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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

Falugyűlés 
 2016. február 14-én megtartottuk szokásos éves közmeghallgatásunkat. Remélem, azok a lakosok, akik részt vettek 
 ezen a kihelyezett testületi ülésen, választ kaptak kérdéseikre, és megfelelő mennyiségű és minőségű információ birto-
 kába jutottak Tápióság dolgait illetően.  
 
2015. évi beszámoló 
 2015. évben a bevételek vonatkozásában 238.878.000 Ft bevétellel terveztünk, 
 ténylegesen az év folyamán 242.404.000  Ft-ból gazdálkodhattunk. 
 A kiadásokat illetően 226.188.000 Ft kiadással terveztünk, 
 ténylegesen – mivel a lehetőségek engedték – 237.345.000 Ft-ot költöttünk el. 
 
 A kiadási tételek az alábbi megbontásban olvashatók: 
 Óvoda kiadásai:    tervezett kiadás: 54.034.000 Ft tényleges kiadás: 50.052.000 Ft 
 Polgármesteri hivatal kiadásai:  tervezett kiadás: 38.977.000 Ft tényleges kiadás: 41.144.000 Ft 
 Önkormányzat kiadásai:  tervezett kiadás: 133.177.000 Ft tényleges kiadás: 146.149.000 Ft 
 Önkormányzat kiadásainak főbb tételei: 
   Közvilágítás                terv: 3.937.000 Ft tény: 4.643.000 Ft 
   Védőnői szolgálat          terv: 8.196.000 Ft  tény: 9.268.000 Ft 
   Családsegítő szolgálat   terv: 1.930.000 Ft tény: 2.443.000 Ft 
   Sportcsarnok             terv: 9.630.000 Ft tény: 7.250.000 Ft  
   Könyvtár                 terv: 5.025.000 Ft tény: 4.638.000 Ft                 
   Táborság                    terv: 0 Ft  tény: 901.000 Ft                
   Konyha                        terv: 41.720.000 Ft tény: 44.654.000 Ft 
   Községgazdálkodás             terv: 20.080.000 Ft tény: 17.328.000 Ft   
   Csatorna hozzájárulás      terv: 5.450.000 Ft tény: 5.435.000 Ft 
   Civil szervezetek támogatása             terv: 2.394.000 Ft  tény: 2.441.000 Ft 
   Szociális juttatások            terv: 7.700.000 Ft tény: 13.862.000 Ft 
   Rendezvények            terv: 2.500.000,- Ft  tény: 2.120.000 Ft  
   (motoros fesztivál miatti átcsoportosított kiadás: 1.580.000,- Ft)    
 
 
 A szociális juttatásokat illetően az alábbi megbontásban került a kötelezően erre a célra fordítandó 
 13.862.000 Ft kifizetésre: 

  Általános és rendkívüli települési támogatás 141 fő  906.573 Ft 
  Köztemetés      4  fő   500.000 Ft 
  Gyógyszertámogatás     61 fő  380.000 Ft 
  Mikuláscsomag     249  fő  124.500 Ft 
  70-év felettiek egyszer támogatása   263  fő  1.315.000 Ft 
  Tűzifa támogatás     73  fő  2.649.347 Ft 
  Súlyosan beteg gyermekek tám.     9  fő  450.000 Ft 

 Közfoglalkoztatottak támogatása   20  fő  200.000 Ft 
  Gyermekétkeztetés     145  fő  6.725.151 Ft 
  Szociális étkeztetés     58  fő  611.788 Ft 

 Gyermekes családok támogatása   136  fő / 78 család 1.360.000 Ft 
 
 2015. évben el nem költött pénzmennyiség 5.059.000 Ft volt.  
 Ezt az összeget növelték a könyvtár kialakítására és az egészségház felújítására pályázaton elnyert összegek 
 32.941.000 Ft értékben, így összesen 38.000.000 Ft-tal indítottuk a 2016. évet.  
 2015. év megvalósult fejlesztései 

  Óvoda mosdók felújítása – 2.800.000 Ft 
  Iskolakert elektromos hálózat kiépítése, parkosítás – 1.500.000 Ft 
  Járda térkövezés – közmunkaprogram 10.000.000 Ft 
  Mezőgazdasági út rendezés – közmunkaprogram 300.000 Ft 
  Belvízelvezető árokkarbantartás, lapozás – közmunkaprogram 300.000 Ft 
  Parkosítás – önkéntesség 0 Ft 
  Önkormányzati ingatlanok csatornahálózatra történő rákötése 1.920.000 Ft 
  Zárdaiskola, Sportcsarnok részleges festése – közérdekű munka által 
  Konyha eszközfejlesztés 1.000.000 Ft 

 2015 év tervezett, de nem megvalósult fejlesztései 
  Iskolakert elkerítés – pályázatra várunk 
  Zebra Malom – pályázatra várunk 
  Papp Károly kúria megvásárlása 24.000.000,- Ft – nem áll rendelkezésre a szükséges összeg 

      - Zárda iskola Kulturális Szolgáltató Házzá történő kialakítása (könyvtár költözés) – 2016. ápr. 15. 
  Piactér, kreszpark, tájház – LEADER pályázatra várunk 
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 2016. év tervezett költségvetése 
 2016. évben 266.198.000 Ft bevétellel és 264.614.000 Ft kiadással tervezünk.  
 
