi Társaság által szervezett „E-HÓD” 
országos Informatikai versenyen. 
A versenyen 11-15 játékos és szórakoztató feladat során 
kell összemérniük tudásukat. 
Idén, első alkalommal a 4. osztály tanulói is csat-
lakozhattak ehhez a programhoz, ahol nem is akár-
milyen eredmény született: Terkovics Erik Nathan 
az ország 879 4. osztályosa közül 5. helyezést ért 
el! Gratulálunk ehhez a nagyszerű eredményhez! 
Lesti Mariann tanárnő beszámolóját olvashatták.

További eredmények a versenyen: 
4. osztály 

Máthé Dorka Zsófia - 53 pont 
Kun Luca - 49 pont 

Gyetvai Sándor Máté - 49 pont 
5. osztály 

Rátódi Zsófia - 63 pont 
Erdélyi Dániel - 51 pont 
Varga Elizabet - 39 pont 

6. osztály 
Kováts Regina - 83 pont 
Pásztor Dávid - 59 pont 
Luce Giorgia - 51 pont 

Kusnyár Martin Márk - 51 pont

Kadét kategóriában - 7-8. évfolyamos tanulók közül - 
5155 diák indult. Iskolánk kis kadétjai közül a legjobbak-
nak a mezőny első harmadában sikerült végezniük.

7. évfolyam - iskolán belül elért helyezése 
I. Maka Zsolt 

II. Maczó Anna 
II. Pogány Izabella 

III. Józsa Gréta Kata 
8. évfolyam - iskolán belül elért helyezése 

I. Horváth Vivien  
II. Bekech Tamás  
III. Urbán Tamás  

Gratulálunk minden résztvevőnek! 
Lesták Erzsébet tanárnő beszámolóját olvashatták.

Lesták Erzsébet tanárnőnek és Lesti Mariann tanárnőnek 
nagyon szépen köszönjük a gyerekek versenyre való fel-
készítését! Gratulálunk és további sok sikert kívánunk a 
munkájukhoz!
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Lovasok a Baranta völgyben.
Visszatekintő a 2016-os évre.

Baranta völgy:
„A Felvidék déli részén egy aprócska falutól, Gömörpé-
terfalvától nem messze terül el az a völgy, amit 2012-óta 
Baranta völgy néven ismernek. 

A domb tetejéről fából faragott ősök vigyázó tekintete 
fogadja az idelátogatókat. Többek között Álmos, Árpád 
vezér, Koppány vezér, Szent László, Hunyadi Mátyás és 
Kinizsi Pál szobra mellett egy faragott Életfa egy élőfa és 
az Ősök oltára is megtalálható a szerdombon. „A szob-
rok nyugatnak néznek, mert mindig nyugatról várták a 
veszélyt” - magyarázta Kopecsni Gábor a Baranta völgy 
megálmodója. A magyar hagyományokra épülő harcmű-
vészeti stílus a baranta egyik központja.

A Barantáról: A Baranta egy olyan harcművészeti stílus, 
amely a népi és katonai harci testkultúrából tevődik össze.

Alapítása Vukics Ferenc nevéhez kötődik. 1997-ben jött 
létre a Baranta Szövetség. A Barantában a pusztakezes 
technikák mellett, olyan eszközöket alkalmaznak, mint az 
íj, szablya, kard, fokos, ostor, lándzsa, csatakereszt és kü-
lönböző méretű botok.

„A Barantáról azt kell tudni, hogy van egy gyalogos, és 
egy lovas szakága. Nem csak harcművészetről szól, ha-
nem a magyar kultúra szerves egészéről” Forrás: Farkas 
Eszter. 

Megmászva a szobrokkal díszített dombot, csodás kilátás 
tárult a völgyre.

Nos, 2016. októberében egy busznyi ember érkezett Tápió-
ságról, a Nemzetközi Főzőversenyre, ide a Baranta völgy-

be. A gombai  főzőverse-
nyen elért eredményünk 
alapján kaptuk ide a 
meghívást. Halasi Anita  
polgármester asszony is 
elkísérte a kirándulókat. 
Már az odafelé vezető 
úton derülhettünk a Ka-
szás család jó humorán. 
A több féle étel amit a 
ságiak főztek elnyerte a 
zsűri tetszését, és minden ételünk dobogós lett. Összesí-
tésben még a koronát is elnyertük, ami Szabó Sára, mint 
a legfiatalabb lovas fejére került. Büszkék lehetünk főző 
tudományunkra és az elért eredményhez, melyet immár 
határon kívül is bemutatta  az egyesületünk. 

Tápiósági Lovassport Egyesület 

Összeállította: Kun Edit
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Kedves Tápióságiak! 
Tisztelettel szeretném megköszönni a falu lakosságá-

nak önzetlen anyagi és tárgyi adományait, amivel a 
leendő tájház gyűjteményét  gazdagították és a felújítá-

si munkákat elősegítették. 

