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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Képviselő Testületi ülés 

A múlt havi testületi ülés témái 

technikai jellegűek voltak: 

Tápióság Község Településrendezési Tervének 

felülvizsgálata történt meg, amely során 

megfogalmaztuk a szándékot az ipari jellegű területek 

nagyságának növelésére. 

Megtörtént az elektronikus ügyintézés helyi 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása, valamint határoztunk a helyi adóügyek 

elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási 

szabályokról. 

Júliusban, ígéretünkhöz híven megtartottuk újabb 

falugyűlésünket, ahol minden érdeklődő minden 

kérdésére választ kaphatott. 

 

Csatornahálózat – élőre kötések 

Az elmúlt hónap legnagyobb „vívmánya” volt, hogy 

végre valahára megkezdődhettek a háztartások 

csatornahálózatra történő tényleges csatlakozásai. 

Emellett kezdenek rendeződni az adminisztrációs 

teendőkkel – munkalapokkal – kapcsolatos problémák. 

Elméletileg hamarosan rendelkezésünkre áll az összes 

szükséges dokumentum, és ez nem lesz akadálya a 

munkavégzésnek. Ami miatt viszont a munkálatok 

mégis el fognak tartani, az az, hogy fizikálisan 

egyszerre nem lehet minden ingatlanon elvégezni a 

munkálatokat, a feladat elvégzésére a vállalkozó pedig 

szeptemberig vállalt határidőt. Emiatt kérem 

mindenkinek a türelmét, a bekötések sorrendiségét 

alapvetően munkaszervezés, és az ingatlanok adottságai 

határozzák meg. Előbb utóbb mindenkinél megjelenik 

az alvállalkozó! Természetesen az egyedi eseteket (pl. 

beszakadt emésztő) külön kezeljük.  

Jó hír viszont, hogy kisebb kezelendő problémákat 

leszámítva, eddig a tapasztalatok azt mutatják, hogy 

működőképes a rendszer. Az óvoda és a hivatal is 

„élőre” van kötve, a próbaüzem ott is beindult. 

Csatorna hibajavítás 

A csatornahálózat kiépítése során elmaradt hibajavítási 

munkálatok újra elindultak, sok helyen aszfaltoztak, és 

megkazdődött a Papp Károly út újbóli helyreállítása. 

Ezúttal viszont - külön kérésemnek megfelelően, mert 

hiszek a tápiósági vállalkozókban - helyi vállalkozónk, 

Laczkó Lóránt végzi a munkálatokat.  

Sajnos nap, mint nap újabb hibák jönnek elő, listám 

folyamatosan bővül, javításuk folyamatban. 

Közmunkaprogramok 

A mezőgazdasági utak rendbetételével és az árkok 

rendbetételével kapcsolatos közmunkaprogram sajnos 

befejeződött, így 10 fővel csökkent a 

közfoglalkoztatottak száma. Jelenleg tehát 15 főt 

alkalmaznunk a térkövezésnél, 1 fő segít a faluközpont 

napi rendbetételében (óvoda, hivatal, egészségház), 1 fő 

segít az ételkihordás során, azaz 4 fő marad, hogy a 

község teljes egészét rendben tartsa. Még végig sem 

érnek a rengeteg füves területen, már kezdhetnék elölről 

a munkát. Sajnos szélmalomharc, de a „remény hal meg 

utoljára”. Köszönöm a lelkes Lakosoknak, akik 

besegítenek a közterületeken a virágöntözésben.  

Diákmunka-program 

Július-augusztus hónapban 13 tápiósági diáknak 

biztosítunk napi 4 órában 1 hónap időtartamban 

munkalehetőséget. A szerencséseket - a jelentkezők 

nagy számára való tekintettel – sorsolással választottuk 

ki, mely során azoknak biztosítottunk lehetőséget, akik 

a tavalyi év során „lemaradtak” a programról. Elnézést 

kérek azoktól, akiknek a nevét ezúttal nem sikerült 

kihúznom, remélem jövőre nekik is összejön! 

Mindemellett próbálkozunk szervezetten további 

munkalehetőségeket felkutatni. 
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Finom egyszerű 
 

4db tojássárgája 
25 dkg porcukor habosra keverni 
25 dkg Ráma margarin 
25 dkg liszt  
 
½ sütőpor 
4db tojásfehérjét habnak kiverni 
 
Majd az egészet összekeverjük. 
 
Az összedolgozott masszát kivajazott tepsibe öntjük, 
elsimítjuk. Lehet bele szórni idénygyümölcsöt 
feldarabolva, de a megmaradt mikulás-, vagy húsvéti 
csokikat is beletehetjük összetördelve. Ha megsült, a 
tetejét porcukrozzuk. 
 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 

 

} A szerkesztőség az olvasók elnézését kéri,  
amiért a júliusi-augusztusi ÚjSág 
nem került időben az üzletekbe. 

Mi is a Vasszamarak Fesztiválon dolgoztunk. 
 
 

A következő ÚjSág szeptember 4-ig az üzletekbe 
kerül. Cikkek leadási határideje: augusztus 28. 

Radnóti Miklós 

Július 

„Düh csikarja fenn a felhőt, 

fintorog. 

Nedves hajjal futkároznak 

mezétlábas záporok. 

Elfáradnak, földbe búnak, 

este lett. 

Tisztatestű hőség ül a  

fényesarcú fák felett.” 

 

Iskolakert fejlesztés 

Befejeződött az iskolakert elektromos hálózatának 

kialakítása. A rendezvények áramellátását 3x50 Amper 

fogja ezentúl biztosítani. Jelentem: túl a Vasszamarak 

Fesztiválon, elmondhatjuk, hogy Tápióságon az 

Iskolakertben egyszerre szólt a zene, égtek a villanyok, 

és üzemeltek a büfék!  

Az árokrendezési közmunkaprogram keretében kapott 

betonburkolatot az iskolakertben 65 méternyi 

vízelvezető árok is. 

Pályázatok 

Az elmúlt hónapban 4 pályázati anyagot is 

benyújtottunk: 

- 15 millió forint értékben a konyha és eszközei 

fejlesztésére 

- 30 millió forint értékben az egészségház felújítására 

- 15 millió forint értékben a Gubó hegy felújítására 

- 20 millió forint értékben az óvodai tornaterem 

létesítésére. 

Fentieken túl újabb támogatásra pályázunk, a 

Szentmártonkátai út 1. szám előtti partfal támfallal 

történő biztosítására vonatkozóan. 

Gazos ingatlanok 

Több ingatlantulajdonost szólítottam fel és még fogok 

is írásban, hogy mind a saját ingatlanát, mind pedig az 

az előtti közterületet a rendeleteknek és a törvényi 

előírásoknak megfelelően tegye rendbe, és 

„gazmentesítse”. Akinek valami „bántja a szemét” még  

a témával kapcsolatban, kérem jelezze, szívesen 

világosítok fel további lakosokat is teendőjükről. 

Szelektív sziget 

Július 1-jével hivatalosan megszűnt az Egészségház 

mögötti szelektív sziget azért, mert sajnos sok lakosnak 

nem sikerült elsajátítani a kulturált, szemétszelektálás 

szabályait. A papír, műanyag és fém vonatkozásában a 

házhoz menő szemétgyűjtés lesz továbbra is a megoldás 

havi egy alkalommal, az üvegek vonatkozásában 

hamarosan értesítjük a lakosságot a gyűjtés 

körülményeiről. 

Víziközmű-szolgáltatás 

A lakosság számára már folyamatosan érkeznek a TRV 

ZRt, mint víziközmű-szolgáltató által küldött 

vízszámlák Akinek problémája merül fel ezekkel 

kapcsolatban, kérem, a számlán szereplő 

elérhetőségeken jelezze. Segítőkészen állnak a 

lakossági problémákhoz. 

A TRV tájékoztatása szerint a leolvasások hamarosan 2 

havi rendszerességgel fognak történni, és kiszámítható 

módon érkeznek majd a számlák is. 

 

A Vodafone tájékoztatása szerint idén nyáron 

alkalmassá teszik a hidroglóbuszon lévő berendezést a 

negyedik generációs telefonok ellátására, így ezen 

szolgáltató vonatkozásában is előrelépés várható! 

Kultúra 

Papp Károly hagyaték 

Ellátogattunk Kálmáncsechy Rozi Nénihez, Dr. Papp 

Károly unokahúgához, Solymárra. Nagy boldogságára 

végre átadhatta nekünk a nála lévő Papp Károly 

hagyatékot, egy hatalmas tükröt, és több ládányi iratot, 

fényképet, feljegyzést, térképet. Ezek feldolgozása a 

Tápióságért Alapítvány új elnökének Tóth Györgynek a 

megtisztelő feladata lesz. Reméljük, hamarosan méltó 

helyen állandó kiállítást rendezhetünk a hagyatékból. 

Vasszamarak 

Egy igazán említésre méltó dolog: túl vagyunk a 

Vasszamarak Fesztiválon. A fesztivál elmúltával 

felkészülten vártam a hivatalban és az otthonom előtt a 

felbőszült lakosok áradatát a hangos zene és az 

esetleges egyéb kellemetlenségek miatt, de ez elmaradt. 

Nem is történhetett volna másképp. Nem voltak 

randalírozó, őrült motorosok. A rendezés szelleméhez 

mérten jó szándékú, kedves, rock zenét szerető Ságiak 

és Nemságiak látogattak el a rendezvényre. Toldi 

Mikivel azóta együtt kapjuk a dicsérő telefonokat, hálás 

köszöneteket a nagyszerű programokért és a 
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KULTÚRA 

szervezésért azoktól, akik megtiszteltek bennünket, és 

megvásárolva a támogató jegyeket éltek a szórakozás 

lehetőségével.  

A dicséretek mellé vártuk az építő jellegű kritikákat is, 

ezek közül az egyik említendő „panasz” pedig az volt, 

hogy rövid volt a felvonulás útvonala. Pedig mi csak 

óvatosak voltunk, és nem mertük az egész falut felverni 

a motorokkal, de a jelek szerint kellett volna. Ígérjük, 

jövőre lehetőség szerint még több utcán felvonulunk! 

A lakosság egyetértésével, szeretnénk a következő 

években is megszervezni ezt a rendezvényt. Ennek két 

oka van: tekintettel arra, hogy ezen a rendezvényen 

belépőjegyet szedünk, ezáltal is szeretnénk növelni a 

fejlesztésekre szánt keretösszeget, valamint ezzel a 

rendezvénnyel is biztosítjuk Tápióság életének 

sokszínűségét, és ismertebbé tesszük a települést és 

ezáltal a régiót. 