  Óvoda tervezett kiadásai:    53.503.000 Ft   
  Polgármesteri hivatal tervezett kiadásai:   43.633.000 Ft 
  Önkormányzat tervezett kiadásai:    167.478.000 Ft 
  Önkormányzat tervezett kiadásainak főbb tételei: 

   Közvilágítás                4.064.000 Ft 
   Sportcsarnok               7.485.000 Ft 
   Könyvtár                      8.409.000 Ft 
   Táborság                         901.000 Ft 
   Konyha                        32.829.000 Ft 
   Községgazdálkodás              19.951.000Ft 
   Csatorna hozzájárulás                  12.966.000 Ft 
   Civilszervezetek támogatása                 1.964.000 Ft 
   Szociális juttatások                13.548.000 Ft 
   Rendezvények              3.000.000 Ft 

 
 2016 év tervezett fejlesztései 

   Egészségház felújítása 
   Egészségház mögött parkoló kialakítása 
   Járdafelújítás – Arany János út, Szentmártonkátai út egyes szakaszai 
   Áteresz javítás – Arany János út 
   Óvoda nyílászárócsere, hőszigetelés, udvarrendezés (óvónők szervezésében a szülők és támogatók által) 
   Temető fenntartás átvétele önkormányzat által 
   Autóvásárlás (már megvalósult) 
   Polgármesteri hivatal – nagyterem, családsegítő iroda felújítás (már megvalósult) 

    - Belvízelvezető árkok rendezése 
    - Mezőgazdasági utak rendezése 

Egyéb információk 
 
Hulladékkezelés 
2016 február hónaptól a Lakosság kérésére és reméljük meg-
elégedésére a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során 
cserezsákot biztosít a szolgáltató. 
 

Csatorna nyomvonalsüllyedés 
Az elmúlt időszak jelentős esőzéseinek köszönhetően sajnos 
számtalan esetben újra csatornanyomvonal süllyedéseket, 
aszfaltbeszakadásokat lehet faluszerte tapasztalni. A bejelen-
tésekre azonnal reagálunk. Amit tudunk – kisebb nyomvonal 
süllyedések – saját magunk javítunk, az aszfaltsüllyedésekkel 
kapcsolatban a kivitelezőt értesítjük. A kivitelező február 
lévén jelenleg annyit tud tenni, hogy felvágva az aszfaltot, 
tömedékeli a keletkezett üregeket, sajnos az aszfaltpótlást 
csak márciustól végezhetik el. Kérek Mindenkit, aki ilyen 
süllyedéseket tapasztal, jelezze nekem, vagy a Polgármesteri 
Hivatalban.  
 

Belvízelvezető árok helyreállítás 
A hétvégén ismételten folytatódott a helyreállító munka a 
korábban kialakított, de az idők alatt betemetésre került árkok 
vonatkozásában annak érdekében, hogy megszüntessük az 
úttesten megálló, közlekedést korlátozó és veszélyeztető csa-
padékvizeket. Újra szeretném felhívni a Lakosság figyelmét 
arra  – amit a vonatkozó helyi rendelet is tartalmaz -, hogy 
minden Ingatlantulajdonosnak, akinek az ingatlana előtt árok 
található, kötelessége azt megtartani, kezelni, tisztán tartani. 
 

Általános felújítás 
Az elmúlt hetekben közérdekű munka által felújításra került a 
Polgármesteri Hivatalban a házasságkötő terem, a családsegí-
tő szolgálat, és a körzeti megbízott irodája. Köszönöm a 
résztvevő szakembereknek a közreműködést! 
 

Óvoda udvar rendezése 
A héten megkezdődött az óvodai dolgozók szervezésében, a 
szülők és más támogatók jóvoltából az óvodánk elavult udva-

rának fejlesztése. A munkálatok ideje alatt kérjük, kellő fi-
gyelemmel legyenek az óvodába járók, és a használattól el-
zárt területen ne tartózkodjanak. 
 

Egészségház felújítása 
Mint ahogy már több fórumon jeleztem, Tápióság Község 
Önkormányzata 28.470.412,- Ft támogatást kapott az Egész-
ségház felújítására. A munkálatok 2016. február 22-én kez-
dődnek el, és várhatóan április 24-ig tartanak. A felújítás 
idejére a felnőtt- és gyermekorvosi, a fogorvosi rendelés és a 
védőnői szolgálat a Templom tér 1. szám alatt található 
TáborSág (régi varroda) épületébe költözik. A rendelések 
ideje a fogorvosi rendelést kivéve változatlan marad. 
 

A fogorvos esetében a következőképpen alakul: 
kedd: 7:30 - 13:30 
szerda: 12:30 - 19:00 
csütörtök: 7:30 - 13:30 
péntek: 7:30 - 13:00 
Orvosok és a Védőnő telefonszáma: 
Dr. Prepok Rita - házi orvos:  06/20-395-3560, 
     06/29-465-706 
Dr. Nagy Nóra – fogorvos:   06/30-283-9870 
Berényi Andrásné – védőnő és gyermekorvosi rendelés: 
     06/30-703-5517 
 

A felújítás ideje alatt az Aranyhárs Patika változatlan nyitva 
tartással üzemel. A házi orvos által felírandó receptigények a 
gyógyszertárban is leadhatók, a gyógyszertár vállalta, hogy 
segítséget nyújt a receptek megíratásában. 
 

Felmerülő kérdésekkel kapcsolatban Halasi Anita polgármes-
ter kereshető (06/20-218-1866). 
Az elkövetkezendő két hónapban kérem a páciensek türel-
mét, az esetleges kellemetlenségekért pedig előre elnézést 
kérek.  
 

