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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Csatorna házi bekötés 

 
A projekt aktuális állásáról tartott tájékoztatón bebizonyoso-

dott számunkra, hogy a házi bekötések vonatkozásában Tá-

pióságon kiemelkedően magas számban valósultak meg a 

munkálatok, és nagyon örülök, hogy nem csak a mennyiség, 

de a minőség tekintetében  is előkelő helyen állunk. A mun-

kálatok elvégzésének határideje  december15-ig meghosszab-

bításra került.  

 

Azon lakosok, akik a tavalyi év folyamán nem tettek nyilat-

kozatot arról, hogy igénylik a csatornahálózatra történő ingat-

lanon elvégzendő ingyenes rákötést, viszont már igényt tarta-

nának a szolgáltatásra, kérem nálam, vagy a Társulat nagyká-

tai irodájában jelentkezzenek, hogy decemberig megvalósul-

hassanak a munkálatok. A Vállalkozó eddig több mint 700 

ingatlanon végezte el a munkálatokat. Sok ingatlan van még 

hátra, a munkavégzés folyamatos. Sajnos sok esetben nem 

várt problémákba ütköznek a bekötések során, lehetőségek-

hez mérten igyekeznek hatékonyan megoldani ezeket a hely-

zeteket. Ahol eddig felmerültek ilyen kellemetlenségek, ott 

köszönöm az érintett lakosok megértését és türelmét. Sajnos 

néha igen hosszadalmas a megoldás, mert a projekt elvárásai-

nak megfelelően más vállalkozókat is be kell vonni a hibael-

hárításba. 

 

Fentieken túl nyomatékosítanám, hogy a házi bekötés ingye-

nessége nem összekeverendő a csatornahálózat ingatlanon-

kénti 285.000 forintos hozzájárulási díjával. Ezt az összeget 

minden lakosnak meg kell fizetnie! Ki így, ki úgy vállalta a 

fizetést. Remélem, mindenki be tudja sorolni magát az alábbi 

variációkba: 

 Akinek van lakás-takarékpénztári szerződése, és eddig 

rendben fizette, kérem, tartsa meg jó szokását, és a 

jövőben is teljesítse fizetési kötelezettségét. 

 

 Akinek van lakás-takarékpénztári szerződése, és van 

elmaradása, kérem a lehetőségekhez képest pótolja az 

elmaradást, és semmi esetre se hagyja abba a fizetést. 

 Akinek nincs lakás-takarékpénztári szerződése és egy 

összegben megfizette a hozzájárulást, annak nagyon 

köszönjük, ezen lakosokkal van a legegyszerűbb dol-

ga a Társulatnak. 

 

 Akinek nem lakás-takarékpénztári szerződése van, 

hanem részletfizetési szerződése, kérem, tartsa be az 

abban foglalt fizetési határidőket és teljesítse köteles-

ségét. 

 

 Aki pedig semmilyen szerződéssel nem bír, és eddig 

semmit sem fizetett, kérem sürgősen jelentkezzen 

nálam, vagy a Társulat nagykátai irodájában, mielőtt a 

fizetés elhagyása miatt jogi útra terelődne az esete. 

És ami a legfontosabb: 

A rendszer üzemel, a gerinchálózattal kapcsolatban a próba-

üzem alatt felmerült problémák folyamatosan, hosszabb-

rövidebb idő alatt megoldásra kerülnek.  

Számos lakos jelezte, hogy a bekötést követően kellemetlen 

szagok terjengnek a lakásban. Ezzel kapcsolatban a követke-

ző információkat szeretném megosztani az érintett ingatlan-

tulajdonosokkal: 

 
A csatornák levegőjét általánosan ún. bűzzárak választják el 

a lakások légterétől, amelyek megakadályozzák a szagok 

megjelenését. Ilyen bűzzáró például a padlóösszefolyó, vagy 

a szifon a csapok, mosogatók alatt. 

