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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Kedves Olvasó, 
 
számunkra hihetetlen, de testületünk már egy éve dolgozik 
Tápióságért. Reméljük, ha csekély mértékben is, de érzékel-
hető a lakosság számára az erőfeszítés és a lelkesedés a mun-
kánkban, melynek célja, hogy falunk élhető kis település le-
gyen. November 12-én évértékelő beszélgetésre invitálnék 
mindenkit a Polgármesteri Hivatalba, hogy ne csak az 
utcán hangozzanak el a vélemények, hanem az érintettekkel is 
meg lehessen azokat vitatni. 
 
Csatorna – házi bekötés 
 
A csatorna házi bekötés munkálatai hamarosan befejeződnek. 
Akinek a megvalósult munkával kapcsolatban kérdése, felve-
tése, problémája van, kérem, keressen meg személyesen, 
hogy teljes körűen válaszolhassak a felvetésekre. 
 
Halasi Anita 
Polgármester 
 

2015. 10.29-én tartott testületi ülés témái 
 
Napirend: 
 

1./  A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló ön-
 kormányzati rendelet elfogadása 
 Önkormányzatunk pályázatot nyert fenti támogatás 
 ügyében, ennek értelmében idén is lehet tüzelőanyag 
 igénylésre pályázatot benyújtani.  
 

2./  A szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési 
 támogatásokról szóló rendelet elfogadása  
 A rendeletet jelen kiadvány tartalmazza. 
 

3./  Tápiósági Gézengúz Óvoda Szervezeti és Működési 
 Szabályzatának jóváhagyása 
 

4./  Tájékoztatás és döntés a Nagykáta Székhelyű Közös 
 Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 társulásának megszűnéséről 
 2016. január elsejétől szervezeti változások miatt a 
 szolgáltatás más formában fog üzemelni. Bővebb tájé-
 koztatást ez ügyben az év vége felé tudunk adni. 
 

5./  Döntés előirányzat átcsoportosításokról 
 Költségvetést érintő napirendi pont, mely során módo-
 sítani kellett a költségvetésben néhány tervezett össze-
 get a valós értékeknek megfelelően. 
 

6./  Tápióságért Alapítvány új székhelyéhez való hozzájá-
 rulás Az alapítvány új székhelye ezentúl a Polgármes-
 teri Hivatal épülete lesz. 

7./  Biznisz Park Bt. kérelme helyiségbérlet tárgyában 
 Újabb, már működő vállalkozás érezte úgy, hogy itt a 
 helye Tápióságon, és székhelyét ide helyezve növeli a 
 község adóbevételeit. Köszönjük bizalmát! 

_________________________________________________ 

Tisztelt Lakosok! 
 
Tápióság Község Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában 
álló cége, a SÁG-ÉP NONPROFIT KFT. 2015. február 1-
étől végelszámolás alá került. Ez azt jelenti, hogy elindult a 
cég megszüntetése, ami a cégbírósági nyilvántartásból való 
törléssel szűnik majd meg.  
A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti 
joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló 
minősül. Tápióság Község Önkormányzatának képviselő-
testülete, mint a cég tulajdonosa dr. Pap Anikó jegyzőt bízta 
meg a végelszámolói feladatok ellátásával. 
A végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyze-
tét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait 
érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit 
pedig szükség esetén értékesíti. 
A cég vagyoni helyzetének felmérése során megállapítást 
nyert, hogy vannak még olyan lakosok, akik vízdíjjal tartoz-
nak a cégnek. Ez még abból az időből való, mikor  a SÁG -
ÉP Nonprofit Kft. szolgáltatta a vizet Tápióságon és szedte a 
vízdíjat. (2011.december 31-ig).  
Mivel a végelszámoló feladatai közé tartozik a követelések 
behajtása, így elindult a 2011.december 31-ig felhalmozott 
vízdíj hátralékok behajtása, mivel a végelszámolás elindításá-
val a vízdíj hátralékok nem tűnnek el, azok a kiegyenlítésig 
tartozások maradnak. 
 