Köszönöm 
Halasi Anita 
polgármester 
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ISKOLAI BESZÁMOLÓK 

Farsang az általános iskolában 
 
Az idei farsangi mulatságot, mint minden évben a 8. 
osztályos tanulók és az osztály szülői közössége szer-
vezte. 
 
Mindenki izgatottan várta a pénteket, február 19-ét. A 
szépen, ízlésesen feldíszített tornacsarnok, a színpad 
ünnepi dekorációja, mind a tanítók (Lesti Mariann) és a 
tanulók keze munkáját dicsérték. 
 
A 16 órai kezdésre sok-sok szülő, hozzátartozó és ter-
mészetesen a felső tagozatos tanulók gyülekeztek. Érez-
ni lehetett a feszültséget, izgatottságot. 
 
Először az 5. osztályosok léptek fel, egy nagyon kreatív 
táncos számmal készültek. Osztályfőnökük Bekech Jó-
zsef tanár úr is feltűnt a színpadon. Őket követték a 6. 
osztályosok, latin táncos bemutatójukkal. A 7. osztályo-
sok egy népszerű videoklipet jelenítettek meg. Minden-
ki nagy sikert aratott és szinte alig volt olyan tanuló, aki 
ne vett volna részt a csoportos produkciókban, melyek-
re hetek óta készültek. 
 
Utolsóként s egyben az est fénypontjaként a 8. osztá-
lyosok következtek. Erkel Ferenc: Hunyadi László cí-

mű operájának híres táncbetétjét, a Palotást adták elő. A 
sikeres bemutatót közel másfél hónap próba előzte meg. 
Bacskai Balázs segítségével tanulták meg a tánclépése-
ket és a koreográfiát. A lányok fellépő ruháit egy buda-
pesti kölcsönzőből hozattuk, a fiúk zsinóros mellényét 
Dányádiné Erzsike varrta, akinek sok köszönettel tarto-
zunk. 
 
A nagy sikerre való tekintettel kétszer is bemutattuk 
táncunkat, ezzel is további megható pillanatokat szerez-
ve a szülőknek és vendégeinknek. 
Az est hátralévő részét disco, tombolasorsolás és felsza-
badult tánc követte. 
 
A sikeres farsangi mulatság szervezőinek, lebonyolítói-
nak szeretnénk köszönetet mondani: Kun Beátának, 
Béres Magdolnának, Tamási Istvánné Áginak, Apróné 
Krisztikének és Molnár Erikának köszönet a büfében 
felszolgált sok finomságért és a segítségért, Balogh Ri-
chárdnak köszönjük a discohoz nyújtott közreműködé-
sét és nem utolsó sorban Kun-Halasi Katalinnak kö-
szönjük szépen a gyönyörű fotókat és Paulovits Szilviá-
nak nagyon köszönjük a videó felvétel készítését és 
önzetlen segítségét. 
 

A nyolcadikosok nevében: 
Pester Attiláné osztályfőnök. 

Itt a farsang, áll a bál …. 
 
Olvashattuk a feliratot a Tornacsarnokban a színpadon 
lévő díszleten, ami az alsós farsangon, február 18-án 
fogadta a fellépőket és a kedves vendégeket. 
 
Hagyományainkhoz híven az osztályok színvonalas 
produkciókkal készültek: 
Első fellépőként Kunné Kelemen Erzsébet tanárnő fel-
készítésével az 1-2. osztályos lányok (zenés torna) tán-
coltak, majd a 3-4. osztályos napközisek következtek 
bajor tánccal, melyet Lesti Mariann tanítónő tanított be 
nekik.  
 
Az 1. osztályosok már várják a nyarat és a jó időt, ezért 
előadásukkal, amit a Pancsoló kislány című számra ad-
tak elő már hívogatták a nyarat. Felkészítőik: Dudásné 
Kun Éva és Lengyelné Kálló Mária. A 2. osztályosok 
Minion discoja fokozta a farsangi hangulatot. Felkészí-
tők: Lestiné Berényi Boglárka és Kertész Péterné. Őket 
követték Heincz Zoltánné tanítónő vezetésével a 4. osz-
tályosok fantasztikus matróz hangulatot hozva, majd a 
3. osztály zárta a sort, akik a Karib-tenger kalózainak 
bőrébe bújtak. Udvari tanár úr Jack Sparrow-ként jelent 

meg a színpadon, sőt még a kalóz halott feleségének 
szelleme is feltűnt, ő Tóthné Ónody Nóra tanárnő ven-
dégszereplésének köszönhetően jelenhetett meg. 
Nagyon szépen köszönjük az osztályoknak és a felké-
szítő pedagógusoknak a műsorokat, még a betegségek 
miatti sok hiányzó ellenére is szuper produkciók szület-
tek. 
 
Külön köszönet illeti meg Lesti Mariann tanítónőt a 
nagyszerű dekorációért. Itt szeretnénk megköszönni 
Kun Zoltánnak a dekoráció felhelyezéséhez nyújtott 
segítségét. Csanádi Ádámnak köszönjük a hangosítást. 
Köszönet Bekech József tanár úrnak, aki az egész far-
sang alatti zenéket szolgáltatta. Köszönjük szépen Ud-
vari tanár úrnak a remek játékokat és természetesen, 
hogy ismét vállalta a konferálást. Köszönjük szépen a 3. 
osztálynak a remek tombola ajándékokat és a 4. osz-
tálynak a sok-sok finomságot a büfében. 
Valamint köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt ben-
nünket és eljött rendezvényünkre. 
 