Csatornaszag a lakásban például akkor keletkezhet, ha 

- a bűzzárók hiányoznak a lefolyórendszerből,  

- elpárolgott belőlük a bűzt elzáró víz,  

-  egy padlóösszefolyóból hiányzik a tisztítás lehe-

tőségét biztosító dugó,  

-  lezáratlan egy használaton kívüli vezetékszakasz, 

- a mosdók, mosogatók szifonjában nincs megfele-

 lő mennyiségű víz (netán nincs szifon) 

- a zuhanyzó lefolyója közvetlenül, bűzzáró (pl. 

 padlóösszefolyó) nélkül van beépítve. 

A fentiek ellenőrzésére javasoljuk szakember segítségét kér-
ni, hogy az épületen belüli ok, hiányosság felszámolásra ke-
rülhessen. 
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Csatorna – hibajavítás 
 

A Papp Károly út javítása során nem várt problémákkal 

szembesültünk, így az újonnan elkészítendő útsáv minősége 

érdekében - a műszaki ellenőrrel – egyeztetve a felső aszfalt-

réteget a Vállalkozó még nem tette le. Sajnos a csapadékvíz-

elvezető hálózatunk nem megfelelő minősége is hozzájárul az 

út minőségének romlásához, ennek megoldása folyamatban 

van. Hamarosan azonban befejeződnek a munkálatok, addig 

továbbra is kérem a lakosok türelmét és megértését. 

 

Térkövezés 
 

A következő hetekben a Polgármesteri Hivatal és Óvoda kö-

zötti járdaszakasz kerül térkövezésre, így ezúttal az ezen a 

szakaszon közlekedők figyelmét szeretném felhívni a baleset-

veszélyre, illetve a telepieknek javasolnám a Rákóczi út hasz-

nálatát ezekben a napokban. Megértésüket és türelmüket kö-

szönöm. Remélem mindenki örömmel tapasztalta, hogy a 

posta megközelíthetősége is jelentősen javult. Tájékoztatni 

szeretnék mindenkit, hogy a posta igazgatóságának szándéká-

ban áll a továbbiakban akadálymentesíteni a bejáratot, ezért 

valósították meg most csak ilyen csekély mértékben a fejlesz-

tést. Ennek ellenére én úgy gondolom, ennek is örülnünk 

kell, mert tényleg jelentősen javultak a viszonyok.  

 

Tápiófeszt 
 

Tápióság Község Önkormányzata hozzá méltó módon rend-

kívül sokoldalúan képviseltette magát a Nagykátán megren-

dezett regionális rendezvényen. Szeretném megköszönni a 

civil szervezetinknek (Polgárőrségnek, Tápióságért és Ha-

gyományaiért Egyesületnek, a Tápióságért Alapítványnak, a 

Nyugdíjasklubnak) és a sok önkéntesnek, helyi vállalkozók-

nak, akik jelenlétükkel, hozzájárulásaikkal segítettek bennün-

ket. Tápióság bemutatkozó sátrában volt minden: szalmabála 

nappali, raklapasztal, spájz, kenyérkóstolás, festmény-, gobe-

lin kiállítás, hajó-makett bemutató. Jövőre szeretném Tápió-

ság helyi értékeinek még szélesebb tárházát bemutatni, remé-

lem akkor is lelkes támogatókra találunk majd. Ezúttal is 

gratulálok a Tápióságért Egyesületnek a kapros-nokedlis bá-

rány tokányával megszerzett ezüstérméhez, s fentieken túl 

örömmel tudatom, hogy a Tápió Szépe versenyben is diadal-

maskodtunk, hisz a nyertes tápiósági leány lett Rapi Rebeka 

személyében, aki sági népviseletet megismertetve szerezte 

meg az első helyet. Remélem jövőre is sokan ellátogatnak a 

rendezvényre, ahol újra szeretettel várunk majd mindenkit a 

tápiósági sátorban. 

 

Felajánlott képviselői tiszteletdíjak 
 

A héten elutalásra került az egyház részére Erdélyi Zsolt kép-

viselőnk felajánlott tiszteletdíja, plébános úr csatornázással 

kapcsolatos kiadásaihoz járultunk ezzel hozzá. Béres Mária 

képviselő gyermektáboroztatáshoz felajánlott tiszteletdíja 

még a tavasszal teljesítésre került. A többi képviselő, és al-

polgármesterünk felajánlásai a korábbi tájékoztatásoknak 

megfelelően az iskolakert infrastruktúrájának fejlesztésére 

fordítódott.  