A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cég-
nek ismert követelése van, ezért a jogszabályok felhatal-
mazása alapján kötelességem intézkedni a vízdíjhátralé-
kok behajtásáról. 
 
Az alábbiakra szeretném felhívni a lakosság figyelmét. 
2015. november hónap elején azok a lakosok, akik 
2011.december 31-ig vízdíjhátralékot halmoztak fel, kikül-
désre kerül egy felszólító levél, a pontos hátralék közlésé-
vel. Tisztelettel kérek mindenkit, aki érintett, legyen kedves a 
felszólító levélben foglaltak szerint eljárni és befizetni a tarto-
zást. A tartozásokat majd a Polgármesteri Hivatalban ügyfél-
fogadási időben lehet rendezni. 
 
Ez az utolsó lehetőség arra, hogy a tartozást itt helyben, 
minden külön jogi eljárás és plusz költség nélkül befizes-
sék, kiegyenlítsék. 
 
A felszólító levélben foglalt fizetési határidő eltelte után a 
végelszámoló jogosult a tartozás behajtásához közreműködőt 
igénybe venni, illetve a követelését harmadik személyre átru-
házni. Magyarul, a megmaradt tartozásokat át fogom adni 
egy behajtással foglalkozó cégnek, akik önkéntes teljesítés 
hiányában peres útra terelik az ügyet. Ebben az esetben a 
különböző eljárási költségek is az adósokat fogják terhelni 
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(bírósági illetékek, közjegyzői eljárás díjak, végrehajtási dí-
jak).   
 
 
Ezért ismételten felhívom az érintett lakosok figyelmét, 
hogy a 2015 novemberében kiküldésre kerülő felszólító 
levélben foglaltak szerint járjanak el és mielőbb rendez-
zék fennálló vízdíjtartozásukat! 
 
Köszönettel és tisztelettel: 

 
Dr. Pap Anikó 
Végelszámoló 

 
___________________________________ 

 
Házi segítségnyújtás 

 
Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban idős 
és beteg rászorulók önálló életvitelének támogatását szolgál-
ja. Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető 
igénybe – szóban vagy írásban. Az ellátást kezdeményezheti 
még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, 
idős vagy szociálisan rászorult embert észlel. 
 
Az ellátás megkezdése előtt a gondozónő, vezető gondozó 
előgondozást végez. Ezt követően az intézményvezető igazo-
lást állít ki a gondozási szükséglet mértékéről, melynek ered-
ménye minimum 1 órás gondozási szükséglet kell, hogy le-
gyen az ellátás igénybevételéhez. Amennyiben 4 órán túli 
gondozási szükséglettel rendelkezik az idős személy, az elő-
gondozást végző személy tájékoztatja, információt nyújt a 
bentlakásos intézményi elhelyezéssel kapcsolatosan. 
 
Az idős személy szükséglete szerint a gondozónő feladatai 
közé tartozhatnak az alábbi feladatok: a személyi- (pl.: für-
detés, mosdatás), környezeti- (pl.: mosás, mosogatás, közvet-
len élettér) higiénia biztosítása, az egészségügyi és mentális 
gondozás, az étkezésben való segítségnyújtás, gyógyszerelés, 
a bevásárlás, valamint bizonyos ügyintézési feladatok 
(receptek felíratása-kiváltása, csekkek befizetése stb). 

  
Mennyit kell fizetni? 
 