Lestiné Berényi Boglárka 
Alsós DÖK vezető 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Madonna és tánccsapata 
(a 6. osztály farsangi műsora) 

 
Sok gondolkodás és töprengés után az osztályfőnö-
künknek eszébe jutott, hogy előadhatnánk, Madonna La 
Isla Bonita remixét. Első hallásra nem mindenkinek 
tetszett az ötlet, de később megszerettük. Osztályfőnö-
künk tánctanárt is keresett. 
 
Kováts Klaudia tanította be a tánclépéseket és a koreo-
gráfiát, az osztályfőnökünkkel pedig sokat gyakorol-
tunk. Spanyol jellegű páros szalsza táncot táncoltunk.  
 
Madonna szerepét Marsi Eszter alakította. Először a 
lépések bonyolultnak tűntek, de a sok gyakorlásnak egy 
fantasztikus produkció lett az eredménye. Lányok ruhá-
ja színes volt, a fiúk fekete ruháját színes nyakkendő és 
színes öv egészítette ki. 
 
Az előadásunk nagyszerű volt, amit a közönség vas-
tapssal jutalmazott. Szeretnénk megmutatni táncunkat 
további közönség előtt, ezért jelentkeztünk a nagykátai 
Ki Mit Tud?-ra. Reméljük, nagyon jó eredményt érünk 
el, ahogyan tavaly is.  

Horváth Vivien és Marsi Eszter 

6. osztályos tanulók 
Visszatekintés…. 

Adventi hangverseny a templomban 
 
Az idei évi adventi hangversenyünk kicsit más volt. 
Különleges, megható és szomorú. Ebben a tanévben 
búcsúzik iskolánk énektanára Pester Attiláné, Ilike néni 
a tanítástól, iskolánktól és nyugdíjba megy. 
Hangversenyünk szereplői régen elballagott énekkaro-
sok, nyugdíjasok, a nagykátai egyházi iskola énekkara 
és az István a király nagysikerű rockopera énekesei. 
A műsorban régi, kedvelt, ismert karácsonyi énekek, 
versek és népszerű dallamok hangzottak fel. 
Különleges és megható pillanat volt, amikor Ilike nénit 
az iskola tanárai az Ároni áldás dallamával köszöntöt-
ték, s közben a kivetítőn Ilike néni életének fontos pil-
lanatai voltak láthatóak. 
Befejezésként a legkedveltebb dallamokat énekeltük, 
majd a „három angyalka” énekével zárult ez a különle-
ges, megható és egyben szomorú adventi hangverseny. 
 

A 8. osztályos énekkarosok 

Március  
 15.   Nemzeti ünnep 
 19.   Húsvéti kézműveskedés a Szabadság úti  
   kisiskolában 
 19. de.  Nyílt Asztalitenisz nap a Sportcsarnokban 
 19. 19.00  Rockbuli  
   Öt környékbeli rockcsapat egy este! A prog-
   ram teljesen INGYENES, helyben büfét bizto-
   sítunk, és azért én biztosra veszem, hogy a 
   srácok szívesen megkóstolnák a helyi speci-
   alitásokat; (rétes, pogácsa, „csapvíz”) úgy
   hogy aki teheti, gondoljon rájuk! 
 
Április 
 2.   Tavaszköszöntő koncert 
   - Karmanóczki Tünde és tanítványanak,  
   barátainak műsora, 
   valamint képzőművészeti kiállítás; 
   - Szabó Anna műveiből 
     
   (további kiállítók megjelenését is   
   szívesen fogadjuk még!) 
   
 9.   A Dr. Papp Károly Általános Iskola bálja 
   
 23.   4. Rétesfesztivál 

Fényképek az ÚjSág hátlapján.  
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ISKOLAI BESZÁMOLÓK 

Farsang az általános iskolában 
 
Az idei farsangi mulatságot, mint minden évben a 8. 
osztályos tanulók és az osztály szülői közössége szer-
vezte. 
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előadásukkal, amit a Pancsoló kislány című számra ad-
tak elő már hívogatták a nyarat. Felkészítőik: Dudásné 
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Szeretném tájékoztatni a Kedves Olvasókat és támoga-
tóinkat alapítványunk céljairól, tevékenységéről, és az 
1% -os támogatások felhasználásáról. 
 
Közhasznú alapítványunk 2003 óta működik.  
Célja, hogy a Tápiósági Gézengúz Óvodában segítséget 
nyújtson: 
 az óvodás gyermekek oktatásához, neveléséhez, 
képességeik fejlesztéséhez, 
 támogassa és elősegítse az óvodai nevelés és okta-
tás feltételeinek javítását, 
 továbbá anyagilag hozzájáruljon az óvoda épületei-
nek bővítéséhez és berendezéseinek korszerűsítéséhez, 
állagvédelméhez, 
 az óvodapedagógusok szakmai továbbképzéséhez, 
 a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretei-
nek bővítéséhez, 
 az óvodai neveléshez szükséges szakmai és egyéb 
eszközök megvásárlásához, 
 a szociálisan rászoruló óvodás gyermekek családjá-
nak támogatásához. 
Mivel alapítványunk nonprofit szervezet, ezért saját 
bevétele nincs. 
Bevételeink összetételét képezi és képezheti: 

· - Az alapítók által befizetett törzstőke.  

· - Képviselői tiszteletdíjak felajánlásai. 

· - Óvodai szülők báljának bevételei.  

· - Vállalkozók anyagi és tárgyi adományai.  