 

Óvodai felújítás 
 
A Tápiósági Gézengúz Óvoda mosdóhelyiségeinek felújítását 

a képviselő testület az év elején szavazta meg. Szerettük vol-

na pályázati úton megvalósítani a munkálatokat, de sajnos 

augusztus második felében kaptuk az információt, hogy a 

pályázatunk tartaléklistára került és bizonytalan ideig elhúzó-

dik az érdemi döntés. Tekintettel a mosdók állapotára, semmi 

esetre sem szeretett volna a testület várni a felújítással, így 

gyorsított eljárás keretein belül megpályáztatta a munkát, és 

elkezdte a kivitelezést. Sajnáljuk, hogy a pályázat eredménye 

nem érkezett meg hamarabb és emiatt nem tudtuk az évkez-

dést megelőzően befejezni a munkálatokat, ezért türelmüket 

és megértésüket kérjük a felújítás idejére. Az óvodai dolgo-

zók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerme-

kek óvodai tartózkodása a lehetőségekhez képest zavartalan 

legyen. Akinek a felújítással kapcsolatban kérdése, vélemé-

nye, megjegyzésre lenne, kérem közvetlenül nekem jelezze! 

A szeptemberi képviselő testületi ülés napirendi pontjai: 

 

1./  Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetés

 ének  I. félévi teljesítéséről – a beszámoló elfogadás

 ra került 

2./  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/
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 2015.(II.27.) rendeletének módosítása – a rendelet 

 módosítása elfogadásra került 

3./  Személyi változások miatti előirányzat-átcsoportosítás 

4./ Döntés a „Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap

 csolódó kiegészítő támogatásra” c. 

       pályázatról – az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 

 támogatásra, azért, hogy a tavalyihoz hasonló pályáza

 tot írhasson ki a Lakosság részére 

5./  Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

 rendszerhez való csatlakozásról – az Önkormányzat 

 a következő évben is csatlakozik az ösztöndíjrend

 szerhez 

6./ Tápiósági Gézengúz Óvoda Pedagógiai Programjának 

 jóváhagyása – jóváhagyásra került 

7./  Tápiósági Gézengúz Óvoda Munkatervének jóváha

 gyása  – jóváhagyásra került 

8./ Tápióság Község Önkormányzata és a Tiszamenti 

 Regio nális Vízművek Zrt. közötti 

       bérleti – üzemeltetési szerződés jóváhagyása – jóváha

 gyásra került 

9./   Skoda Oktavia (rendőrautó) javítására érkezett áraján

 latok megbeszélése, döntés a javításról – Sajnálatos 

 módon az autóval balesetet szenvedtek, személyi 

 sérülés nem történt. Tekintettel arra, hogy az  autó 

 tulajdonosa  a Rendőrség, fenntartója az Ön kor

 mányzat, a javítási  költséget a két szerv kö

 zösen téríti. 

 

FELHÍVÁS 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 2015. évi helyi 

adók és gépjárműadó második félévi fizetési kötelezettségét 

2015. szeptember 15-ig teljesíthették pótlékmentesen. 

Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat nem fizet-

ték meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék, és befizetéseit 

igazolják a Tápiósági Polgármesteri Hivatalban. 

Tájékoztatjuk azon Adózókat, akiknek fizetési nehézségeik 

merülnek fel, személyesen vagy telefonon ügyfélfogadási 

időben tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőjétől a 

fizetési kötelezettségeik későbbi megfizetésének lehetőségei-

ről. A folyószámla kivonatok október közepéig kézbesítésre 

kerülnek minden 100Ft-ot meghaladó tartozással bíró adózó 

részére. 

A hátralékos adózókkal szemben, adóhatóságunk végrehajtá-

si eljárást indít, mely történhet munkabérre, fizetési számlára, 

ingó és ingatlan vagyontárgyra. A megindított végrehajtási 

cselekmény visszavonására csak a teljes tartozás megfizetése 

esetén van lehetőség. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a 

alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és a gépjár-

műadó vonatkozásában magánszemélyek esetében 50.000.-, 

vállalkozások esetében 100.000.-Ft összeget elérő, 90 napon 

keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező 

adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét 

adóazonosító számát és az adótartozása összegét a helyben 

szokásos módon (helyi újság, honlap, hirdető) közzéteheti. 