Fentieken túl, most szeretném megköszönni munkáját 

Toldi Mikinek és Miló Marcsinak, akik megszervezték 

és levezényelték a rendezvényt. Hihetetlen munka volt, 

igazán embert próbáló, és ezt csak az tudja, aki csinált 

már valaha hasonlót. Remélem, mihamarabb kipihenik 

magukat, és már a jövő éven gondolkodnak. Mikiéken 

túl minden segítő önkormányzati dolgozó, szervező, 

önkéntes, képviselő, és közmunkás fogadja tiszteletem 

és hálám, amiért ismételten bebizonyíthattuk, hogy 

igaz, pici település vagyunk, de rendkívüli emberekkel 

nagy dolgokra vagyunk képesek.  

 

Pográny Falunap 

„Afterparty”-ként a Fesztivál után vasárnap hajnalban 

útnak indultam Szlovákiába, Pogrányba, ahol 

csatlakoztam az ottani évfordulós falunapi meghívásnak 

eleget tevő tápiósági focicsapathoz és nyugdíjas 

klubhoz. Köszönöm Maczó Sándor alpolgármesternek, 

hogy vezetőként helyt állt az ottani rendezvényen, 

valamint Pestiné Nagy Juditnak, hogy orgonált az ottani 

vasárnapi szentmisén. Pográny 940 éves évfordulót 

ünnepelt, és idén tartottuk a testvértelepülési kapcsolat 

20 éves évfordulóját is. Ajándékként az idén 95 éves 

Kun Mihályné Manci néni által hímzett terítőt és Szabó 

Anna pogrányi templomot ábrázoló festményét 

adhattuk át, nagy-nagy büszkeség közepette, mert 

csodálatos kézimunka és alkotás volt mindkettő. 

Köszönöm nekik, hogy méltó módon fejezhettük ki 

szándékunkat. A pogrányi vendégszeretet példaértékű, 

remélem legközelebb mi is méltó módon tudjuk őket 

vendégül látni Tápióságon. 

Halasi Anita polgármester 

 
 

Gyermeknapi rendezvény az 
iskolában. 

 

A gyereknapi rendezvény évek óta hagyomány 
iskolánkban. Ezen a napon minden a 
gyerekekről szól, és mi igyekszünk színes 
programokkal kedveskedni kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Természetesen idén sem 
volt ez másként, illetve egy picit azért mégis 
más volt. 
 

Május 30-án, amikor ragyogó napsütésre 

ébredtünk, tudtuk, hogy egy fantasztikus napnak 

nézünk elébe, és természetesen nem csak a jó idő 

miatt, hanem a gyereknap miatt is. 

A gyereknapi rendezvény évek óta hagyomány 

iskolánkban. Ezen a napon minden a gyerekekről 

szól, és mi igyekszünk színes programokkal 

kedveskedni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Természetesen idén sem volt ez másként, illetve 

egy picit azért mégis más volt. A színes 

programkínálat a gyerekek részére természetesen 

nem maradhatott el: volt óriáscsúszda, kerékpáros 

versenyek, rendőrautó bemutató, póni lovaglás, 

kézműves sarok, arcfestés, fagyi, vattacukor és 

 

_______________________________ 
 

Trianoni megemlékezés. 
(világháborús hősökre való megemlékezés) 

 
Tápiósági világháborús hősökre, és a Trianoni 
b ékeszer ződés  „ di ktátu m” -r a való 
megemlékezést tartottunk, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom  Tápiósági 
Alapszervezet szervezésével 2015 június 7-én, 
a templomkertben. 
Az 1920. június 4-én aláírt békeszerződés, 

Magyarország vesztét okozta. Területeinek 2/3 
részét vették el. Ezzel több százezer magyar 
került idegen ország kezei alá, ahol 
kisemmizték őket. Vagyonukat és országukat 
elvesztették. De nemzeti tudatukat elvenni 
nem tudták. A haza iránti szeretetük 
megmaradt. Sőt egyre nagyobb lett, az 
anyaország iránt. A 80-as évek végén, 90-es 
évek elején úgy érezhették magukat, mint 
hontalan állampolgár. Magyarnak akkor 
hívták őket, ha az anyaországba jöttek. 
Román, jugoszláv, szlovák, így hívták őket. 
Úgy érezték magukat, mint akinek se országa, 
se hazája, se nemzete. De hál’ Istennek ez 
mára meg változott! A nemzeti öntudat 
megváltoztatta az emberek nézetét, így mára  
már magyarnak tekintik őket, és elfogadjuk, 
támogatjuk célkitűzéseiket, terveiket, a nem-
zeti hovatartozás, „autonómia” hozzásegíté-
sében.  
Van egy mondás: A világon két dolog van, 
amit minden földrészen meg lehet találni, a 
Coca Cola és a magyar ember.  
 
Szeretném megköszönni mind azon honfi-
t á r s u n k n a k ,  a k i k  r é s z t v e t t e k  a 
megemlékezésen, és hőseink emlékművének 
megkoszúruzásában.  

Árokszállási Balázs 
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Szent István Királyunk üzenete 
Tápióságon 

 
Gondolná-e valaki, hogy a nagy államalapító 
királyunk igazi kis közösséget is képes lesz 
teremteni egyszer a megvalósult álmában, 
államában? 
Igen képes, és milyen jó érzés ezt 
megtapasztalni! 
Tápióságon, a 2700 lelket számláló 
községben, egy lelkes pedagógus, Tóthné 
Ónody Nóra elhatározta, hogy a 32 éve 
bemutatott "ISTVÁN , A KIRÁLY" című 
rockoperát színpadra álmodja, és az álmát 
tettek követték. 
Nóra a szigorúan vett tanári feladatai 
teljesítésén felül, hivatástudatának engedve, 
igyekezett mindig a tanítványait az irodalmi 
művek szeretetteljes befogadására biztatni. 
És íme az élete eddigi munkája nem volt 
hiábavaló. 
Tápióság volt és jelenlegi tanítványai, néhány 
lelkes kollégája, barátai, ismerősei, a község 
vezetői, kivétel nélkül igent mondtak a 
hívására, s így 2015. május 23-án több 
hónapos előkészületi munka után lezajlott az 
első megbeszélés és próba. 
Milyen lesz az előadás, kik a szereplők? 
Hát nem egy alkalmilag összehozott amatőr 
társaság, annyi bizonyos! 
Ahogy a próbákat elnézem/hallgatom, egyre 
inkább bizonyítva látom, hogy az ilyenkor 
elvárható lelkesedésen túl, itt Istentől 
megáldott tehetségek adják legjobb, 
legtisztább önmagukat "csak úgy" szeretetből 
egy ügyért, ami immár nem csupán egy kis 
község lakóinak magánszórakozása, 
szórakoztatása lesz. 
Mindezek hitében megerősödve, és a siker 
reményében vár mindenkit - az a közel hatvan 
ember, aki ily módon is szeretné kifejezni 
népéhez, nemzetéhez való kötődését - 2015. 
augusztus 22-re, 21 órára, Tápióságra az 
"ISTVÁN, A KIRÁLY" előadására. 
 

Mosonyi Ferenc 
 

 
 

 
Szereposztás 

 
István, a király   Toldi Nándor 
Sarolt, István anyja  Pester Attláné 
Gizella, István felesége Horváth Helga 
Koppány, a lázadó   Balaskó Balázs 
Torda, a táltos   Sári István 
Laborc, magyar úr   Balaskó György 
Réka, Koppány lánya  Andrási Boglárka 
Asztrik, főpap   Orbán Ede 
Regös    Kun Gábor 
 

Zenészek 
 

’tilldie project: 
Balaskó Balázs, Balaskó György, Bense 

József, Kerek Péter, Toldi Miklós 
Zongorakíséret: 

Kun Bence, Pestiné Nagy Judit 
Gitár: Sári István 

Furulya: Pestiné Nagy Judit 
Hegedű: Orbán Marianna 

Tárogató: Tóth Alex 
Tömeg/Énekkar: 

Tápióság apraja-nagyja 
Vezényli: 

Pester Attiláné 
 

Táncosok: 
 

Koreográfus: Bacskai Balázs 
Tánckar: Ofella Sándor Hagyományőrző Népi 

Együttes és a Tápiósági Néptánccsoport 
 
Aki a szereplőket és a darabot szervezgeti és 

rendezgeti: 
 

Tóthné Ónody Nóra 
 

Az előadás fényét emeli, hogy az itt elhangzó 
zenék és énekek, hangszeres játékok mind 

élőben fognak megszólalni. 
(Teljes playback mellózésével!) 

 

sok-sok finomság, amit a lelkes anyukák 

készítettek a gyerkőcöknek. A programokat 

köszönjük Lesti Mariann tanítónőnek, aki a 

kézműves sarok gazdag kínálatát állította össze, 

Kunné Kelemen Erzsébet tanárnőnek és Udvari 

István tanár úrnak, akik a sportversenyek 

lebonyolítását vezényelték le, és Lestiné Berényi 

Boglárka tanítónőnek, aki a sok-sok programot 

szervezte és összefogta.  

 

Amiben azonban mégis egy kicsit más volt ez a 

nap, az az volt, hogy a gyereknapi ebédet közös 

kondérban főztük meg. A Szülői Munkaközösség 

tagjai megbeszélésük alkalmával úgy döntöttek, 

hogy kipróbálják ezt a megoldást az ebéd 

elkészítésére. A végeredményt látva és kóstolva, 

úgy gondoljuk, hogy jó kezdeményezés volt, és 

reméljük ennek is hagyománya lesz. A finom ebéd 

elkészüléséhez nagyon nagy segítséget kaptunk 

Lesti Zoltántól, aki a húst ajánlotta fel részünkre és 

a Tápióság Pékségtől, akik a finom gulyás mellé 

dukáló friss, ropogós kenyeret biztosította 

számunkra. Nagyon szépen köszönjük 

felajánlásukat! És ne feledkezzünk meg az étel 

elkészítőiről sem: Józsa Elek volt a szakács, 

Dancsó Gábor, Balasi Gábor és Balasi Bálint 

pedig segítettek neki. Köszönjük szépen az egész 

napos munkájukat és a finom falatokat! 

A Roma Kisebbségi Önkormányzat tagjai Toldi 

Szilvi vezetésével idén is nagyon finom lángossal 

örvendeztették meg a gyerekeket. Köszönjük 

szépen fáradozásaikat és támogatásukat. 

Maczó Sándor alpolgármester úrnak 

köszönhetően pónin lovagolhattak a gyerekek. Jó 

sok kört meneteltek a lovacskák a délelőtt 

folyamán. Köszönjük a felajánlást és a 

támogatást. 