Az elmúlt évben  más jellegű feladatokat is támogatott 
az Alapítvány, többek között a nyári táboroztatásokat 

és különböző kulturális rendezvényeket. Itt köszönném 
meg a gyerekek felügyeletében segédkező pedagógu-

sok önzetlen munkáját. 

Bízom benne és remélem,  hogy az idei évhez hason-

lóan 2018-ban is támogatni fogják az Alapítványt,  se-
gítségükkel be tudjuk fejezni a leendő tájház felújítását 

illetve gyermekeink szabadidős programjaihoz több 
anyagi segítséget tudunk majd nyújtani! 

Szokásomhoz híven szeretnék  köszönetet mondani 
azoknak akik november hónapban anyagi és tárgyi ado-

mányaikkal segítettek minket:  

Agócs János és felesége  / Papp K. utca/ 
 Mácsárné Szabó Erika   /Bicskei út/                                                          

Végezetül engedjék meg, hogy az Alapítvány és a ma-
gam nevében Boldog, Békés Karácsonyi 

Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánjak 
a falu egész lakosságának. 

Tisztelettel:                                                                            

Tóth György 
 Tápióságért Alapítvány Elnöke

Tápióságért Alapítvány

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

Nyugdíjas híradó
November 25-én a Tápiószőlősi Barátság Nyugdíjas Klub 
szívélyes meghívására látogattunk el, Tápiószőlősi bará-
tainkhoz. Úgy megyünk hozzájuk, mintha haza mennénk. 
Több éves szoros barátság köt egymáshoz bennünket. Itt 
ismét találkozhattunk a meghívott klubbokkal, Sülysáp, 
Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton és Újszil-
vás tagjaival. Vonnák László köszöntötte a meghívott 
és megjelent vendégeket, örömmel üdvözölt mindenkit. 
Majd felkérte polgármesterüket Dr. Szoboszlay Árpá-
dot, aki egyben a község háziorvosa is, hogy nyissa meg 
a délutáni műsort. Ő is szívből köszöntött mindenkit és 
megköszönte, hogy elfogadták meghívásukat. Mindenki-
nek jó egészséget és minden jót és további jó szórakozást 
kívánt. Sajnos a szőlősi barátaink közül kevesen tudtak 
aktív részesei lenni a napnak, ezért az ő kérésükre, közö-
sen énekeltük el a nyugdíjas indulót. Ezután a Sülysápi 
Hagyományőrző Pávakör adott színvonalas műsort, majd 
a Tápiógyörgyei Vadvirág Klub szép nótacsokorral és 
tánccal szórakoztatott. Utána a mi csapatunk a Tápiósági 
Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub által előadott 
meglepetés műsor örvendeztette a vendégeket. Nagy taps 
és bíztatás volt a jutalom. Szajcz Piroska egy nagyon szép 
énekkel köszöntötte édesanyját születésnapján, utána egy 
vidám nótát küldött a közönségnek. Ezután Béres Károly 
ritkán hallott nótákat adott elő. Előadásukért dicséret jár. 
A közönség örömmel hallgatta őket és az egész műsort. A 
műsor zárásaként a Tápiószőlőse Halesz együttes fiatal-
sága fergeteges tánccal örvendeztette meg a közönséget. 
A műsorok végén finom ebéd és sok-sok sütemény várta 
a „fáradt” csoportokat. Nótázások, beszélgetések és igazi 
baráti mulatozás, tánc vette kezdetét. A tombola húzásáig 
mindenki jól szórakozott. Igazán jól érezte minden cso-
port magát, és megköszönve a szíves vendéglátást lassan 
mindenki elköszönt. Kívánunk barátainknak további jó 
egészséget, jó munkát. Igyekszünk viszonozni a vendég-
látást.

Tóth Lajosné Barna Piri

A nyugdíjas Klub és a magam nevében kívánok minden 
ÚjSág szerkesztőnek, terjesztőnek VÁSÁRLÓNAK, és a 
lakosságnak Áldott Ünnepeket!

Tisztelt érintettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden tápiósá-
gi székhellyel rendelkező cégnek, vállalko-
zónak, termelőnek, szolgáltatónak lehetősége 
van egy alkalommal térítésmentesen hirdetni 
az ÚjSágban.

A hirdetést legalább A/6 méretben és fekete 
fehér kivitelben garantáljuk, amennyiben az 
újság egyéb tartalma lehetővé teszi ettől na-
gyobb méretben is megpróbáljuk szerkesz-
teni. A hirdetés magába foglalja Tápióság 
hivatalos Facebook oldalán történő egyszeri 
megjelenítést is. 

Egyéb megjelenési lehetőségről bővebben 
weboldalunkon tájékozódhat. 

A hirdetéseket az info@tapiosag.hu vagy a 
tapiosagkonyvtar@gmail.com mail címek-
re várjuk, vagy személyesen a könyvtárban 
lehet leadni.

A következő ÚjSág február 2-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: január 26.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 
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