Vonatkozó jogszabályok: Az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul települé-

sünk fejlődéséhez, működéséhez! 

Tápióság, 2015.09.28. 

Tápióság Önkormányzati Adóhatósága 

A következő ÚjSág november 9-ig az üzletekbe kerül.  
Cikkek leadási határideje: november 2. 

 

Ügyfélfogadás: 
hétfő: 8-12 
kedd: 13-16.30 
szerda: 13-16.30 
csütörtök: 13-16.30 
péntek: 8-12 

Elérhetőség:  
06-29-465-667 (4-es mel-
lék) 

 

Tápióság Község Önkormányzat Adóhatóságánál nyil-

vántartott, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló, 

50.000.-Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező ma-

gánszemélyek 2015.09.15-i állapot szerint. 

Tápióság Község Önkormányzat Adóhatóságánál nyil-

vántartott, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló, 

100.000.-Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező 

vállalkozások  2015.09.15-i állapot szerint. 

ADÓLISTA 

Tápióság, 2015. szeptember 28. 

dr. Pap Anikó sk. 

jegyző 

Az adóslista a 2003. évi XCII. törvény 55/B. § rendel-

kezései alapján került kifüggesztésre. 
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FELHÍVÁS 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 2015. évi helyi 

adók és gépjárműadó második félévi fizetési kötelezettségét 
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esetén van lehetőség. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a 

alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és a gépjár-

műadó vonatkozásában magánszemélyek esetében 50.000.-, 

vállalkozások esetében 100.000.-Ft összeget elérő, 90 napon 

keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező 

adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét 

adóazonosító számát és az adótartozása összegét a helyben 

szokásos módon (helyi újság, honlap, hirdető) közzéteheti. 

Vonatkozó jogszabályok: Az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul települé-

sünk fejlődéséhez, működéséhez! 

Tápióság, 2015.09.28. 

Tápióság Önkormányzati Adóhatósága 

A következő ÚjSág november 9-ig az üzletekbe kerül.  
Cikkek leadási határideje: november 2. 

 

Ügyfélfogadás: 
hétfő: 8-12 
kedd: 13-16.30 
szerda: 13-16.30 
csütörtök: 13-16.30 
péntek: 8-12 

Elérhetőség:  
06-29-465-667 (4-es mel-
lék) 

 

Tápióság Község Önkormányzat Adóhatóságánál nyil-

vántartott, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló, 

50.000.-Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező ma-

gánszemélyek 2015.09.15-i állapot szerint. 

Tápióság Község Önkormányzat Adóhatóságánál nyil-

vántartott, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló, 

100.000.-Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező 

vállalkozások  2015.09.15-i állapot szerint. 

ADÓLISTA 

Tápióság, 2015. szeptember 28. 

dr. Pap Anikó sk. 

jegyző 

Az adóslista a 2003. évi XCII. törvény 55/B. § rendel-

kezései alapján került kifüggesztésre. 
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ÖNKORMÁNYZATI  SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

2015. utolsó negyedévének 
programjai 

 
Október 10. – Bababörze: Találkozóhely babaruhákat árulók és babaruhák iránt érdeklődők számára. Kérjük a 

 kedves szülőket, hogy aki teheti, hozzon a közösbe az otthoni játékokból, hogy valóban közös

 ségi alkalom lehessen ez a szombat délelőtt! Vásárosokat 7 órától, a kedves érdeklődőket pedig 

 8 órától 12 óráig várjuk! 

 
 17. –  A Malom Söröző Őszköszöntő Bált rendez a Sportcsarnokban. Sztárvendégük pedig nem más, 

 mint L. L. Junior! Jegyek elővételben a Malom Sörözőben vásárolhatóak, 
   telefon: 30/978-90-33. Vendégvárás 19 órától! 
 
 23. – Az 1956-os forradalomról emlékezünk meg. Részletek az ÚjSág végén található plakáton! 
 