Nagy meglepetés volt mindannyiunk részére, 

amikor reggel művelődésszervezőnkre, Csanádi 

Ádámra várva egy nagyon helyes bohóc jelent 

meg. Ádám volt a mi bohócunk, aki egész nap 

segített a feladatokban és a jó hangulat 

fenntartásában. Köszönjük a meglepetését és a 

hozzáállását. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársa Petrovics Aranka szintén jelmezt öltött 

és tündérként, varázspálcával „felfegyverkezve” 

segítette az arcfestő lányok - Romhányi Dorina és 

Romhányi Adrienn - munkáját. Köszönjük szépen 

a kedves ötletet és a közreműködését. 

 

Amiben szintén más volt az idei gyereknap, az a 

szülői kezdeményezés, amelynek köszönhetően 

fantasztikus átalakuláson ment keresztül az iskolát 

körülölelő park. Ha figyelemmel kísérik hivatalos 

facebook oldalunkat, korábban olvashatták már 

felhívásunkat, illetve láthatták már képeinket az 

előkészületekről: a tereprendezésről, a készülő 

virágládákról, virágtartókról. Felhívásunkra 

rengeteg felajánlás érkezett: volt, aki virágpalántát 

ajánlott fel, volt, aki festéket és persze akadt olyan 

is, aki a két dolgos kezét és segítségét ajánlotta 

fel, így állva kezdeményezésünk mellé. Bátran 

állíthatom, hogy mindenki kivette a részét a 

munkálatokból. Így a délelőtt folyamán, amíg a 

gyerekek szórakoztak, a szorgos anyukák, 

apukák, nagypapák és nagymamák keze nyomán 

és lelkesedésének köszönhetően csodálatos lett a 

kert.  

Itt kell megemlítenem a kezdeményezés 

ötletgazdáit Brajercsik Tímeát és Halasi Anitát – 

az első osztályosok SZMK-s anyukáit – akik 

töretlenül hittek a megvalósítás sikerében. 

Valamint Józsáné Pap Katalin SZMK elnököt, aki 

kezébe vette a szervezés nem kis feladatát. 

Köszönjük a munkájukat! Külön köszönet illeti meg 
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ügyünk mögé állt és hihetetlen ügyes kezei közül 

kerültek ki a szebbnél szebb virágtartók.  A 

virágtartókba kerülő nagyon jó minőségű földet 

Erdélyi Zsolt képviselő úr ajánlotta fel. Köszönjük a 

segítségét. Nagyon köszönjük Kun Zoltán és 

Bartucz György munkáját, nélkülük is 

elképzelhetetlen lett volna ez a nap, illetve a 

Polgárőrség tagjainak is köszönjük a 

közreműködést. Olyanok is támogattak bennünket, 

akik nem településünkön laknak és nincsen 

közvetlen kapcsolatuk iskolánkkal, de úgy 

gondolták, hogy jó ügy mögé állnak, így Lovas 

István kistermelő, aki a nagykátai piacon árul 

növényeket, bukszusokat ajánlott fel és a 

Romhányi-Balu Levendulafarm kedvezménnyel 

szállította a gyönyörű levendulákat. Köszönjük 

szépen a támogatásukat! 

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti 
mindazokat, akik eljöttek, és segítettek a nap 
folyamán. Kérem, nézzék el nekem, hogy nem 
sorolom fel név szerint őket, de senkit sem 
szeretnék kihagyni a felsorolásból. Az együtt 
töltött nap élményei: a jó hangulat, a sok 
nevetés, a fáradságos, de ugyanakkor felüdítő 
munka, amellyel szebbé tehettük gyermekeink 
környezetét mindennél fontosabbak. 
Köszönjük mindenki segítségét!  
 

Reméljük, mindenki jól érezte magát!  

Jövőre, veletek, ugyanitt! 

Tóthné Gúth Klára 
___________________________________ 

 

 

 

A vaddohány védelmében! 
 
Két éve kóstoltam először vaddohány mézet 

Tápióságon, az Erdélyből származó Orbán Márton 

méhész jóvoltából. 

Azóta ez lett a családunk kedvence. Az idén is alig 

vártam, hogy bespájzoljak belőle, de nagy 

csalódásomra máris hiánycikk lett! 

De nem azért, mert éppen hideg volt, amkor a méhek 

gyűjtöttek volna az akácvirágzás után, hanem mert a 

gazdák már virágás előtt lekaszálták a növényt. 

Ekkor éreztem, hogy tenni kell valamit, hogy 

visszakaphassam kedvenc csemegémet. 

Utánaolvastam, minféle növény ez a vaddohány, mert 

eddig nem sokat tudtam róla. 

Ime: „A vaddohány, vagy selyemfű, selyemkóró, 

papagáj-virág. 

Az akáccal csaknem egy időben telepítették be 

hazánkba Észak-Amerikából, eredetileg a textilipar 

részére. Ott nem hozta meg a várt eredményt, viszont 

mézelő növényként nagyobb hasznot hoz. 

Európában kizárólag a Duna-Tisza közén 

(Kiskunságban) található nagyobb foltokban. 

A selyemfű (vaddohány) mézet a világpiacon még nem 

ismerik, így igazi hungarikumnak számít! 

Tulajdonságai:  

 - nagyon alacsony pollentartalmú, így  allergiások 

is fogyaszthatják. 

 - gyulladáscsökkentő (klinikai kísérletek 

 igazolják) 

 - vérnyomás-szabályzó (csökkentő) 

 - égési sérülésekre is kiváló, szervezeterősítő. 

 

A vaddohány sivár homokon, ahol más növény nem 

terem meg, szépen díszlik és mézel. 

Bár drasztikus gyógynövénynek lett kikiáltva, és 

kultúrnövények termesztésében lehet hogy káros, de a 

 

A koncerteken és bemutatókon kívül két 
napon keresztül büfék, árusok, tetoválószalon, 
játékok, rodeóbika várta a szórakozni vágyókat. 
Lehetőség volt lovas hintóztatásra, a falu legszebb 
pontjain keresztül vezetett a „túra”. A motorosokat 
folyamatos hangnyomásmérés és gumis műhely 
várta. 

 
Összességében az I. Vasszamarak 

Fesztivál egy „próba” volt, amely próba -
nyugodtan mondhatom – megállta a helyét. Az 
ország különböző pontjairól idelátogatók, mind 
egyöntetűen dicsérték a Tápió vidék szépségét, az 
itteni emberek kedvességét. (Az egyik fellépőnk 
„Meseországnak” nevezte el a fesztivál helyszínét, 
ami a legpozitívabb kritika lehet, egy új 
rendezvény helyszínválasztását illetőleg.) A 
programokat és a fellépőket tekintve csak 
elismerést kaptak a szervezők! Természetesen 
hibák, hiányosságok előfordultak, amikből mindig 
tudunk tanulni. 

Köszönettel tartozunk Tápióság Község 
Önkormányzatának, hogy lehetőséget biztosított a 
fesztivál megszervezéséhez és támogatásával 
segítette a rendezvény lebonyolítását! 

 
(Ui.: Sokan meglepődve látták vasárnap 

reggel, ahogy a sátorozó motorosok 
műanyagzsákokba gyűjtik, -a nemcsak a maguk 
által- a kemping területén hagyott szemetet. 
Számukra ez a természetes.) 

 
     Toldi Miklós 

 Vasszamarak Fesztivál Szervező 
_______________________________________________ 

LOVASNAP 

2015. június 20-án és 21-én tartották Tápióságon a VIII. 

Lovasnap és Ügyességi Erőbajnokságot. A gazdag 

program keretében 20-án, szombaton főleg a fogatoké 

volt a főszerep. 

Mind póni egyes, kettes és lovas egyes, kettes fogatok 

megméretették magukat a pályán. A nap vége felé 

pedig egy-egy négyesfogat is végigment a bonyolult 

pályán. 

A 2. kör után tisztázódtak az erőviszonyok és már csak 

hat fogat maradt, akik hibapont nélkül teljesítették a 

pályát. Őket egy utolsó, egyszerűbb pályafutamon – 

mely ugyebár sokkal gyorsabban teljesíthető – vetettük 

össze egymással, s végül Maczó Norbert lett a nap 

győztese. Gratulálunk! 

21-én Polgárőrök és Rendvédelmi Dolgozók jöttek 

össze, hogy egy Levesfőzőversenyen bizonyíthassanak. 

S míg főtt a leves és zajlott a zsűrizés, Tápióság és a 

környék polgárai és polgárőrei kis csapatokba verődtek, 

hogy az Ügyességi ErőBajnokSágon megméressék 

magukat, a különböző bohókás mutatványokkal teli 

feladatokban. Volt itt borfejtés lopótökkel, 

bálagurigatás, de még szénahordás petrencerúdon is! S 

hogy a lovak se maradjanak ki a napból, nekik is 

kitaláltak a szervezők egy-két versenyszámot. 

Köszönjük szépen a sok segítséget mindenkinek, külön 

kiemelve Maczó Sándor alpolgármester urat, a sok 

szervezésért és a remek konyháért! 

További fotókat a tapiokultura.hu és Tápióság 

Facebook oldalán találhat a kedves olvasó! 

Csanádi Ádám 
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2015. július 10-12 között került 
megrendezésre Tápióságon a 
VASSZAMARAK FESZTIVÁL. 

 
A rendezvény azon motoros találkozók 

hangulatát kívánta "újraéleszteni", ahol a motoros 
baráti társaságok találkozása mellett fontos 
szempont a minőségi programok, a színvonalas 
koncertek, a "baráti árak", a kulturált környezetben 
történő szórakozás, akár családok részére is. 

Nem titkolt szándékunk a "motoros" és 
"nem motoros" (még nem motoros) emberek 
kapcsolatának javítása. Szerettünk volna egy 
gyönyörű környezetben megrendezett fesztivált 
létrehozni, ahol a helyiek is megismerkedhetnek a 
rock zene igazán barátságos oldalával. 

A pénteki napon 13:00-tól fogadtuk az 
ideérkezőket. Részükre ingyenes sátorozási, 
főzési, fürdési lehetőséget biztosítottunk. Aznap 
este két „nagyzenekar” is fellépett a fesztivál 
színpadán, a Deák Bill Blues Band és a Hollywood 
Rose. Mellettük helyet kaptak országos 
ismertségű rock zenekarok is, így pénteken az AB/
CD-t és a Cool Head Klan-t is láthatták, hallhatták 
az idelátogatók. Az utolsó fellépőnk hajnali negyed 
4-kor hagyta el a színpadot. 