· - Szülők és céljainkkal egyetértő személyek anya-
gi és egyéb támogatása.  

· - Pályázati támogatások.  

· - 2006 évtől a személyi jövedelemadó 1%-ának 
felajánlása. 

 
2.  Az elmúlt évek alapítványi tevékenységei, az óvo-
dának nyújtott támogatások, 
2003-2015-ig 
 
Alapítványunk működése óta pályázati támogatás-
ként: 4.478.000,-ft -ot kapott, 
Ebből 770.000,-ft, helyi önkormányzat által civil 
szervezeteknek kiirt pályázati támogatás. 
 
Az Szja 1% felajánlásokból: 1.391.000,-ft bevételre 
tettünk szert, támogatóinknak köszönhetően. 
 
A Tápiósági Gézengúz Óvodának nyújtott támogatá-
saink, fejlesztéseink az elmúlt 12 évben: 

 Minden évben hozzájárulunk az óvoda eszköz és 
felszerelés fejlesztéséhez, így került beszerzésre 
ipari mosógép, porszívó, felnőtt székek, udvari és 
fejlesztő játékok, színes nyomtatók, fax, monitor, 
laptop, projektor, lamináló gép, fényképezőgép, 
számológép, tárgyalóasztalok, irodai bútor, 
hőkötőgép, multifunkciós fénymásoló gép, LCD 
TV, fénymásoló és nyomtatók üzemeltetéséhez 
szükséges papír, valamint festék tonerek. 

 
 Megszerveztünk és összegyűjtöttünk egy közsé-

günkben élő kisfiú két őssejt beültetéses műtété-
hez szükséges támogatást. 

 
 Az óvoda udvarán lévő mászókák és hinták alá, 

ütésgátló gumitéglát vásároltunk. 
 

 Hozzájárultunk az óvodás gyermekeknek szerve-
zett mikulás ünnep, bábelőadások, óvodai gyer-
meknapok, és tanévzárók költségeihez / ugráló 
vár, csúszda bérlése, ballagó tarisznyák, mikulás 
fellépési díja / 

 
 A hagyományosan évente megszervezett óvodai 

nyári úszótábor költségeihez rendszeresen hozzá-
járulunk. 

 
  Karácsonyi ajándékcsomagot vásárolunk minden 

évben a szociálisan rászoruló óvodás gyermekek-
nek, mely téli lábbelit, ruházatot és játékot tartal-
maz. 

 
 Esetenként tűzifát is vásároltunk rászorulók ré-

szére. 
 

 Óvodai és alapítványi honlapot készíttettünk pá-
lyázati támogatásból. 

 
 Hozzájárultunk két óvodapedagógus tanulmánya-

inak költségeihez. 
 
 Év embere díjazásához tárgyi jutalmat vásárol-

tunk. 
 

  Körzeti szakmai továbbképzést szerveztünk és 
finanszíroztunk az óvodában, neves főiskolai ta-
nár közreműködésével, ezzel segítve az óvodape-
dagógusok nevelőmunkáját, ismereteik bővítését 
és óvodánk népszerűsítését.  

 
 Pályázati támogatásból eredeti tápiósági hagyo-

mányőrző népviseleti ruhákat varrattunk az óvo-
da néptánccsoportjában táncoló gyermekeknek. 

 
 Kirándulásokat szerveztünk minden óvodás szá-

mára, az óvodai környezetismereti nevelés színe-

A BOLDOGABB ÓVODÁS ÉVEKÉRT ALAPÍTVÁNY 

 

sítése és hazánk nevezetességeinek megismerése 
céljából. Kirándulásainkat a helyi önkormányzati 
pályázati támogatásból finanszíroztuk. 

 
A 2013-as évben, a Tisza tavi Ökocentrumba látogat-
tunk, Poroszlóra 

 
2014 évben, a Vasúttörténeti Parkba látogattunk Buda-
pesten, és hajókáztunk a Dunán. Közben ismerkedtünk 
a vízi közlekedéssel és Budapest nevezetes épületeivel, 
hídjaival. 
 
2015 évben, a Veresegyházi Medve Parkkal és a Gödöl-
lői Királyi Kastéllyal ismerkedtünk meg. 
 
3.  A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásait az 
alábbiak szerint használtuk fel: 
 
 Minden év karácsonyán téli ruházatot tartalmazó 

csomagot ajándékozunk a szociálisan rászoruló 
óvodás gyermekeknek, gyermekcsoportonként 1-
2 gyermeknek. /4-8 fő/ 

 
 Hozzájárulunk az évenként megszervezett nyári 

óvodai úszótábor költségeihez.  
 
 A ballagó nagycsoportos óvodások tarisznyáit 

finanszíroztuk, csaknem minden évben. 
 
 Finanszíroztuk a körzeti szakmai továbbképzés 

költségeit. 
 

 Köszönöm a támogatást mindazoknak, akik adójuk 
1%-át alapítványunknak ajánlották fel. És köszönöm 
Tápióság Község Önkormányzatának rendszeres pályá-

zati támogatását. Ez úton köszönöm Berényi Erika tár-
sadalmi munkában végzett könyvelői munkáját is. 
 
Alapítványunk további sikeres működéséhez és bevéte-
leink gyarapítása érdekében, új támogatókat, szponzo-
rokat és önkéntes segítőket keresünk.  
 
Kérem a képviselő testületet, a helyi vállalkozókat,és a 
kedves szülőket, hogy ha lehetőségük van rá támogas-
sák felajánlásaikkal alapítványunkat. 
 
Kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy ha egyetértenek cél-
jainkkal és tudnák bármiben segíteni alapítványunk 
munkáját, jelentkezzenek a boealapitvany@gmail.com  
címen. 
 
Bővebben tájékozódhatnak alapítványunkról és alapító 
okiratunkról, a www.gezenguzovoda.hu honlapon. 
 
Kérem tiszteljék meg alapítványunkat adójuk 
1%-nak felajánlásával. 
 
Alapítványunk neve: „Boldogabb óvodás évekért” 
Alapítvány adószáma:18698257-1-13 

Horváth Imréné 
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Alapítvány adószáma:18698257-1-13 

Horváth Imréné 
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GÉZENGÚZ ÓVODA MÁRCIUSI PROGRAMJAI 
MÁRCIUS 10.  Ákom-Bákom Bábcsoport előadása    
 
MÁRCIUS 15.  Nemzeti ünnep 
   az óvodai néptánccsoport fellépése a 
   községi ünnepségen  
 
MÁRCIUS 22.  Víz Világnapja  
   „Békamentés” Farmoson  
 
MÁRCIUS 4. HETE Húsvéti kézműveskedésa szülőkkel   
 

Az ÚJ SÁG előző számában örömmel számoltunk be arról, 
hogy befejeződtek a belső felújítási munkák az óvodában. Az 
idei nevelési évi jótékonysági bál bevételéből az óvoda udva-
rát szeretnénk némileg helyrehozni, óvodásaink számára élhe-
tőbbé, korszerűbbé tenni, hogy a szabad levegőn való tartóz-
kodásukat minél tartalmasabban tudják eltölteni. Ezek a mun-
kálatok február utolsó hetében elkezdődtek Laczkó Lóránt 
irányításával, támogatásával valamint szakemberek bevonásá-
val. Az udvari játékok helyreállítására ügyes kezű apukák 
önzetlen segítségét szívesen fogadjuk.    
       Óvónők 

A következő ÚjSág április 8-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje:március 31. 

Támogassa alapítványaink munkáját 
 
 

Adójának 1%-val! 
Boldogabb óvodás évekért alapítvány 

Adószáma: 18698257-1-13 
 

Tápióság Községi Sportkör  
Adószám: 19831772-1-13 

  
Tápióságért Alapítvány 

Adószám: 19184207-1-13 
 

Adó 1% 
 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a borí-
tékba az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan 
tünteti fel.  A lezárt, aláírt borítékot küldje el az illetékes adó-

hivatalnak, vagy adja át munkáltatójának! 

 

SPORTOS-SÁG 

Eredményekben gazdag 2015-ös évet 
zártak a Tornádó Harcművészeti 

Sportegyesület Sportolói! 
 

Hatalmas Tornádós Sikerek A WTF Taekwondo 
Diákbajnokságon! 

 
2015. 03. 28-án Budapesten a Láng Sportcsarnokban 
rendezték meg az idei év első rangos eseményét, az Or-
szágos WTF Taekwondo Diákbajnokságot és Engrich 
Mariann Emlékversenyt, több mint 200 fő részvételé-
vel. A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület 7 fővel 
képviseltette magát a versenyen és végül  7 éremnek 
örülhettünk! Mérlegünk a versenynap végén: 1 arany, 3 
ezüst és 3 bronzérem. 

Eredmények: 
Bagi Elina  1. helyezés 
Mészáros Liliána 2. helyezés 
Bagi Domonkos 2. helyezés 
Tóth Bence  3. helyezés 
Bagi Balázs  3. helyezés 
Sztojka Levente  3. helyezés 
Tóth Zsombor 2. helyezés 
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Goldstars Kupán! 
 

2015. 04. 25-én Budapesten a Soroksári Sportcsarnok-
ban került megrendezésre, 8 ország 31 csapatának 235 
versenyzője  részvételével az idei év legrangosabb nem-
zetközi versenye, melyen a Tornádó Harcművészeti 
Sportegyesület 12 versenyzővel vett részt. Csapatunk 
minden korosztályban képviseltette magát. A kitűnő 
egyéni teljesítményeknek köszönhetően, nemcsak a 
fényes érmeknek, hanem csapatban is előkelő helyezés-
nek örülhettünk a versenynap végén! 
 

Eredmények: 
 

Halász Péter  1. helyezett 
Vágó Kitti  1. helyezett 
Bagi Elina  1. helyezett 
Bagi Domonkos 1. helyezett 
Bagi Vivien  1. helyezett 
Tóth Zsombo 1. helyezett 
Mészáros Liliána 2. helyezett 
Zsigár Boglárka 2. helyezett 
Bagi Balázs  3. helyezett 
Gulyás Erik   3. helyezett 
Kun Zsolt Gergő 3. helyezett 
Sztojka Levente 5. helyezett 

 
A 6 arany, 2 ezüst és 3 bronzérem mellett, 31 csapatból 
az előkelő 5. helyezést szerezte meg egyesületünk! 
 

FORMAGYAKORLAT Országos Bajnokság 
NAGYKÁTA! 

 
A verseny 2015.05.16-án a Nagykátai Sportcsarnokban 
került megrendezésre, amely már többször is kiváló 
helyszínnek bizonyult Taekwondo versenyek számára. 
Most is minden igényt kielégítő körülmények között 
versenyzett a mintegy százharminc taekwondós. 
A verseny fővédnöke Czerván György országgyűlési 
képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium államtitká-
ra volt, aki sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott szemé-
lyesen részt venni az eseményen. 
 