A gondozónő lakáson eltöltött ideje után kell térítési díjat 
fizetni, melynek összege: 400 Ft / óra. Ezen összeget utólag, 
számla ellenében kell megfizetni, vagy a gondozónőnél, vagy 
az intézmény gazdasági irodájában. 
Térségünkben az Önkormányzatok kötelezően ellátandó házi 
segítségnyújtási feladatát a Kistérségi Gondozási Központ 
működteti, nagykátai székhellyel. Amennyiben saját, vagy 
közeli hozzátartozója részére bővebb információra lenne 
szüksége, akkor teljes körű tájékoztatást, személyre szóló 
segítséget tudunk biztosítani a területen dolgozó, intézményi 
igazolvánnyal rendelkező szociális gondozóink révén, vagy 
akár személyesen Intézményünkben (Nagykáta, Petőfi Sán-
dor u. 4/a). Telefonszámunk: 06 29/440–304. 

  
Szécsiné Fazekas Márta 

Intézményvezető 
  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban a 65. 
életkorukat már betöltött személyek részére, az önellátó élet-
vitelük fenntartása mellett esetlegesen felmerülő krízishely-
zetek elhárítása céljából nyújtott szociális ellátás. Az ellá-
tottaknak egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képesnek kell lenniük. 
 
Hogy ez mit is jelent? 
 
Aki igényli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kap egy 
készüléket, melyet a vezetékes telefonkészülékhez kapcsol-
nak, valamint egy nyomógombbal ellátott karórát, mely ütés-, 
illetve vízálló, és amely a készülékhez viszonyítva 300 méte-
ren belül működőképes. Ezen nyomógomb megnyomásával 
küldhet egy riasztást ha rosszul lesz, elesik, megijed, vagy 
bármi baj éri. A segélyhívás esetén, a készenlétben lévő gon-
dozónő és a kiszállítást végző sofőr a helyszínen haladéktala-
nul megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma meg-
oldása érdekében a gondozónő megteszi az azonnali intézke-
déseket, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális 
ellátást kezdeményez, azaz ha szükséges értesíti a mentőket, 
tűzoltókat, rendőröket és az ellátott által megnevezett közeli 
hozzátartozót. 
 
Mibe kerül az, hogy idős korunkra biztonságban tudhas-
suk magunkat, vagy esetleg idős rokonunkat? 
 
1500 Ft/hó/háztartás, amennyiben saját, vagy közeli hoz-
zátartozója részére bővebb információra lenne szüksége, ak-
kor teljeskörű tájékoztatást, személyre szóló segítséget tu-
dunk biztosítani személyesen intézményünkben (Nagykáta, 
Petőfi Sándor u. 4/a), vagy telefonszámunkon: 06 29/440–
304. 

  
Szécsiné Fazekas Márta 

Intézményvezető 
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ISKOLAI HÍREK 
A 13 aradi vértanúra emlékeztünk 

 
Október 6-án reggel a 3. és 4. osztályos napközisek Lesti 
Mariann tanítónő vezetésével izgatottan várták, hogy az isko-
la tanulóinak bemutathassák megemlékező műsorukat. 
Mariann és a gyerekek közel egy hónapja készültek a fellé-
pésre. Megismerték az aradi vértanúk történetét, az esemé-
nyeket és a szereplőket.  
 
Mindenki megkapta a rá osztott szerepet, verset, éneket és 
megkezdődtek a próbák. 
  
Nehéz feladat volt ez a kicsik számára, de a sok munka gyü-
mölcsöző volt, hiszen fantasztikus műsort láthattunk tőlük. 
Komolyan, átéléssel, a hősök előtt való őszinte tisztelgéssel 
műsoruk mindannyiunkat meghatott. 
 
Lesti Mariann tanítónőnek köszönjük a felkészítést, szívből 
gratulálunk a munkájához és további sok sikert kívánunk! 
A gyerekeknek is köszönjük a munkájukat, beleélésük példa-
értékű.  
 
Köszönjük, hogy segítségükkel méltóképpen emlékezhettünk 
nagyjainkra. 
Dudásné Kun Éva tanítónőnek és Heincz Zoltánné tanítónő-
nek köszönjük a közreműködést. Csanádi Ádámnak és Toldi 
Miklósnak köszönjük a próbákon való részvételt és a hango-
sítás kezelését, valamint Kun Zoltánnak a dekorációhoz nyúj-
tott segítségét. 
 