 
A szombati napon rendőrmotoros 

vezetéstechnikai bemutatóval kezdődött a 
program. Itt két kiváló motoros rendőr mutatta be 
tudását és olykor a gravitációnak ellentmondva 
végezték bemutatójukat. Az idelátogatóknak 
lehetőségük volt kipróbálni egy épített 
vezetéstechnikai pályát is. 

Délben Ráduly Ferenc plébános Úr 
motoros áldást celebrált és megemlékezett 
elhunyt motoros társainkról. Ezt követte a nagy 
sikerű motoros felvonulás.  A megjelent motorosok 
a szebbnél szebb „paripáikon” végigvonultak 
Tápióság utcáin. Az bizonyítja sikerüket, hogy a 
helyiek a következő alkalomra szeretnék, ha 
hosszabb útvonalon haladnának a motorosok. 

A felvonulás után Kulman Miki motoros 

kaszkadőr (Stuntrider) tartott bemutatót. A kétszer 
húszperces show akkora sikert aratott, hogy Miki 
megtoldotta műsorát plusz húsz perccel. 

 
A szombati napon három órától ismét 

„dübörgött” a rock zene. Ezen a napon hét 

zenekarral kedveskedtünk a jelenlévőknek. 

Lehetett válogatni a stílusok közül. A keményebb 

vonalat az Omen zenekar képviselte illetve az 

inCorrect. Akik a látványt és a női vonalakat 

részesítik előnyben, nem csalódtak a nagyszerű 

zenészekből álló Vasmacska női rock zenekarban. 

Az „ismert dallamok kicsit másképp” vonalat a 

Zorall képviselte. Fantasztikus látványelemekkel 

(táncosok, tűzzsonglőrök) megtoldott 

koncertjüknek köszönhetően rengeteg új rajongót 

sikerült a rock zene mellé állítaniuk. Az estét egy 

könnyedebb vidámabb „házibuli” zenekarral zártuk 

Miskolcról, ők a Hot Road Band. 

 

futó homokot megköti. 

Mindezeket tudva, több a haszna, mint kára! A sötét 

jóslatok a Duna-Tisza közének elsivatagosodásáról 

szólnak. Látva, hogy itt valójában kevesebb eső esik, 

mint az ország más területein, lehet, hogy ez a most 

még a „kiírtandó kóró” kategóriába tartozó növény 

fogja megmenti ezt a területet, az akáccal karöltve. 

Ha mi is megmentjük a vaddohányt! 

Ezért kérjük, kedves gazdák (mi, a méhek, a méhészek 

és a mézimádók együtt) ne kaszálják le a vaddohányt, 

virágzás előtt! Inkább védjük, hogy minél több méz 

legyen, és élvezzük, használjuk a mézet! Egészségünkre 

válik! 

Vasasné Pintér Mária 

_________________________________________ 

Ha összefog-Ság 
 

Ha összefog-Ság, nagy dolgokra képes ez a kis 

település, ahol a vezetőség a lakosság többségével 

összefogva sok program megvalósítását képes 

elérni. 

A lakosok és az ellátogató „vendégek” a sok 

szemlélődő, és a távolból hazalátogató ságiak nem 

kis örömére került megrendezésre július 20-21-én a 

VIII. Lovasnap és Ügyességi ErőBajnokSág. 

Igazán jól érezhette magát öreg, fiatal, no meg a 

résztvevők! Volt bőven játék, móka, derű, kacagás, 

evés és ivás. 

A szervezők és vezetők sok munkával, 

fáradtsággal érték el a két napos rendezvény 

sikerét. Alpolgármester Úr, aki egy személyben a 

Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 

vezetője is, már nem először vett fel népviseletet, 

de most örömmel láthattuk polgármesterasszonyt 

és jegyzőasszonyt is hagyományos sági 

népviseletbe öltözve. Reméljük, hogy akad majd 

követőjük ilyen alkalmakkor, nem „csak” a 

nyugdíjasok öregbítik a hagyományt. 

Nem akarok személy szerint mindenkit 

fölsorolni, mert még valakit kifelejtenék! 

Mindenkinek köszönet a sok fáradtságért, 

munkáért. A Maczó család nevét mégis 

megemlíteném! Köszönjük! Kívánok mindenkinek 

erőt, egészséget, jó munkát és várjuk a többi 

ötletet, szórakoztatást. 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 

_________________________________________ 

Nyugdíjasok Tóalmáson 

 
Maczó Sándor alpolgármester Úrnak, aki 

egyben a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas 

Klub vezetője is, - széleskörű ismertségének 

köszönhetően meghívást kaptunk június 27-én a 

Tóalmási Hagyományőrző Találkozóra. 

Igazán öröm a nyugdíjasok kísérőjének lenni! 

Ahová elmegyünk, mindig csak elismerés és 

dicséret hallatszik fellépésük és öltözetük láttán. 

Fáradtságot nem mutatva természetes előadásukat 

mindenhol dicséret illeti. Itt ismét használnám az 

„összefog-Ság” gondolatot, mert csak így tudunk a 

meghívásoknak eleget tenni, és igazi 

csapatmunkával sikereket elérni. Szeretnénk, ha 

sokáig örülhetnénk sikereiknek. 

Kívánok mindannyiuknak, vezetőnkkel együtt, 

erőt, egészséget, de főleg kitartást! 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 
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Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba, hogy ingatlana és az az előtti közterület elhanyagolt és gazos állapotban van.  
 
Tápióság község polgármestereként jelen levelemben megkérem, hogy a vonatkozó törvények és rendeletek, valamint a rendezett, szép 
falukép érdekében ingatlanát és az az előtti közterületet 8 napon belül tegye rendbe. Amennyiben a feladattal kapcsolatban kérdése merülne 
fel, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot jelen levél fejlécében szereplő elérhetőségek valamelyikén. 
 
Az egészséges környezethez fűződő jog biztosítása érdekében, a különféle gyomnövények elleni védekezés, össztársadalmi érdek, így a 
védekezési késedelem, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járhat. 

Felhívom a figyelmét, hogy „A település köztisztaságáról” szóló Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a 18/2011. 
(XII.1) , a 12/2011. (VI.30.) , a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati 
rendelete  I/B.§ és 6§-a szerint: 

Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban 
együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, 
illetőleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.    

A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda, (járda hiányában egy méter széles területsávnak) járda melletti zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területének legfeljebb az épület 10 méteres köretén belüli területének gondozása, a gaz kiirtása, különösen a 
fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz hintéséről, locsolással történő 
portalanításáról, gyomtalanításáról az ingatlan tényleges használója10 köteles gondoskodni. A járdák tisztántartását reggel 
általában 7 óráig kell végezni, a síkosság megszüntetéséről/balesetveszély miatt/ haladéktalanul intézkedni kell. Ahol kiépített 
járda nincs, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 m széles területsávot kell figyelembe venni.   

Az ingatlan tulajdonosa /használója/ a járdaszakasz melletti nyílt árok, átereszek, folyókák csatornanyílások sártól, hótól, jégtől és más 
lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról köteles gondoskodni. 

Felhívom a figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 17. § 
(1) bek. c) pontja szerint:  
„A ter melő, illetve a földhasználó köteles az a) pont alá nem tar tozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a 
szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint 
figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.” 
 
Felhívom a figyelmét, hogy a növényvédelmi tevékenységről 43/2010. (IV . 23.) FVM rendelet  
1/A.§, 2.§ szakaszaiban foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni a gyomnövények elleni védekezésről. 
Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra nem tesz eleget, az Éltv. 60 § (1) bekezdés c) pontja alapján – többször is 
kiszabható – növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 
módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függően 15.000 
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. 
A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be. 
Abban az esetben, ha a bírságolás sem vezetne eredményre közérdekű védekezés rendelhető el, melynek költségei úgyszintén az 
ingatlantulajdonost terhelik. 
 
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint: 
„4. § (1) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő 
szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség 
szerinti pótlásáról. 
(2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról. 
(3) A használó - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető 
származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól, 
amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével.” 

Felhívom figyelmét az alábbi szabályokra is: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 5:23. § -a értelmében 
„A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat 
szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.” A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös 
szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. Törvény 5. § -a szerint „Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogosult az áthajló ágak és átnyúló 
gyökerek levágására, ha azok az ingatlan rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el.” 

Tápióság Község polgármestereként megköszönöm a falunk érdekében tett segítő együttműködését, és a kért munkálatok elvégzését! 
 

Tápióság, 2015. június 29. 

         Halasi Anita 
         polgármester 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

 
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 2015. június 23-tól a csatornahálózatra történő csatlakozások elkezdődtek! A 

munkálatok napi 12 órában folynak, a General Architect Kft alkalmazottai egyaránt készítenek új bekötéseket is, és ezzel 
párhuzamosan mennek vissza azokhoz az ingatlanokhoz, ahol a munkálatokat az élőre kötési engedélyt megelőzően 
megkezdték! 

 
Nagyon örülök, hogy a legtöbb Lakos most már kezdi elhinni a projekt sikeres megvalósulását, és már alig várják, 

hogy csatlakozhassanak! 
 
Viszont: 
A bekötéseket szeptember 30-ig kell elvégeznie a Vállalkozónak, ennek kapcsán kérem a Lakosság szíves 

türelmét! A kapacitások végesek, nem lehet minden ingatlanon azonnal, egy nap alatt megvalósítani a munkálatokat. A 
munkálatok az érintett Lakossal történt egyeztetést követően, a Lakos szabadidejének figyelembevételével kerülnek elvégzésre 
az elkövetkező 3 hónapban. A bekötések sorrendje munkaszervezési és adminisztrációs szempontok figyelembevételével kerül 
meghatározásra, sok esetben mind a Vállalkozón, mind rajtam kívül álló okok alapján. 
  

Ezen túlmenően kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a türelmetlenségből adódóan ne kezdjenek el önhatalmúlag árkot 
ásni, csatornacsöveket lefektetni, munkaárkot betemetni. Aki így tesz, annak nem tudjuk garantálni a csatornahálózat 
szabályszerű működését, és semmilyen költségét sem fogjuk tudni téríteni. 
 Minden ingatlanon megvalósított munkálat szigorú adminisztrációt és fotódokumentációt igényel, amelynek hiánya 
nem megengedett! 
  
 

Köszönöm azoknak a Lakosoknak, akik a Vállalkozó felé intézett türelmetlenkedő telefonhívásaikkal és 
ellenőrizhetetlen munkájukkal nem nehezítik a projekt sikeres megvalósítását. 
 

Minden érdeklődést én magam szívesen fogadok, és válaszolok a felmerülő kérdésekre személyesen az utcán, a 
hivatalban, vagy a 20/218-1866-os telefonszámon. 
 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét! 
 