Jelen volt azonban a Magyar Taekwondo Szövetség 
Elnöke Patakfalvy Miklós 6. Dan 
 
Az OB a Koreai Nagykövetség és a Koreai Kulturális 
Központ jóvoltából, a Koreai Nagykövet Örökös Ván-
dor Kupájáért is zajlott. A versenyre 9 szakosztályból 
117 egyéni nevezés érkezett. Emellett 35 páros és 14 
csapat adta le nevezését. Végül sérülések, betegségek 
miatt ennél kevesebb résztvevővel zajlott a bajnokság.  
Egyéniben 112 versenyző küzdött a bajnoki címekért.  
 
A nagyszerű versenyzői gárda hat versenyszámban és 
hét korosztályban mérhette össze tudását. 
 
A kreatív zenés csapat formagyakorlat verseny, máso-
dik alkalommal szerepelt a programban. Ebben a ver-
senyszámban két csapat vett részt. Először került be a 
programba az egyéni zenés kreatív poomsae, ahol szin-
tén két versenyző indult és bizton állíthatjuk, hogy a 
rendkívül látványos elemekkel tarkított gyakorlataikkal 
hatalmas ovációt váltottak ki a nézőkből és a verseny-
társakból egyaránt. Reméljük, jövőre még tovább bővül 
ennek a versenyszámnak a mezőnye is. 
 
Ugyancsak először került be a programba a para-forma, 
ahol a sérült sportolóknak kívántunk teret biztosítani a 
versenyzésre. Ebben a versenyszámban is két versenyző 
indult. Hatalmas siker volt az ő szereplésük is. Ők ket-
ten történelmet írtak Magyarországon, hiszen „úttörői” 
ennek a versenyszámnak. Ennek ellenére, rendkívül 
koncentrált színvonalas gyakorlatokat láthattunk mind-
két versenyzőtől. Minden tisztelet nekik és felkészítő 
mesterüknek, Fábián Évának.  
 

 
 
 

Eredmények egyéni kategóriában: 
Vágó Enikő  1. helyezés 
Kulik Réka  1. helyezés 
Halász Péter  1. helyezés 
Vágó Ferenc 2. helyezés 
Kolozs Ruben 2. helyezés 
Vágó Lilla  3. helyezés 
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Mészáros Liliána 3. helyezés 
 

Eredmények páros kategóriában: 
Mészáros Liliána - Kulik Réka   1. helyezés 

 
Eredmények csapat kategóriában: 
Kulik Réka—Halász Péter— Mészáros Liliána 1. helyezés 
Vágó Lilla—Vágó Kitti—Vágó Enikő  2. helyezés 

 
Eredmények Kreatív csapat kategóriában: 
Vágó Lilla—Vágó Kitti—Vágó Enikő  2. helyezés                                      
Sztojka Levente—Gulyás Erik   3. helyezés      

 
 

Érmek tekintetében a mérlegünk: 
5 arany, 4 ezüst és 3 bronzérem! 

 
Ezzel az összetett csapatversenyben az előkelő harma-
dik helyezést és az ezzel járó gyönyörű kupát szereztük 
meg! 
2015. 06. 06-án egy kisebb csapattal (5 fő), először 
vettünk részt Szlovákiában a II. Bratislava Open 
küzdő versenyen. A Hant Arénában 31 ország 500 
versenyzője mérte össze tudását. Ebben az óriási 
mezőnyben nemhogy elindultak versenyzőink, ha-
nem két új nemzetközi bajnokot is avathattunk azok 
között, akik első nemzetközi megmérettetésükön 
vettek részt. 

 
Eredmények: 

 
Bagi Balázs  1. helyezés 
Szádvári Ákos 1. helyezés 
Bagi Vivien  2. helyezés 
Halász Péter 3. helyezés 
Mészáros Liliána 3. helyezés 

 
2015. június 25-én a Tápiósági Tornacsarnokban, Vágó 
Ferenc vizsgáztató mester előtt, 24 fő tett sikeres öv-
vizsgát. 
 
2015. 06. 27-28-án Vágó Enikő a Magyar Taekwondo 
Szövetség Formagyakorlat Válogatott keretével vett 
részt az Ausztria Open Nemzetközi Formagyakorlat 
Versenyen, ahol 30 ország 700 versenyzője vett részt. 
Dobogós helyet nem sikerült szereznie, de az igen erős 
nemzetközi mezőnyben remekül megállta a helyét. 

November 20-án egy sportdiplomáciai siker is szüle-
tett. Pályázatot nyújtottunk be, a 2016 évi Országos 
Formagyakorlat Bajnokság rendezési jogára. A Ma-
gyar Taekwondo Szövetség Elnöksége (az elmúlt 
évek kiváló tapasztalatai alapján), megszavazta, 
hogy aTornádó Harcművészeti Sportegyesület ren-
dezheti ezt a rangos eseményt! A verseny neve: Or-
szágos Formagyakorlat Bajnokság A Koreai Nagy-
követ Örökös Vándor Kupájáért.  

 

Országos WTF Taekwondo Bajnokság Budapest 
 

2015. 11. 14-én Budapesten a Láng Sportcsarnokban 
került megrendezésre mintegy kétszáz versenyző 
részvételével, a XXV. Ifjúsági és Felnőtt, valamint 
XXII. Gyermek és Kadet Országos WTF 
Taekwondo Bajnokság. 
 