A műsoron készült képeket megtekinthetik albumunkban: 
https://goo.gl/photos/XoFmTraDcYkeg9sR7 
 

Természetvédő szakkör 
Udvari tanár úrral 

 
Természet szakköröseink szeptemberben bejárták iskolánk 
környékét. Megismerkedtek fűvel, fával, bokorral. Az októ-
ber eleji szomorúbb időjárás miatt terepgyakorlat helyett a 
termükbe szorultak. 
  
No, de természetesen így sem maradtak látni-, hallani-, tapin-
tani-, tapasztalnivaló nélkül.  
 
Udvari tanár úr megtanította nekik, hogy milyen csodálatos 
világ tárul elénk egy mikroszkóp lencséin át. És mivel volt, 
aki egy kis képzavarral küszködött – ugyanis a horoszkóp 
természetesen nem azonos a mikroszkóppal – megnézhették, 
hogy milyen a béka vére, milyen egy hajszál vagy milyen az 
izomszövet ezen a bizonyos mikroszkópon keresztül.  
 
Tanár úr elmesélte nekik, hogy a fa éveit megtudhatjuk az 
évgyűrűk számaiból és természetesen meg is számolták eze-
ket a bizonyos évgyűrűket. Aki jól számolt, cukorka jutalom-
ban részesült. 
 
Öröm látni, hogy milyen nyitottan, érdeklődően fordulnak a 
gyerekek a természet szépségei felé.  
Udvari tanár úrnak köszönjük szépen a munkáját, a hihetetlen 
türelmét és gyermekszeretetét. 
 
Albumunkban néhány kép a délutánról: 
 
https://goo.gl/photos/3LzeUzVbSR5pyNF87  
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Könyvtári foglalkozáson vettek részt a 
napközisek 

 
Október 15-én délután Csanádi Ádám várta a napközis gyere-
keket és Lesti Mariann tanítónőt a könyvtárban. 
A gyerekek izgatottan készültek, nagyon várták, hogy megis-
merkedhessenek Ádám bácsival és megtudhassanak mindent 
a könyvtárról. 
A foglalkozás során Ádám elmesélte nekik, hogy mire való a 
könyvtár, hogyan kell viselkedni a könyvtárban, hogyan lehet 
könyvet kölcsönözni és mennyi időre vihetik el a kikölcsön-
zött könyveket. Azt is megtudhatták, hogy mit lehet még a 
könyvek kölcsönzésén kívül csinálni a könyvtárban, hogy 
hallgathatnak zenét, használhatják az internetet illetve nyom-
tatásra is van lehetőség.  
 
Nem ártott jól odafigyelni Ádámra, hiszen a foglalkozás vé-
gén totót töltöttek ki a gyerekek. A három legjobban teljesítő 
ajándékot kapott. 
 
Mindezek után még egy kis könyvtári nézelődésre is volt idő, 
mindenki kereshetett magának olyan könyvet, amit szívesen 
elolvasna. Volt, aki rögtön a mesekönyvek felé vette az 
irányt, volt, akit a lovas könyvek ejtettek rabul és bizony volt 
olyan is, aki az Alkonyat trilógia könyveit kereste.  
Ádámnak köszönjük szépen a foglalkozás megtartását és a 
szíves vendéglátást. Lesti Mariann tanítónőnek köszönjük a 
program megszervezését. 
Albumunkban néhány kép a délutánról: 
 
https://goo.gl/photos/32BWEJVfFfA2WLVj7 

 
 
 
 

1956. október 23.   
Ünnepi megemlékezés 

 
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista 
diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen foly-
tatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Mindezeket megér-
teni és átérezni gyerekként, nem egyszerű feladat.  
 