 
Halasi Anita 
polgármester 

Tápióság, 2015. július 3. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Legyen Ön is része a Falunapnak! 
 

Most nem csak látogatóként szeretném meginvitálni a kedves Olvasót, az augusztus 22-i Tápiósági Falunapra, 
hanem mint potenciális helyi kézművest, eladót, értékesítőt is szeretném megszólítani! 

Ha összejön a kellő létszámú árusító, saját portékáját vásárra bocsájtó tápiósági ember, akkor a délelőtt folyamán mintegy 
vásársort kialakítva szívesen látnák bárkit, egy Tápiósági Bolhapiacon! 

Mi mindent lehet eladni? 
Szívesen beengednék bárkit a vásározó területre, de bizonyos megkötéseket szükségesnek tartok. 

Kizárólag tápiósági lakosok árulhatják portékáikat (lakcímkártya felmutatása kötelező). 
Maximum 3x3 méteres területet vehet igénybe az eladó. 

Árulni lehet kézzel készített eszközöket, termékeket; otthoni kertben megtermett zöldséget, gyümölcsöt, virágot; még 
használhatónak tartott megunt játékszereket, konyhai eszközöket; és akár az otthon elkészített lángost, süteményt, pogácsát is! 

Ha nem biztos a dolgában, kérdezzen rá! Jelentkezni augusztus 3-tól lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Csanádi Ádám, 2253, Tápióság, Papp Károly utca 56. 

Telefon: 30/703-44-50, 29/465-936, emai: tapiosagkonyvtar@gmail.com 
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Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba, hogy ingatlana és az az előtti közterület elhanyagolt és gazos állapotban van.  
 
Tápióság község polgármestereként jelen levelemben megkérem, hogy a vonatkozó törvények és rendeletek, valamint a rendezett, szép 
falukép érdekében ingatlanát és az az előtti közterületet 8 napon belül tegye rendbe. Amennyiben a feladattal kapcsolatban kérdése merülne 
fel, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot jelen levél fejlécében szereplő elérhetőségek valamelyikén. 
 
Az egészséges környezethez fűződő jog biztosítása érdekében, a különféle gyomnövények elleni védekezés, össztársadalmi érdek, így a 
védekezési késedelem, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járhat. 

Felhívom a figyelmét, hogy „A település köztisztaságáról” szóló Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a 18/2011. 
(XII.1) , a 12/2011. (VI.30.) , a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati 
rendelete  I/B.§ és 6§-a szerint: 

Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban 
együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, 
illetőleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.    

A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda, (járda hiányában egy méter széles területsávnak) járda melletti zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területének legfeljebb az épület 10 méteres köretén belüli területének gondozása, a gaz kiirtása, különösen a 
fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz hintéséről, locsolással történő 
portalanításáról, gyomtalanításáról az ingatlan tényleges használója10 köteles gondoskodni. A járdák tisztántartását reggel 
általában 7 óráig kell végezni, a síkosság megszüntetéséről/balesetveszély miatt/ haladéktalanul intézkedni kell. Ahol kiépített 
járda nincs, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 m széles területsávot kell figyelembe venni.   

Az ingatlan tulajdonosa /használója/ a járdaszakasz melletti nyílt árok, átereszek, folyókák csatornanyílások sártól, hótól, jégtől és más 
lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról köteles gondoskodni. 

Felhívom a figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 17. § 
(1) bek. c) pontja szerint:  
„A ter melő, illetve a földhasználó köteles az a) pont alá nem tar tozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a 
szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint 
figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.” 
 
Felhívom a figyelmét, hogy a növényvédelmi tevékenységről 43/2010. (IV . 23.) FVM rendelet  
1/A.§, 2.§ szakaszaiban foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni a gyomnövények elleni védekezésről. 
Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra nem tesz eleget, az Éltv. 60 § (1) bekezdés c) pontja alapján – többször is 
kiszabható – növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 
módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függően 15.000 
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. 
A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be. 
Abban az esetben, ha a bírságolás sem vezetne eredményre közérdekű védekezés rendelhető el, melynek költségei úgyszintén az 
ingatlantulajdonost terhelik. 
 
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint: 
„4. § (1) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő 
szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség 
szerinti pótlásáról. 
(2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról. 
(3) A használó - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető 
származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól, 
amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével.” 

Felhívom figyelmét az alábbi szabályokra is: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 5:23. § -a értelmében 
„A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat 
szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.” A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös 
szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. Törvény 5. § -a szerint „Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogosult az áthajló ágak és átnyúló 
gyökerek levágására, ha azok az ingatlan rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el.” 

Tápióság Község polgármestereként megköszönöm a falunk érdekében tett segítő együttműködését, és a kért munkálatok elvégzését! 
 

Tápióság, 2015. június 29. 

         Halasi Anita 
         polgármester 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

 
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 2015. június 23-tól a csatornahálózatra történő csatlakozások elkezdődtek! A 

munkálatok napi 12 órában folynak, a General Architect Kft alkalmazottai egyaránt készítenek új bekötéseket is, és ezzel 
párhuzamosan mennek vissza azokhoz az ingatlanokhoz, ahol a munkálatokat az élőre kötési engedélyt megelőzően 
megkezdték! 

 
Nagyon örülök, hogy a legtöbb Lakos most már kezdi elhinni a projekt sikeres megvalósulását, és már alig várják, 

hogy csatlakozhassanak! 
 
Viszont: 
A bekötéseket szeptember 30-ig kell elvégeznie a Vállalkozónak, ennek kapcsán kérem a Lakosság szíves 

türelmét! A kapacitások végesek, nem lehet minden ingatlanon azonnal, egy nap alatt megvalósítani a munkálatokat. A 
munkálatok az érintett Lakossal történt egyeztetést követően, a Lakos szabadidejének figyelembevételével kerülnek elvégzésre 
az elkövetkező 3 hónapban. A bekötések sorrendje munkaszervezési és adminisztrációs szempontok figyelembevételével kerül 
meghatározásra, sok esetben mind a Vállalkozón, mind rajtam kívül álló okok alapján. 
  

Ezen túlmenően kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a türelmetlenségből adódóan ne kezdjenek el önhatalmúlag árkot 
ásni, csatornacsöveket lefektetni, munkaárkot betemetni. Aki így tesz, annak nem tudjuk garantálni a csatornahálózat 
szabályszerű működését, és semmilyen költségét sem fogjuk tudni téríteni. 
 Minden ingatlanon megvalósított munkálat szigorú adminisztrációt és fotódokumentációt igényel, amelynek hiánya 
nem megengedett! 
  
 

Köszönöm azoknak a Lakosoknak, akik a Vállalkozó felé intézett türelmetlenkedő telefonhívásaikkal és 
ellenőrizhetetlen munkájukkal nem nehezítik a projekt sikeres megvalósítását. 
 

Minden érdeklődést én magam szívesen fogadok, és válaszolok a felmerülő kérdésekre személyesen az utcán, a 
hivatalban, vagy a 20/218-1866-os telefonszámon. 
 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét! 
 

 
Halasi Anita 
polgármester 

Tápióság, 2015. július 3. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Legyen Ön is része a Falunapnak! 
 

Most nem csak látogatóként szeretném meginvitálni a kedves Olvasót, az augusztus 22-i Tápiósági Falunapra, 
hanem mint potenciális helyi kézművest, eladót, értékesítőt is szeretném megszólítani! 

Ha összejön a kellő létszámú árusító, saját portékáját vásárra bocsájtó tápiósági ember, akkor a délelőtt folyamán mintegy 
vásársort kialakítva szívesen látnák bárkit, egy Tápiósági Bolhapiacon! 

Mi mindent lehet eladni? 
Szívesen beengednék bárkit a vásározó területre, de bizonyos megkötéseket szükségesnek tartok. 

Kizárólag tápiósági lakosok árulhatják portékáikat (lakcímkártya felmutatása kötelező). 
Maximum 3x3 méteres területet vehet igénybe az eladó. 

Árulni lehet kézzel készített eszközöket, termékeket; otthoni kertben megtermett zöldséget, gyümölcsöt, virágot; még 
használhatónak tartott megunt játékszereket, konyhai eszközöket; és akár az otthon elkészített lángost, süteményt, pogácsát is! 

Ha nem biztos a dolgában, kérdezzen rá! Jelentkezni augusztus 3-tól lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Csanádi Ádám, 2253, Tápióság, Papp Károly utca 56. 

Telefon: 30/703-44-50, 29/465-936, emai: tapiosagkonyvtar@gmail.com 
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2015. július 10-12 között került 
megrendezésre Tápióságon a 
VASSZAMARAK FESZTIVÁL. 

 
A rendezvény azon motoros találkozók 

hangulatát kívánta "újraéleszteni", ahol a motoros 
baráti társaságok találkozása mellett fontos 
szempont a minőségi programok, a színvonalas 
koncertek, a "baráti árak", a kulturált környezetben 
történő szórakozás, akár családok részére is. 

Nem titkolt szándékunk a "motoros" és 
"nem motoros" (még nem motoros) emberek 
kapcsolatának javítása. Szerettünk volna egy 
gyönyörű környezetben megrendezett fesztivált 
létrehozni, ahol a helyiek is megismerkedhetnek a 
rock zene igazán barátságos oldalával. 

A pénteki napon 13:00-tól fogadtuk az 
ideérkezőket. Részükre ingyenes sátorozási, 
főzési, fürdési lehetőséget biztosítottunk. Aznap 
este két „nagyzenekar” is fellépett a fesztivál 
színpadán, a Deák Bill Blues Band és a Hollywood 
Rose. Mellettük helyet kaptak országos 
ismertségű rock zenekarok is, így pénteken az AB/
CD-t és a Cool Head Klan-t is láthatták, hallhatták 
az idelátogatók. Az utolsó fellépőnk hajnali negyed 
4-kor hagyta el a színpadot. 

 
A szombati napon rendőrmotoros 

vezetéstechnikai bemutatóval kezdődött a 
program. Itt két kiváló motoros rendőr mutatta be 
tudását és olykor a gravitációnak ellentmondva 
végezték bemutatójukat. Az idelátogatóknak 
lehetőségük volt kipróbálni egy épített 
vezetéstechnikai pályát is. 

Délben Ráduly Ferenc plébános Úr 
motoros áldást celebrált és megemlékezett 
elhunyt motoros társainkról. Ezt követte a nagy 
sikerű motoros felvonulás.  A megjelent motorosok 
a szebbnél szebb „paripáikon” végigvonultak 
Tápióság utcáin. Az bizonyítja sikerüket, hogy a 
helyiek a következő alkalomra szeretnék, ha 
hosszabb útvonalon haladnának a motorosok. 