 25. – Nyílt asztalitenisz verseny bemutató 10 órától a Sportcsarnokban, neves magyar versenyzőkkel! 
 
 30. – Tökös nap: A Sportcsarnokban tökfaragó délelőttöt szervezünk, melyre kicsik és nagyon érdek-

 lődésére egyaránt számítunk! 
 
November 7. –  Ovis bál: A Gézengúz Óvoda bálja. Érdeklődni az óvodában lehet! 
 
 28. – A délelőtt folyamán adventi koszorúkészítést tartunk a kisiskolában! 
 
 28. – A Kispesti Kisszínház Liliom c. darabja jön el hozzánk Tápióságra! 
 
December 5. –  Sportbál: A Tápiósági Községi Sportkör bálja. Meghívó/plakát a következő ÚjSágban! 
 
 6. –  Mikulás járat Tápióságon! 
 
 12. – Adventi kézműves délelőtt a Sportcsarnokban! 
 
 20. – Karácsonyi hangverseny és betlehemezés a templomban, a Papp Károly Általános Iskola előadá-

 sában és adventi vásár a Papp Károly utcában. 

„Fényes Csillag ragyog két boldog hát felett, 
két szerető szívnek öröme, üdve lett. 
Közeleg napjuk, házasságuk napja, 

melyen vigadni fog aprója és nagyja. 
Ennek a szép napnak megüljük a torát, 
Készít majd a ház vígságos lakomát. 

Szíveskedjenek hát nálunk megjelenni, 
S táncban, mulatságban örömmel részt venni!” 

 
Szeretettel várjuk minden kedves mulatni vágyó 
Vendégünket a 2015. november 7-én 19 órakor 

kezdődő lakodalmas bálunkra! 
 

Gézengúz Óvoda 
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Tápiómenti „dzsungeltúra” suli helyett, 

azaz erdei iskolában az 5. osztály 
 

Eleinte azon tűnődtem, miért nevezik erdei iskolának, amikor 

a gyerekek nem is erdőben töltik ezt a néhány napot. A kör-

nyezet és én hamarosan meggyőztük magamat, hogy azért a 

tápiósági iskola esetében a természeti adottságok is az 

„erdei” jelző mellett állnak. A környéken egyáltalán, de az 

országban sincs sok tanintézmény olyan ősfás, dombos he-

lyen, mint itt – , továbbá évek óta ez a neve a projektnek, ami 

már hagyomány. A hagyomány pedig szép, hasznos és hatal-

mas nevelő ereje van. Mi sem jobb bizonyíték erre, mint a 

háromból az utolsó nap, mely helytörténetiként szerepelt az 

„órarendben”.  

 

Janosik Béláné Györgyi néni vezetésével bejártuk az egykori 

Szirmay kastély helyét, végigmentünk a Tilos úton, amin 100 

esztendeje még nem  mindenki járhatott, csak a gróf úr; meg-

tudtuk, hogy azért van oly sok köz az öregfaluban, mert egy-

egy adományozott telekre később generációk építkeztek.  

 

Ferenc atya a sági templom múltjáról mesélt, amit a XIV. 

századi felépítése után még kétszer építettek újjá, lévén sem a 

töröknek, sem az időnek nem tudott ellenállni.  

 

Megnéztük a Papp Károly házat, láttunk felszerelt kovácsmű-

helyt, volt aki a kalapácsot is a lábára ejtette – de a lelkesedés 

töretlen maradt.  

 

Szajcz Miklósné Piroska néni és Hegyi Józsefné Szajcz Piri 

néni egyik leányunkból korhű népviseletes menyecskét vará-

zsolt fél tucat szoknya, tutyi és egyéb öltözék segítségével; és 

hogy a gyomor se panaszkodjon, megkóstoltuk az egyik helyi 

egyszerű, de igen finomra sikerült étket, a cukor-prézli-

mákkal hintett nudlit – szinte mindenki kért repetát. 

 

A második nap sajnos elmaradt a zuhogó eső miatt, de bepót-

lásában, az időjárás függvényében, határozottan megegyez-

tünk.  

Az első nap viszont annál fárasztóbb volt: bejártuk a Gólya-

hír tanösvényt, halásztunk és nádat törtünk a Tápióban, et-

tünk kökényt és láttunk őszi kikericset.  