4. osztályosaink fantasztikusan helytálltak ennek a feladat-
nak. Megható és szívet melengető előadásuk méltó megemlé-
kezés és komoly főhajtás volt hőseink előtt. Gyermekként a 
kor gyermekeinek történetein keresztül nyitottak ablakot a 
múltra, könnyeket csalva a közönség soraiban ülők szemébe. 
Halasi Anita polgármester asszony ünnepi beszédét rendha-
gyó módon beleszőtte a gyerekek műsorába. Megindító sza-
vai, idézetei szintén az 1956-os események alatti gyermeki 
megpróbáltatások és a gyermekként hősökké váltak előtti 
tisztelgést fejezték ki. Gratulálunk a műsorhoz!  
 
Köszönjük szépen a felkészítő munkát a gyerekek osztályfő-
nökének Heincz Zoltánné tanítónőnek és Bekech József tanár 
úrnak. Lesti Mariann tanítónőnek köszönjük a korabeli képek 
összeválogatását és vetítését. Köszönjük szépen a dekoráció 
elkészítéséhez nyújtott segítségét Lesti Mariannak, Dósáné 
Romhányi Mártának és Makádiné Nagy Ágnesnek.  
 
Kun Zoltánnak köszönjük a dekoráció felhelyezéséhez nyúj-
tott segítségét. 
  
Köszönjük Csanádi Ádámnak a hangosításban nyújtott közre-
működését, és végül, de nem utolsó sorban köszönjük Dudás-
né Kun Éva tanítónőnek a közreműködést. 
 

Tóthné Gúth Klára 
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ISKOLAI HÍREK 
A 13 aradi vértanúra emlékeztünk 
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November  28.  – A délelőtt folyamán adventi koszorúkészítést tartunk a kisiskolában! 
  28.  – A Kispesti Kisszínház Liliom c. darabja jön el hozzánk Tápióságra! 
     (Plakát az ÚjSág végén!)  
 
December  5.  – Sportbál: A Tápiósági Községi Sportkör bálja.  
  6.  – Mikulás járat Tápióságon! 
  12.  – Adventi kézműves délelőtt a Sportcsarnokban! 
  20.  – Karácsonyi hangverseny és betlehemezés a templomban, a Papp Károly Általános  

   Iskola előadásában és adventi vásár a Papp Károly utcában. 

PROGRAMAJÁNLÓ 

GERINCTRÉNING 
A gerincoszlopot tartó és mozgató izmok erősítése, nyújtása 
ízületkímélő módon.  
Oktató által vezényelt és bemutatott, lassú intenzitású, 
kellemes zenére történő mozgás. 
 
Helyszín: kisiskola (zárda), tükrös terem  
Időpont: Hétfőn és szerdán 17:00-18:00  
700 Ft / alkalom 
Oktató: Mácsár  Alexandra (fitnesz- és személyi edző, gerinctréner) 
Telefon: 30/ 617 31 88  

Mozogni vágyók FIGYELEM! :) 
Ismét ALAKFORMÁLÓ TORNA indult Tápióságon. 

 
Helyszín: kisiskola (zárda), tükrös terem  
Időpont: Hétfőn és szerdán 18:15-19:15  
700 Ft / alkalom 
Oktató: Mácsár Alexandra 
(fitnesz- és személyi edző, gerinctréner) 
Tel: 30/ 617 31 88 
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Dicséret 
 
A minap szem és fültanúja voltam egy olyan dolognak, amit 
nem lehet nem megköszönni és elmondani a lakosságnak, 
hogy élnek köztünk segítőkész emberek. 
 
Igaz, hogy a hivatásánál fogva neki ez a teendője, de kívülál-
lónak igazán megható. De hogy a nevét is leírjam, Józsáné 
Katika, aki az idősek gondozója, fölajánlotta és türelmesen 
megvárta, hogy a zöldségesből haza tudjon vinni egy bevásár-
ló idős asszonyt. Ez nem a napi teendője lenne így dicséret 
illeti tettéért. Szeretnénk, ha sokáig így lenne. Tudjuk, hogy Ő 
mindezt a család mellett végzi mégis megtette, emberségből 
jeles. 
 