A felvonulás után Kulman Miki motoros 

kaszkadőr (Stuntrider) tartott bemutatót. A kétszer 
húszperces show akkora sikert aratott, hogy Miki 
megtoldotta műsorát plusz húsz perccel. 

 
A szombati napon három órától ismét 

„dübörgött” a rock zene. Ezen a napon hét 

zenekarral kedveskedtünk a jelenlévőknek. 

Lehetett válogatni a stílusok közül. A keményebb 

vonalat az Omen zenekar képviselte illetve az 

inCorrect. Akik a látványt és a női vonalakat 

részesítik előnyben, nem csalódtak a nagyszerű 

zenészekből álló Vasmacska női rock zenekarban. 

Az „ismert dallamok kicsit másképp” vonalat a 

Zorall képviselte. Fantasztikus látványelemekkel 

(táncosok, tűzzsonglőrök) megtoldott 

koncertjüknek köszönhetően rengeteg új rajongót 

sikerült a rock zene mellé állítaniuk. Az estét egy 

könnyedebb vidámabb „házibuli” zenekarral zártuk 

Miskolcról, ők a Hot Road Band. 

 

futó homokot megköti. 

Mindezeket tudva, több a haszna, mint kára! A sötét 

jóslatok a Duna-Tisza közének elsivatagosodásáról 

szólnak. Látva, hogy itt valójában kevesebb eső esik, 

mint az ország más területein, lehet, hogy ez a most 

még a „kiírtandó kóró” kategóriába tartozó növény 

fogja megmenti ezt a területet, az akáccal karöltve. 

Ha mi is megmentjük a vaddohányt! 

Ezért kérjük, kedves gazdák (mi, a méhek, a méhészek 

és a mézimádók együtt) ne kaszálják le a vaddohányt, 

virágzás előtt! Inkább védjük, hogy minél több méz 

legyen, és élvezzük, használjuk a mézet! Egészségünkre 

válik! 

Vasasné Pintér Mária 

_________________________________________ 

Ha összefog-Ság 
 

Ha összefog-Ság, nagy dolgokra képes ez a kis 

település, ahol a vezetőség a lakosság többségével 

összefogva sok program megvalósítását képes 

elérni. 

A lakosok és az ellátogató „vendégek” a sok 

szemlélődő, és a távolból hazalátogató ságiak nem 

kis örömére került megrendezésre július 20-21-én a 

VIII. Lovasnap és Ügyességi ErőBajnokSág. 

Igazán jól érezhette magát öreg, fiatal, no meg a 

résztvevők! Volt bőven játék, móka, derű, kacagás, 

evés és ivás. 

A szervezők és vezetők sok munkával, 

fáradtsággal érték el a két napos rendezvény 

sikerét. Alpolgármester Úr, aki egy személyben a 

Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 

vezetője is, már nem először vett fel népviseletet, 

de most örömmel láthattuk polgármesterasszonyt 

és jegyzőasszonyt is hagyományos sági 

népviseletbe öltözve. Reméljük, hogy akad majd 

követőjük ilyen alkalmakkor, nem „csak” a 

nyugdíjasok öregbítik a hagyományt. 

Nem akarok személy szerint mindenkit 

fölsorolni, mert még valakit kifelejtenék! 

Mindenkinek köszönet a sok fáradtságért, 

munkáért. A Maczó család nevét mégis 

megemlíteném! Köszönjük! Kívánok mindenkinek 

erőt, egészséget, jó munkát és várjuk a többi 

ötletet, szórakoztatást. 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 

_________________________________________ 

Nyugdíjasok Tóalmáson 

 
Maczó Sándor alpolgármester Úrnak, aki 

egyben a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas 

Klub vezetője is, - széleskörű ismertségének 

köszönhetően meghívást kaptunk június 27-én a 

Tóalmási Hagyományőrző Találkozóra. 

Igazán öröm a nyugdíjasok kísérőjének lenni! 

Ahová elmegyünk, mindig csak elismerés és 

dicséret hallatszik fellépésük és öltözetük láttán. 

Fáradtságot nem mutatva természetes előadásukat 

mindenhol dicséret illeti. Itt ismét használnám az 

„összefog-Ság” gondolatot, mert csak így tudunk a 

meghívásoknak eleget tenni, és igazi 

csapatmunkával sikereket elérni. Szeretnénk, ha 

sokáig örülhetnénk sikereiknek. 

Kívánok mindannyiuknak, vezetőnkkel együtt, 

erőt, egészséget, de főleg kitartást! 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 
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ügyünk mögé állt és hihetetlen ügyes kezei közül 

kerültek ki a szebbnél szebb virágtartók.  A 

virágtartókba kerülő nagyon jó minőségű földet 

Erdélyi Zsolt képviselő úr ajánlotta fel. Köszönjük a 

segítségét. Nagyon köszönjük Kun Zoltán és 

Bartucz György munkáját, nélkülük is 

elképzelhetetlen lett volna ez a nap, illetve a 

Polgárőrség tagjainak is köszönjük a 

közreműködést. Olyanok is támogattak bennünket, 

akik nem településünkön laknak és nincsen 

közvetlen kapcsolatuk iskolánkkal, de úgy 

gondolták, hogy jó ügy mögé állnak, így Lovas 

István kistermelő, aki a nagykátai piacon árul 

növényeket, bukszusokat ajánlott fel és a 

Romhányi-Balu Levendulafarm kedvezménnyel 

szállította a gyönyörű levendulákat. Köszönjük 

szépen a támogatásukat! 

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti 
mindazokat, akik eljöttek, és segítettek a nap 
folyamán. Kérem, nézzék el nekem, hogy nem 
sorolom fel név szerint őket, de senkit sem 
szeretnék kihagyni a felsorolásból. Az együtt 
töltött nap élményei: a jó hangulat, a sok 
nevetés, a fáradságos, de ugyanakkor felüdítő 
munka, amellyel szebbé tehettük gyermekeink 
környezetét mindennél fontosabbak. 
Köszönjük mindenki segítségét!  
 

Reméljük, mindenki jól érezte magát!  

Jövőre, veletek, ugyanitt! 

Tóthné Gúth Klára 
___________________________________ 

 

 

 

A vaddohány védelmében! 
 
Két éve kóstoltam először vaddohány mézet 

Tápióságon, az Erdélyből származó Orbán Márton 

méhész jóvoltából. 

Azóta ez lett a családunk kedvence. Az idén is alig 

vártam, hogy bespájzoljak belőle, de nagy 

csalódásomra máris hiánycikk lett! 

De nem azért, mert éppen hideg volt, amkor a méhek 

gyűjtöttek volna az akácvirágzás után, hanem mert a 

gazdák már virágás előtt lekaszálták a növényt. 

Ekkor éreztem, hogy tenni kell valamit, hogy 

visszakaphassam kedvenc csemegémet. 

Utánaolvastam, minféle növény ez a vaddohány, mert 

eddig nem sokat tudtam róla. 

Ime: „A vaddohány, vagy selyemfű, selyemkóró, 

papagáj-virág. 

Az akáccal csaknem egy időben telepítették be 

hazánkba Észak-Amerikából, eredetileg a textilipar 

részére. Ott nem hozta meg a várt eredményt, viszont 

mézelő növényként nagyobb hasznot hoz. 

Európában kizárólag a Duna-Tisza közén 

(Kiskunságban) található nagyobb foltokban. 

A selyemfű (vaddohány) mézet a világpiacon még nem 

ismerik, így igazi hungarikumnak számít! 

Tulajdonságai:  

 - nagyon alacsony pollentartalmú, így  allergiások 

is fogyaszthatják. 

 - gyulladáscsökkentő (klinikai kísérletek 

 igazolják) 

 - vérnyomás-szabályzó (csökkentő) 

 - égési sérülésekre is kiváló, szervezeterősítő. 

 

A vaddohány sivár homokon, ahol más növény nem 

terem meg, szépen díszlik és mézel. 

Bár drasztikus gyógynövénynek lett kikiáltva, és 

kultúrnövények termesztésében lehet hogy káros, de a 

 

A koncerteken és bemutatókon kívül két 
napon keresztül büfék, árusok, tetoválószalon, 
játékok, rodeóbika várta a szórakozni vágyókat. 
Lehetőség volt lovas hintóztatásra, a falu legszebb 
pontjain keresztül vezetett a „túra”. A motorosokat 
folyamatos hangnyomásmérés és gumis műhely 
várta. 

 
Összességében az I. Vasszamarak 

Fesztivál egy „próba” volt, amely próba -
nyugodtan mondhatom – megállta a helyét. Az 
ország különböző pontjairól idelátogatók, mind 
egyöntetűen dicsérték a Tápió vidék szépségét, az 
itteni emberek kedvességét. (Az egyik fellépőnk 
„Meseországnak” nevezte el a fesztivál helyszínét, 
ami a legpozitívabb kritika lehet, egy új 
rendezvény helyszínválasztását illetőleg.) A 
programokat és a fellépőket tekintve csak 
elismerést kaptak a szervezők! Természetesen 
hibák, hiányosságok előfordultak, amikből mindig 
tudunk tanulni. 

Köszönettel tartozunk Tápióság Község 
Önkormányzatának, hogy lehetőséget biztosított a 
fesztivál megszervezéséhez és támogatásával 
segítette a rendezvény lebonyolítását! 

 
(Ui.: Sokan meglepődve látták vasárnap 

reggel, ahogy a sátorozó motorosok 
műanyagzsákokba gyűjtik, -a nemcsak a maguk 
által- a kemping területén hagyott szemetet. 
Számukra ez a természetes.) 

 
     Toldi Miklós 

 Vasszamarak Fesztivál Szervező 
_______________________________________________ 

LOVASNAP 

2015. június 20-án és 21-én tartották Tápióságon a VIII. 

Lovasnap és Ügyességi Erőbajnokságot. A gazdag 

program keretében 20-án, szombaton főleg a fogatoké 

volt a főszerep. 

Mind póni egyes, kettes és lovas egyes, kettes fogatok 

megméretették magukat a pályán. A nap vége felé 

pedig egy-egy négyesfogat is végigment a bonyolult 

pályán. 

A 2. kör után tisztázódtak az erőviszonyok és már csak 

hat fogat maradt, akik hibapont nélkül teljesítették a 

pályát. Őket egy utolsó, egyszerűbb pályafutamon – 

mely ugyebár sokkal gyorsabban teljesíthető – vetettük 

össze egymással, s végül Maczó Norbert lett a nap 

győztese. Gratulálunk! 

21-én Polgárőrök és Rendvédelmi Dolgozók jöttek 

össze, hogy egy Levesfőzőversenyen bizonyíthassanak. 