Némethné Buzás Ildikó tanárnő ismertette a helyi növény- és 

állatvilág jellegzetességeit, amelyekről  2-3 éve még képes-

szöveges táblák is regéltek. Ezeknek sajnos még a nyomait 

sem nagyon láttuk már, hála néhány ember?társunknak.  

 

No és az egyik csúcs attrakció: a Maczó-tanya - volt  itt kicsi-

ben és nagyban kacsa, ló, disznó, tehén, hattyú, de még láma 

is. Osztatlan sikere két nagy fekete lónak volt, amelyek ná-

lam is sokkal magasabbak voltak. A gyerkőcök, ennek elle-

nére, félelem nélkül simogatták a jámbor jószágokat. Ezek 

meg nemcsak hogy tűrték, de kimondottan élvezték is, hogy a 

középpontban lehetnek. 

A lényeges dolgokat munkafüzetben jegyezték föl a tanulók, 

amiért majd jegyet is kapnak.  

De a legfőbb érték, hogy nem unalom sugárzott az arcokról, 

hanem a tudásszomj, az érdeklődés. Tetszett a szabadság 

közbeni ismeretszerzés, megtapasztalták és élvezték az igazi, 

természetközeli pezsgő életet.  

 

Reméljük, egészséges mag lett elvetve termékeny talajra, 

mely hasznos gyümölcsöt terem a digitális, csapdákkal és 

torzításokkal teli világban. Őszinte köszönet mindenkinek, 

akik a segítségünkre voltak! 

Bekech József osztályfőnök 

IFJÚ-SÁG 

 

TÁPIÓSÁGI KSK 
 

LABDARÚGÁS 
 

Gőzerővel zajlik az őszi labdarú-

gó bajnokság. Csapataink a Me-

gyei II. osztályban vitézkednek, 

és nyugodtan állíthatjuk, nagysze-

rűen megállják a helyüket! 

 

Felnőtt csapatunk a 7. forduló után (3 győzelem, 3 döntetlen, 

1 vereség) a 6. helyen áll a 16 csapatos csoportban. 

U19-es fiataljaink (Ifjúsági csapat) két mérkőzést játszottak 

le és egyelőre pont nélkül állnak. Mindkét mérkőzést nálunk 

jóval erősebb, és jobb körülmények között készülő csapattal 

vívtuk meg. 

Az U14-es ifjoncaink (serdülő) szintén két mérkőzést játszot-

tak le és egy győzelemmel a negyedik helyen állnak a nyolc 

csapatos csoportjukban. 

Az OTP Bozsik programban résztvevő gyerekek első tornája 

sajnos a rossz időjárási körülmények miatt elmaradt, ami egy 

későbbi időpontban lesz pótolva. 

 

Jelenleg az ifjúsági csapatainkban 46 fő (!) sági fiatal szere-

pel, mint igazolt játékos! Közülük páran, hamarosan bemutat-

kozhatnak a felnőtt csapatban is... 

Sikeres pályázatnak 
örülhetnek a 7. osztályosok 

 
 
Örömmel tudatjuk a 7. osztályos szülőkkel és gyerekekkel, 

illetve a kedves érdeklődőkkel, hogy a 2015. június végén 

beadott HATÁRTALANUL! pályázat „Erdély természeti és 

kulturális kincsei” címmel sikeres volt.  

 

A nyertes pályázatnak köszönhetően 770.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesülnek. Az út során megismer-

kedhetnek majd Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, 

Nyárádremete, Szováta, Parajd, Korond, Gyulafehérvár, 

Arad szépségeivel, kulturális, természeti és gasztronómiai 

kincseivel. 

 

Gratulálunk a sikerhez! Élményeiket, beszámolóikat termé-

szetesen továbbítani fogjuk az érdeklődők felé. 

 

P A P Í R G Y Ű J T É S 
A Tápiósági Papp Károly 
Általános Iskola papír-

gyűjtést szervez. 
Arra kérjük a lakosságot, hogy az otthonuk-
ban feleslegessé vált papírokat (újság, kar-

tondoboz, szórólapok, reklámújságok, és 
egyéb papír hulladékok) gyűjtsék össze és 

adják át a gyerekeknek. 