Ismét országos bajnokot avathattunk, csapatver-
senyben pedig az előkelő 7. helyet szereztük meg. 

 
 

Eredmények: 
Gulyás Erik   1. helyezés 
Bagi Domonkos Mihály 2. helyezés 
Bagi Elina Panna  2. helyezés 
Bagi Balázs   2. helyezés 
Mészáros Liliána  2. helyezés 
Bagi Vivien   3. helyezés 
Sztojka Levente  3. helyezés 

 
 

2015. 12. 14-án Taekwondo Övvizsga a Tornacsarnok-
ban, ahol 14 fő szerzett magasabb övfokozatot. 

2015. 12. 21-én Taekwondo Övvizsga a Tornacsarnok-
ban, ahol 10 fő szerzett magasabb övfokozatot 

Ezután évzáró bankettet tartottunk, ahol a jutalmazás és 
oklevelek átadása mellett volt alkalom kötetlen beszél-
getésre mind a támogatók, szülők és sportolók közt 
egyaránt. Egy dologban mindenki egyetértett: ez a 
mintegy 25 éve működő egyesület nagyszerű embereket 
nevel ki. Jövőre még nagyobb eredmények elérését tűz-
tük ki célul és készülünk egy-két „nagy dobással” is, 
ami nemcsak a csapatközösség erősítését, hanem az 
egyesület további fejlődését is szolgálják majd! 

 
2015-ben 42 érmet szereztek sportolóink a különbö-
ző versenyeken, amelyből 15 arany!!!  14 ezüst és 13 
bronzérem.  
 
CSAPATBAN: legjobb helyezésünk egy harmadik 
hely volt. 
 
Övvizsgákat tartottunk, valamint május közepén az 
Országos Formagyakorlat bajnokságot egyesületünk 
rendezte hatalmas sikerrel! 
 
Részt vettünk a Magyar Taekwondo Szövetség által 
rendezett edzői és vizsgáztatói továbbképzéseken. 
Jómagam, a Magyar Taekwondo Szövetség elnöksé-
gi tagjaként szinte minden elnökségi ülésen részt 
vettem. Számos döntésben volt részem, amely mind 
a magyar taekwondo, mind az egyesületünk fejlődé-
se szempontjából fontosak voltak. 
 

 

Minden versenyzőmre nagyon büszke vagyok, hi-
szen olykor erőn felül teljesítve kimagasló eredmé-
nyeket produkáltak az egész mezőnyben! 
 
Az eredmények bizonyítják, hogy a csapat jó úton halad 
a még nagyobb sikerek elérése felé. 
 
Köszönöm a szülőknek, barátoknak, akik a pástok 
szélén szurkoltak a versenyzőinknek és azoknak is, 
akik otthon szorítottak azért, hogy minél jobb ered-
ményeket érjen el a csapat. Természetesen nagy tisz-
telet az ellenfeleknek is! 
 
Annak ellenére, hogy az önkormányzati támogatásunk 
évről-évre csökken, próbálunk lépést tartani az élvonal-
lal a sok-sok szülői támogatásnak köszönhetően. A lét-
számunk, az eredményeink és a sportolóink fejlődé-
se pedig önmagukért beszélnek. 
 
Köszönet a Tápiósági Képviselő testületnek az éves 
támogatásért, valamint az ingyenes heti 3x1,5 óra te-
remhasználatért. Úgy gondolom, hogy a taekwondós 
sportolók értékteremtő tevékenységükkel, méltó ered-
ményességgel és nem utolsó sorban a példamutató vi-
selkedésükkel, nem csak a környező településeken, ha-
nem országosan is erősítették Tápióság jó hírnevét! 
 
Ha te is szeretnél a mintegy 25 éve működő, dinami-
kusan fejlődő csapathoz tartozni, az egyesület nyi-
tott minden korosztály számára!!! 

 
JELENTKEZZ! Edzések ideje: Hétfő és péntek: 
18.00-19.30, szerda: 17.00-18.30. 

 

 
 

Vágó Ferenc 2. Dan Taekwondo, 1.Dan Hapkido 
A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület Elnöke 

Vezető edző 
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Mészáros Liliána 3. helyezés 
 

Eredmények páros kategóriában: 
Mészáros Liliána - Kulik Réka   1. helyezés 

 
Eredmények csapat kategóriában: 
Kulik Réka—Halász Péter— Mészáros Liliána 1. helyezés 
Vágó Lilla—Vágó Kitti—Vágó Enikő  2. helyezés 

 
Eredmények Kreatív csapat kategóriában: 
Vágó Lilla—Vágó Kitti—Vágó Enikő  2. helyezés                                      
Sztojka Levente—Gulyás Erik   3. helyezés      

 
 

Érmek tekintetében a mérlegünk: 
5 arany, 4 ezüst és 3 bronzérem! 

 
Ezzel az összetett csapatversenyben az előkelő harma-
dik helyezést és az ezzel járó gyönyörű kupát szereztük 
meg! 
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Eredmények: 
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Halász Péter 3. helyezés 
Mészáros Liliána 3. helyezés 
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Országos WTF Taekwondo Bajnokság Budapest 
 

2015. 11. 14-én Budapesten a Láng Sportcsarnokban 
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Eredmények: 
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ban, ahol 14 fő szerzett magasabb övfokozatot. 

2015. 12. 21-én Taekwondo Övvizsga a Tornacsarnok-
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oklevelek átadása mellett volt alkalom kötetlen beszél-
getésre mind a támogatók, szülők és sportolók közt 
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