S míg főtt a leves és zajlott a zsűrizés, Tápióság és a 

környék polgárai és polgárőrei kis csapatokba verődtek, 

hogy az Ügyességi ErőBajnokSágon megméressék 

magukat, a különböző bohókás mutatványokkal teli 

feladatokban. Volt itt borfejtés lopótökkel, 

bálagurigatás, de még szénahordás petrencerúdon is! S 

hogy a lovak se maradjanak ki a napból, nekik is 

kitaláltak a szervezők egy-két versenyszámot. 

Köszönjük szépen a sok segítséget mindenkinek, külön 

kiemelve Maczó Sándor alpolgármester urat, a sok 

szervezésért és a remek konyháért! 

További fotókat a tapiokultura.hu és Tápióság 

Facebook oldalán találhat a kedves olvasó! 

Csanádi Ádám 
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Szent István Királyunk üzenete 
Tápióságon 

 
Gondolná-e valaki, hogy a nagy államalapító 
királyunk igazi kis közösséget is képes lesz 
teremteni egyszer a megvalósult álmában, 
államában? 
Igen képes, és milyen jó érzés ezt 
megtapasztalni! 
Tápióságon, a 2700 lelket számláló 
községben, egy lelkes pedagógus, Tóthné 
Ónody Nóra elhatározta, hogy a 32 éve 
bemutatott "ISTVÁN , A KIRÁLY" című 
rockoperát színpadra álmodja, és az álmát 
tettek követték. 
Nóra a szigorúan vett tanári feladatai 
teljesítésén felül, hivatástudatának engedve, 
igyekezett mindig a tanítványait az irodalmi 
művek szeretetteljes befogadására biztatni. 
És íme az élete eddigi munkája nem volt 
hiábavaló. 
Tápióság volt és jelenlegi tanítványai, néhány 
lelkes kollégája, barátai, ismerősei, a község 
vezetői, kivétel nélkül igent mondtak a 
hívására, s így 2015. május 23-án több 
hónapos előkészületi munka után lezajlott az 
első megbeszélés és próba. 
Milyen lesz az előadás, kik a szereplők? 
Hát nem egy alkalmilag összehozott amatőr 
társaság, annyi bizonyos! 
Ahogy a próbákat elnézem/hallgatom, egyre 
inkább bizonyítva látom, hogy az ilyenkor 
elvárható lelkesedésen túl, itt Istentől 
megáldott tehetségek adják legjobb, 
legtisztább önmagukat "csak úgy" szeretetből 
egy ügyért, ami immár nem csupán egy kis 
község lakóinak magánszórakozása, 
szórakoztatása lesz. 
Mindezek hitében megerősödve, és a siker 
reményében vár mindenkit - az a közel hatvan 
ember, aki ily módon is szeretné kifejezni 
népéhez, nemzetéhez való kötődését - 2015. 
augusztus 22-re, 21 órára, Tápióságra az 
"ISTVÁN, A KIRÁLY" előadására. 
 

Mosonyi Ferenc 
 

 
 

 
Szereposztás 

 
István, a király   Toldi Nándor 
Sarolt, István anyja  Pester Attláné 
Gizella, István felesége Horváth Helga 
Koppány, a lázadó   Balaskó Balázs 
Torda, a táltos   Sári István 
Laborc, magyar úr   Balaskó György 
Réka, Koppány lánya  Andrási Boglárka 
Asztrik, főpap   Orbán Ede 
Regös    Kun Gábor 
 

Zenészek 
 

’tilldie project: 
Balaskó Balázs, Balaskó György, Bense 

József, Kerek Péter, Toldi Miklós 
Zongorakíséret: 

Kun Bence, Pestiné Nagy Judit 
Gitár: Sári István 

Furulya: Pestiné Nagy Judit 
Hegedű: Orbán Marianna 

Tárogató: Tóth Alex 
Tömeg/Énekkar: 

Tápióság apraja-nagyja 
Vezényli: 

Pester Attiláné 
 

Táncosok: 
 

Koreográfus: Bacskai Balázs 
Tánckar: Ofella Sándor Hagyományőrző Népi 

Együttes és a Tápiósági Néptánccsoport 
 
Aki a szereplőket és a darabot szervezgeti és 

rendezgeti: 
 

Tóthné Ónody Nóra 
 

Az előadás fényét emeli, hogy az itt elhangzó 
zenék és énekek, hangszeres játékok mind 

élőben fognak megszólalni. 
(Teljes playback mellózésével!) 

 

sok-sok finomság, amit a lelkes anyukák 

készítettek a gyerkőcöknek. A programokat 

köszönjük Lesti Mariann tanítónőnek, aki a 

kézműves sarok gazdag kínálatát állította össze, 

Kunné Kelemen Erzsébet tanárnőnek és Udvari 

István tanár úrnak, akik a sportversenyek 

lebonyolítását vezényelték le, és Lestiné Berényi 

Boglárka tanítónőnek, aki a sok-sok programot 

szervezte és összefogta.  

 

Amiben azonban mégis egy kicsit más volt ez a 

nap, az az volt, hogy a gyereknapi ebédet közös 

kondérban főztük meg. A Szülői Munkaközösség 

tagjai megbeszélésük alkalmával úgy döntöttek, 

hogy kipróbálják ezt a megoldást az ebéd 

elkészítésére. A végeredményt látva és kóstolva, 

úgy gondoljuk, hogy jó kezdeményezés volt, és 

reméljük ennek is hagyománya lesz. A finom ebéd 

elkészüléséhez nagyon nagy segítséget kaptunk 

Lesti Zoltántól, aki a húst ajánlotta fel részünkre és 

a Tápióság Pékségtől, akik a finom gulyás mellé 

dukáló friss, ropogós kenyeret biztosította 

számunkra. Nagyon szépen köszönjük 

felajánlásukat! És ne feledkezzünk meg az étel 

elkészítőiről sem: Józsa Elek volt a szakács, 

Dancsó Gábor, Balasi Gábor és Balasi Bálint 

pedig segítettek neki. Köszönjük szépen az egész 

napos munkájukat és a finom falatokat! 

A Roma Kisebbségi Önkormányzat tagjai Toldi 

Szilvi vezetésével idén is nagyon finom lángossal 

örvendeztették meg a gyerekeket. Köszönjük 

szépen fáradozásaikat és támogatásukat. 

Maczó Sándor alpolgármester úrnak 

köszönhetően pónin lovagolhattak a gyerekek. Jó 

sok kört meneteltek a lovacskák a délelőtt 

folyamán. Köszönjük a felajánlást és a 

támogatást. 

Nagy meglepetés volt mindannyiunk részére, 

amikor reggel művelődésszervezőnkre, Csanádi 

Ádámra várva egy nagyon helyes bohóc jelent 

meg. Ádám volt a mi bohócunk, aki egész nap 

segített a feladatokban és a jó hangulat 

fenntartásában. Köszönjük a meglepetését és a 

hozzáállását. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársa Petrovics Aranka szintén jelmezt öltött 

és tündérként, varázspálcával „felfegyverkezve” 

segítette az arcfestő lányok - Romhányi Dorina és 

Romhányi Adrienn - munkáját. Köszönjük szépen 

a kedves ötletet és a közreműködését. 

 

Amiben szintén más volt az idei gyereknap, az a 

szülői kezdeményezés, amelynek köszönhetően 

fantasztikus átalakuláson ment keresztül az iskolát 

körülölelő park. Ha figyelemmel kísérik hivatalos 

facebook oldalunkat, korábban olvashatták már 

felhívásunkat, illetve láthatták már képeinket az 

előkészületekről: a tereprendezésről, a készülő 

virágládákról, virágtartókról. Felhívásunkra 

rengeteg felajánlás érkezett: volt, aki virágpalántát 

ajánlott fel, volt, aki festéket és persze akadt olyan 

is, aki a két dolgos kezét és segítségét ajánlotta 

fel, így állva kezdeményezésünk mellé. Bátran 

állíthatom, hogy mindenki kivette a részét a 

munkálatokból. Így a délelőtt folyamán, amíg a 

gyerekek szórakoztak, a szorgos anyukák, 

apukák, nagypapák és nagymamák keze nyomán 

és lelkesedésének köszönhetően csodálatos lett a 

kert.  

Itt kell megemlítenem a kezdeményezés 

ötletgazdáit Brajercsik Tímeát és Halasi Anitát – 

az első osztályosok SZMK-s anyukáit – akik 

töretlenül hittek a megvalósítás sikerében. 

Valamint Józsáné Pap Katalin SZMK elnököt, aki 

kezébe vette a szervezés nem kis feladatát. 

Köszönjük a munkájukat! Külön köszönet illeti meg 
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KULTÚRA 

szervezésért azoktól, akik megtiszteltek bennünket, és 

megvásárolva a támogató jegyeket éltek a szórakozás 

lehetőségével.  

A dicséretek mellé vártuk az építő jellegű kritikákat is, 

ezek közül az egyik említendő „panasz” pedig az volt, 

hogy rövid volt a felvonulás útvonala. Pedig mi csak 

óvatosak voltunk, és nem mertük az egész falut felverni 

a motorokkal, de a jelek szerint kellett volna. Ígérjük, 

jövőre lehetőség szerint még több utcán felvonulunk! 

A lakosság egyetértésével, szeretnénk a következő 

években is megszervezni ezt a rendezvényt. Ennek két 

oka van: tekintettel arra, hogy ezen a rendezvényen 

belépőjegyet szedünk, ezáltal is szeretnénk növelni a 

fejlesztésekre szánt keretösszeget, valamint ezzel a 

rendezvénnyel is biztosítjuk Tápióság életének 

sokszínűségét, és ismertebbé tesszük a települést és 

ezáltal a régiót. 

Fentieken túl, most szeretném megköszönni munkáját 

Toldi Mikinek és Miló Marcsinak, akik megszervezték 

és levezényelték a rendezvényt. Hihetetlen munka volt, 

igazán embert próbáló, és ezt csak az tudja, aki csinált 

már valaha hasonlót. Remélem, mihamarabb kipihenik 

magukat, és már a jövő éven gondolkodnak. Mikiéken 

túl minden segítő önkormányzati dolgozó, szervező, 

önkéntes, képviselő, és közmunkás fogadja tiszteletem 

és hálám, amiért ismételten bebizonyíthattuk, hogy 

igaz, pici település vagyunk, de rendkívüli emberekkel 

nagy dolgokra vagyunk képesek.  