 

A gyűjtés ideje: 
2015. október 27 – 28 – 29-én  

10-18 óráig  

Kérjük segítsék kezdeményezésünk 
sikerét! 
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Örömteli esemény ifjúsági és serdülő csapataink számára, 

hogy szeptember 25-én átvehették az új mezeiket. Idén sike-

rült a TAO pályázat réven 400.000.- forinthoz jutnunk, mely 

összeget teljes egészében az utánpótlás csapataink felszerelé-

sének bővítésére fordítunk. Első lépésben két garnitúra új 

mezt vásároltunk az U14-es és az U19-es csapat részére. Fel-

nőtt csapatunk szintén a sikeres TAO pályázatunknak kö-

szönhetően 600.000.- forint támogatásban részesült. Ezen 

összeget szintén felszerelés vásárlására költjük teljes egészé-

ben. Így csapatunk egységes gála melegítőben, edző melegí-

tőben, dzsekiben, táskával jelenhet meg a mérkőzéseken! 

 

ASZTALITENISZ 

 

Ping-pongosaink folyamatosan készülnek és továbbra is vár-

ják a helyi fiatalokat. Október elejétől két edző segítségével 

történik a felkészülés. Nagy szeretettel várjuk azon gyereke-

ket is akik az alapoktól szeretnének megismerkedni az aszta-

litenisszel. Jövő évtől lehetőségünk nyílik elindulni a megyei 

csapatbajnokságban, de azokat is várjuk akik csak a mozgás 

öröme miatt szeretnének „ütögetni” egy kicsit. 

 

Edzések a Tornacsarnokban: Kedden 19:30-tól 

Pénteken 19:30-tól 

Toldi Miklós 

Tápiósági KSK 

Elnök 

 

Augusztus 22. 
Idei  augusztus 22-e igazán emlékezetes volt ságiak és vendé-

gek részére. Még az esőcseppek sem vették senki rosszked-

vét. Szorgalomban készült a falu apraja-nagyja, fiatalja-

öregje, s nem utolsó sorban, a vezetők és a szervezők. 

Főtt étellel az Önkormányzat, Berényi Tamás és családja va-

lamint Kaszás György és családja készült. A nyugdíjasok 

palacsintáival járultak hozzá az ételkészítéshez. Voltak áru-

sok, kereskedők, gyerekeknek játékok. Mindenki jól érezhette 

magát a Tuning fesztiválon és az ünnepi műsorokon is. 

A vendégművészek és a helyi fellépők előadása után úgy 

vártuk az esti előadást, mint a kisgyerek a Mikulást. 

Végre elkezdődött az István a király. Azt nem lehet szavakkal 

leírni, milyen színvonalas előadás volt! Köszönet érte a ren-

dezőnek, szereplőknek és vezetőknek, ezt a sok nevet nem 

lehet felsorolni. Remélem lesz még ilyenben része a lakos-

ságnak, kívánunk nekik kitartást erőt és kedvet a munkához, 

dicséret mindenkinek! 

A nap gyönyörű befejezése volt a tűzijáték! Tápióságon ily 

szépet még nem láttunk , amit lehet mondani, hogy ilyen még 

nem volt Ságon.  

Bízom abban, hogy mindenki jól érezte magát és jövőre is 

színvonalas programokat fogunk látni! Köszönöm a vezető-

ségnek és mindenkinek aki összehozta ezt a szép napot. 

Kívánunk erőt, sok sikert a továbbiakban, jó munkát! 

 

Kókai Meghívás 
Július 17-én a nyugdíjasaink örömmel tettek eleget a Kókai 

nyugdíjasok meghívásának. 

Sajnos klubvezetőnk Maczó Sándor egyéb elfoglaltság miatt 

nem tudott elkísérni bennünket így vezető nélkül kellett szé-

pen helyt állnunk. A nyugdíjasok előadását, a „Falu végén 

kurta kocsmát” a vendéglátók nagy tapssal köszönték meg.  

Köszönjük fáradtságukat. 