Sajnos sokan még kérésre sem tennénk ezt meg. 
 
Csak így tovább Katika!!! 
 

A félreértések elkerülése végett.. 
 
..Szeretném ha mindenki tudná, hogy én sem a Maczó Sanyi-
nak, sem a Polgármester Asszonynak, sem a nyugdíjasoknak, 
sem senkinek nem vagyok elkötelezve. 
Engem nem fizetnek azért ha valamiről írok az újságnak. 
Mivel sajtó és szólásszabadság van, bárki írhat, ha van miről-
kiről. Én nem vagyok kétszínű, szeretem az igazságot, mind-
egy, hogy azt hogyan hívják. 
 

Ami szívemen a számon, nekem ez a modorom, 
ami szívemen a számon, tagadni sem akarom. 
Furfangos nagy szavak, pompásan hangzanak, 
de többet mit sem ér, egy színes léggömbnél, 

én az ilyet ki nem állom, hazudni sem szeretek. 
Ami szívemen a számon, ha valaki nem ilyen, 
legyen bár az ideálom, nem lehet az esetem. 

 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 
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TÁPIÓSÁGI KÖZSÉGI SPORTKÖR 
 
Az idei évben jelentős 
átalakulásokon ment ke-
resztül a Sportkör. 
2015. októberétől a labda-
rúgó szakosztály mellé 
becsatlakozott az asztali-
tenisz szakosztály is. 
Alapszabályzatunk is mó-
dosításokon esett át, vala-
mint a vezetőségben is 
történtek személyi válto-
zások, és elkészült a Szer-
vezeti Működési Szabályzatunk is. 
 
A sportkör vezetősége: 
 
Tápiósági KSK Elnöke: Toldi Miklós 
Tápiósági KSK Elnök-helyettese: Toldi Tibor 
 
Labdarúgó szakosztály vezető: Berényi Károly 
Gazdasági vezető: Prepok Tibor 
 
Asztalitenisz szakosztály vezető: Mácsár János 
Asztalitenisz szakosztály vezetőhelyettes: Lőrincz 
Gábor 
 
Az új vezetőség célul tűzte ki, hogy a jövő évben 
asztaliteniszezőink elinduljanak a megyei csapatbaj-

nokságban és folyamatosan tudjuk növelni verseny-
zőink létszámát, valamint tehetségek felkutatása 
lányok és fiúk között egyaránt. A gyerekek felkészí-
tését két edző is segíti, akik az alapoktól kezdve 
megismertetik a játék fortélyait. 
 
Labdarúgóink, minden korosztályban képviseltetik 
magukat és sikeresen öregbítik Tápióság hírnevét! 
Jelenleg labdarúgó csapataink jól helytállnak a baj-
nokságban. 
 
U14-es fiataljaink a 4. helyen állnak és nagyon szo-
ros küzdelem folyik a második, harmadik hely meg-
szerzéséért. 
 
U19-eseink a rendkívül erős mezőnyben, - teljesen 
újjá szervezett csapatként - a 9. helyet foglalják el a 
12 csapatos bajnokságban. 
 
Felnőtt csapatunk szintén a 9. helyen áll a 16 csapa-
tos mezőnyben -, ami újoncként - és ismerve ellen-
feleink „ránk kihegyezett” mentalitását - előkelőnek 
mondható és elismerés jár érte! 
 
Továbbra is várjuk a sportolni vágyó fiatalokat és 
kevésbé fiatalokat is! 
 

C S A K  A  T Á P I Ó S Á G !  
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A következő ÚjSág december 4-ig az üzletekbe kerül.  
Cikkek leadási határideje: november 27. 

„A magyar hazát 
ma elsősorban 
nem a kard, 

hanem a kultúra 
tarthatja meg és 

teheti ismét 
naggyá.”  

 
Klebelsberg Kuno  
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