 

Pográny Falunap 

„Afterparty”-ként a Fesztivál után vasárnap hajnalban 

útnak indultam Szlovákiába, Pogrányba, ahol 

csatlakoztam az ottani évfordulós falunapi meghívásnak 

eleget tevő tápiósági focicsapathoz és nyugdíjas 

klubhoz. Köszönöm Maczó Sándor alpolgármesternek, 

hogy vezetőként helyt állt az ottani rendezvényen, 

valamint Pestiné Nagy Juditnak, hogy orgonált az ottani 

vasárnapi szentmisén. Pográny 940 éves évfordulót 

ünnepelt, és idén tartottuk a testvértelepülési kapcsolat 

20 éves évfordulóját is. Ajándékként az idén 95 éves 

Kun Mihályné Manci néni által hímzett terítőt és Szabó 

Anna pogrányi templomot ábrázoló festményét 

adhattuk át, nagy-nagy büszkeség közepette, mert 

csodálatos kézimunka és alkotás volt mindkettő. 

Köszönöm nekik, hogy méltó módon fejezhettük ki 

szándékunkat. A pogrányi vendégszeretet példaértékű, 

remélem legközelebb mi is méltó módon tudjuk őket 

vendégül látni Tápióságon. 

Halasi Anita polgármester 

 
 

Gyermeknapi rendezvény az 
iskolában. 

 

A gyereknapi rendezvény évek óta hagyomány 
iskolánkban. Ezen a napon minden a 
gyerekekről szól, és mi igyekszünk színes 
programokkal kedveskedni kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Természetesen idén sem 
volt ez másként, illetve egy picit azért mégis 
más volt. 
 

Május 30-án, amikor ragyogó napsütésre 

ébredtünk, tudtuk, hogy egy fantasztikus napnak 

nézünk elébe, és természetesen nem csak a jó idő 

miatt, hanem a gyereknap miatt is. 

A gyereknapi rendezvény évek óta hagyomány 

iskolánkban. Ezen a napon minden a gyerekekről 

szól, és mi igyekszünk színes programokkal 

kedveskedni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Természetesen idén sem volt ez másként, illetve 

egy picit azért mégis más volt. A színes 

programkínálat a gyerekek részére természetesen 

nem maradhatott el: volt óriáscsúszda, kerékpáros 

versenyek, rendőrautó bemutató, póni lovaglás, 

kézműves sarok, arcfestés, fagyi, vattacukor és 

 

_______________________________ 
 

Trianoni megemlékezés. 
(világháborús hősökre való megemlékezés) 

 
Tápiósági világháborús hősökre, és a Trianoni 
b ékeszer ződés  „ di ktátu m” -r a való 
megemlékezést tartottunk, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom  Tápiósági 
Alapszervezet szervezésével 2015 június 7-én, 
a templomkertben. 
Az 1920. június 4-én aláírt békeszerződés, 

Magyarország vesztét okozta. Területeinek 2/3 
részét vették el. Ezzel több százezer magyar 
került idegen ország kezei alá, ahol 
kisemmizték őket. Vagyonukat és országukat 
elvesztették. De nemzeti tudatukat elvenni 
nem tudták. A haza iránti szeretetük 
megmaradt. Sőt egyre nagyobb lett, az 
anyaország iránt. A 80-as évek végén, 90-es 
évek elején úgy érezhették magukat, mint 
hontalan állampolgár. Magyarnak akkor 
hívták őket, ha az anyaországba jöttek. 
Román, jugoszláv, szlovák, így hívták őket. 
Úgy érezték magukat, mint akinek se országa, 
se hazája, se nemzete. De hál’ Istennek ez 
mára meg változott! A nemzeti öntudat 
megváltoztatta az emberek nézetét, így mára  
már magyarnak tekintik őket, és elfogadjuk, 
támogatjuk célkitűzéseiket, terveiket, a nem-
zeti hovatartozás, „autonómia” hozzásegíté-
sében.  
Van egy mondás: A világon két dolog van, 
amit minden földrészen meg lehet találni, a 
Coca Cola és a magyar ember.  
 
Szeretném megköszönni mind azon honfi-
t á r s u n k n a k ,  a k i k  r é s z t v e t t e k  a 
megemlékezésen, és hőseink emlékművének 
megkoszúruzásában.  

Árokszállási Balázs 
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Finom egyszerű 
 

4db tojássárgája 
25 dkg porcukor habosra keverni 
25 dkg Ráma margarin 
25 dkg liszt  
 
½ sütőpor 
4db tojásfehérjét habnak kiverni 
 
Majd az egészet összekeverjük. 
 
Az összedolgozott masszát kivajazott tepsibe öntjük, 
elsimítjuk. Lehet bele szórni idénygyümölcsöt 
feldarabolva, de a megmaradt mikulás-, vagy húsvéti 
csokikat is beletehetjük összetördelve. Ha megsült, a 
tetejét porcukrozzuk. 
 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 

 

} A szerkesztőség az olvasók elnézését kéri,  
amiért a júliusi-augusztusi ÚjSág 
nem került időben az üzletekbe. 

Mi is a Vasszamarak Fesztiválon dolgoztunk. 
 
 

A következő ÚjSág szeptember 4-ig az üzletekbe 
kerül. Cikkek leadási határideje: augusztus 28. 

Radnóti Miklós 

Július 

„Düh csikarja fenn a felhőt, 

fintorog. 

Nedves hajjal futkároznak 

mezétlábas záporok. 

Elfáradnak, földbe búnak, 

este lett. 

Tisztatestű hőség ül a  

fényesarcú fák felett.” 

 

Iskolakert fejlesztés 

Befejeződött az iskolakert elektromos hálózatának 

kialakítása. A rendezvények áramellátását 3x50 Amper 

fogja ezentúl biztosítani. Jelentem: túl a Vasszamarak 

Fesztiválon, elmondhatjuk, hogy Tápióságon az 

Iskolakertben egyszerre szólt a zene, égtek a villanyok, 

és üzemeltek a büfék!  

Az árokrendezési közmunkaprogram keretében kapott 

betonburkolatot az iskolakertben 65 méternyi 

vízelvezető árok is. 

Pályázatok 

Az elmúlt hónapban 4 pályázati anyagot is 

benyújtottunk: 

- 15 millió forint értékben a konyha és eszközei 

fejlesztésére 

- 30 millió forint értékben az egészségház felújítására 

- 15 millió forint értékben a Gubó hegy felújítására 

- 20 millió forint értékben az óvodai tornaterem 

létesítésére. 

Fentieken túl újabb támogatásra pályázunk, a 

Szentmártonkátai út 1. szám előtti partfal támfallal 

történő biztosítására vonatkozóan. 

Gazos ingatlanok 

Több ingatlantulajdonost szólítottam fel és még fogok 

is írásban, hogy mind a saját ingatlanát, mind pedig az 

az előtti közterületet a rendeleteknek és a törvényi 

előírásoknak megfelelően tegye rendbe, és 

„gazmentesítse”. Akinek valami „bántja a szemét” még  

a témával kapcsolatban, kérem jelezze, szívesen 

világosítok fel további lakosokat is teendőjükről. 

Szelektív sziget 

Július 1-jével hivatalosan megszűnt az Egészségház 

mögötti szelektív sziget azért, mert sajnos sok lakosnak 

nem sikerült elsajátítani a kulturált, szemétszelektálás 

szabályait. A papír, műanyag és fém vonatkozásában a 

házhoz menő szemétgyűjtés lesz továbbra is a megoldás 

havi egy alkalommal, az üvegek vonatkozásában 

hamarosan értesítjük a lakosságot a gyűjtés 

körülményeiről. 

Víziközmű-szolgáltatás 

A lakosság számára már folyamatosan érkeznek a TRV 

ZRt, mint víziközmű-szolgáltató által küldött 

vízszámlák Akinek problémája merül fel ezekkel 

kapcsolatban, kérem, a számlán szereplő 

elérhetőségeken jelezze. Segítőkészen állnak a 

lakossági problémákhoz. 

A TRV tájékoztatása szerint a leolvasások hamarosan 2 

havi rendszerességgel fognak történni, és kiszámítható 

módon érkeznek majd a számlák is. 

 

A Vodafone tájékoztatása szerint idén nyáron 

alkalmassá teszik a hidroglóbuszon lévő berendezést a 

negyedik generációs telefonok ellátására, így ezen 

szolgáltató vonatkozásában is előrelépés várható! 

Kultúra 

Papp Károly hagyaték 

Ellátogattunk Kálmáncsechy Rozi Nénihez, Dr. Papp 

Károly unokahúgához, Solymárra. Nagy boldogságára 

végre átadhatta nekünk a nála lévő Papp Károly 

hagyatékot, egy hatalmas tükröt, és több ládányi iratot, 

fényképet, feljegyzést, térképet. Ezek feldolgozása a 

Tápióságért Alapítvány új elnökének Tóth Györgynek a 

megtisztelő feladata lesz. Reméljük, hamarosan méltó 

helyen állandó kiállítást rendezhetünk a hagyatékból. 

Vasszamarak 

Egy igazán említésre méltó dolog: túl vagyunk a 

Vasszamarak Fesztiválon. A fesztivál elmúltával 

felkészülten vártam a hivatalban és az otthonom előtt a 

felbőszült lakosok áradatát a hangos zene és az 

esetleges egyéb kellemetlenségek miatt, de ez elmaradt. 

Nem is történhetett volna másképp. Nem voltak 

randalírozó, őrült motorosok. A rendezés szelleméhez 

mérten jó szándékú, kedves, rock zenét szerető Ságiak 

és Nemságiak látogattak el a rendezvényre. Toldi 

Mikivel azóta együtt kapjuk a dicsérő telefonokat, hálás 

köszöneteket a nagyszerű programokért és a 
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Elérhetöségek: Csanádi Ádám, 2253, Tápióság, Papp Károly utca 56.,
telefon: 30/703-44-50, 29/465-936, email: tapiosagkonyvtar@gmail.com

Ünnepeljük együtt az Államalapítás Ünnepét! 

2015. augusztus 22.
Tápiósági Falunap

Emellett rengeteg nem színpadi programmal várjuk a gyerekeket, családosokat! 
Lesz légvár és pónilovaglás, sörcsapok és söröskorsók (meg persze sör)
pizza, vattacukor, hotdog, hűtött gyümölcsök, borkóstoló,
hisztériás és csavart fagylaltok, gyros és hamburger, arcfestés,
cukorkák minden mennyiségben,s még ki tudja mi minden!

16.00  ALMA ZENEKAR

17.00  Gézengúz ovisok néptánca

17.15  Kun Bence harmónikajátéka

18.00  SUB BASS MONSTER

19.00  A Vadvirág Hagymányőrző 

 Nyugdíjas Klub műsora

20.00  JANICSÁK VECA

21.00  ISTVÁN A KIRÁLY ELŐADÁS