A műsor után egy kis mulatozás volt amitől a nagy meleg 

nem tartott vissza senkit. Köszönjük a kókai barátaink szíves 

meghívását és vendéglátását. 

 

Újra Nagykátán 

Szeptember 13-án gyerekes izgalommal mentünk Nagykátára 

a Tápiófesztre. Ismét lovaskocsikon, lóháton, zenei kísérettel 

vonultunk fel . A nyugdíjas csapat ugyan nem volt teljes lét-

számú, hisz voltak igazoltan hiányzók, de az ifjúság lelkesen 

velünk tartott. Népviseletbe öltözve igazán szépek és jóked-

vűek voltak. Volt köztük, aki ismeri a magyar nótákat és üte-

mes mozdulattal kísérte a hallottakat. Utunkra Maczó Sanyi 

és a Bartucz pékség ellátott élelemmel, de több személy is 

volt, aki enni-innivalóval hozzájárult, hogy ne legyen a társa-

ság útravaló nélkül. Köszönjük nekik! Nagykátán a szokott 

Előző számunkban Tóth Lajosné (Barna Piri) cikkeit 
hibásan vagy egyáltalán nem közöltük le. A szerkesztő-
ség Piri néni elnézését kéri. A cikkeket most közöljük. 

 

helyen, a strandnál volt a gyülekező. Onnan indultunk a város 

utcáin körbe, ahol több ponton is megkínálták a felvonulókat. 

Sajnos a fesztivál központi helyén CSAK megálltunk, de be 

nem tudtunk menni. A nyugdíjasaink egy kis körtánccal mu-

tatkoztak be. A nagy tömeg viharos tapssal köszöntötte őket 

és minden felvonulót. Visszaértünk a kiindulási helyünkre 

egy kis estebédre, aminek elfogyasztása után a csapat többsé-

ge elindult hazafelé. Maczó Sanyi egy pár emberrel szívélyes 

meghívásnak tett eleget Szabó Tibi tanyáján. Most ugyan 

nem üdvözölt eső hazafelé, de egy kicsit elfáradva, hazatalál-

tunk. Köszönjük vezetőinknek a nap megszervezését.  

Szüreti Ságon 
Szeptember 26-án ismét elérkezett egy hagyományos ese-

mény időpontja, amit akár a szerencsejáték borítékos sorsje-

gyeként úgy is hívhatunk, hogy „újrahúzhat”. Polgármester 

és jegyző asszony, alpolgármester úr, aki klubvezető is, által 

indult ez a jól megszervezett nap, de az égiek fölött nincs 

hatalma senkinek, így a kétnapos eső „elmosta” a látványt. 

Sajnos a felvonulást nem lehetett megtartani, így a csarnokba 

élvezhette a mulatságot, aki bírta szusszal. Ismét Maczó Sa-

nyi népszerűsége által, vidéki szakácsok és helyi segítők ké-

szítették a finomabbnál-finomabb étkeket. A pékség és hely-

béli lakosok, időt, fáradtságot és pénzt nem kímélve készítet-

ték a vendégváró süteményt, pogácsát. A sok összehordott 

készlet alig fért az asztalokon, egész nap cserélték az üres 

tányérokat telire. Italban sem szenvedtünk hiányt, sör, bor, 

üdítő, sőt a Móricz Zsigmond utcai „lányok” teát is készítet-

tek, ami jól esett a hideg, esős időben. Köszönjük! Szecsői 

zenekar húzta a talpalávalót, és a napot igazán megszínesítet-

te a tápiószecsői Ofella Sándor néptáncosok csapata. A kö-

zönség vastapssal köszönte műsorukat meg. Őket követték a 

maglódi nyugdíjasok, akik köré egy közös táncra csatlakoz-

tak a szentmártonkátai és a sági nyugdíjasok is. Minden ven-

dég jól érezhette magát és megköszönték a vendéglátást. A 

rossz idő sem vette kedvünket. Az ebéd elfogyasztása után 

folytatódott tovább a báli vigadalom. Mindenkinek köszönjük 

szépen, aki részt vett ennek az eseménynek a megszervezésé-

ben! Jövőre veletek, ugyanitt! 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 
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Örömteli esemény ifjúsági és serdülő csapataink számára, 
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