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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

Önkormányzati tájékoztató 
 
2016. 04. 28-án tartott képviselő testületi ülés 
Napirend: 
 
1./ Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója Tá-
pióság település közbiztonsági helyzetéről 
 
2./ Beszámoló a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
 
3./ Átfogó értékelés Tápióság település 2015. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról 
4./ Szentmártonkátai út helyi közúttá minősítése és 
önkormányzati tulajdonba adása 
 
Mint ahogy arról már korábban tájékoztatást adtunk, 
jelenleg a Szentmártonkátai út kezelője a Magyar Közút 
ZRt. Emiatt az önkormányzat nem tudja sem az utat, 
sem az út menti partfalat helyreállítani. Azáltal, hogy 
kérelmeztük az útszakasz kezelésének átvételét megnyí-
lik a jogi lehetőség a felújításokra.  
 
5./ Döntés előirányzat átcsoportosításáról 
Ezen napirendi pont során a családsegítő és gyermekjó-
léti feladatok kapcsán, az év elején tervezett költségve-
tést módosítottuk a jelenlegi tényadatoknak megfelelő-
en. 
 
6./ A talajterhelési díjról szóló önkormányzati ren-
delet jóváhagyása 
 
Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A §-nak (2) bekezdésében, és a 
26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
talajterhelési díjról rendeletet kell alkotnia.  A társadal-
mi egyeztetésre bocsátott rendelet értelmében az a kör-
nyezethasználó (kibocsátó), aki a műszakilag rendelke-
zésre álló közcsatornára, annak üzembe helyezését kö-
vető 90 napon belül nem köt rá és helyi vízgazdálkodási 
hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tarto-
zó szennyvízelhelyezést alkalmaz, talajterhelési díjat 
köteles fizetni.  A talajterhelési díj alapja a fogyasztott 
víz mennyisége. Mértéke az alapnak, az egységdíjnak 
és a területérzékenységi szorzónak a szorzatával meg-
határozott mennyiség. A fent említett környezetterhelé-
si díjról szóló törvény 12. §-a az egységdíj mértékét 
1.200 Ft/m3-ben állapította meg. Ezt kötelező korrigál-
ni a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/-
2004.(XII.25.) KvVM rendeletben megállapított terület-
érzékenységi szorzóval. Ez Tápióság esetében 1,5. 

 
A rendelet-tervezetet a testület társadalmi egyeztetésre 
bocsájtja. A honlapon kerül közzétételre, ahol meg le-
het tekinteni a tervezet szövegét. A lakosság vélemé-
nyét, észrevételeit a jegyzo@tapiosag.hu e-mail címre 
várjuk. 
7./ Egyebek 
Egyéb hírek 
 
Csatorna 
Várhatóan május második felében folytatódnak a házi 
bekötések azon ingatlanok esetében, ahol a tavalyi év 
folyamán nem tudott megvalósulni a munkálat. Ezek 
olyan ingatlanok, ahol a tulajdonosok első körben nem 
igényelték a bekötést, vagy igényelték, de az igénylés 
során adminisztrációs hiba történt, ami sajnálatos mó-
don nem került javításra.  
A hét folyamán felmérésre kerültek a tél folyamán ke-
letkezett újabb nyomvonalakat érintő hibák, melyek 
javítása május végéig fog megtörténni. 
Több lakos keresett meg a Tápiómenti Települések 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatától kapott 
egyenlegközlő levelek tartalma miatt. A hátralék teljesí-
tésével kapcsolatosan sokak számára nem egyértelmű e 
levelek tartalma. Kérem, az érintett lakosok telefonon 
jelezzék felém kérdéseiket, szívesen adok tájékoztatást 
a lehetőségekről és a teendőkről. 
 
Egészségház felújítása 
2016. 04. 29-én műszakilag és ünnepélyesen is átadásra 
került az Egészségház. A felújítás során a külső-belső 
nyílászárók, a teljes gépészet (víz-, fűtés-, elektromos 
hálózat), valamint a burkolatok cseréje megtörtént. Az 
intézmény a homlokzaton, a födémeken hőszigetelést 
kapott, akadálymentesített mosdó készült, valamint a 
hátsó bejárat felől is akadálymentes közlekedést szolgá-
ló rámpa épült. A festést követően a várótermekben és a 
védőnői rendelőben új bútorzat került elhelyezésre. Kö-
szönjük a felújítás során tanúsított türelmet a lakosság-
nak és az intézmény dolgozóinak.  
 
Hulladékszállítás 
Ez év júniusában lejár a jelenlegi szolgáltatóval kötött 
hulladék- és szemétszállításra vonatkozó szerződés. A 
vonatkozó törvények értelmében közbeszerzési eljárás 
során kell új szolgáltatói szerződést kötni. Az ezzel 
kapcsolatos eljárás elindult, melyben célként tűztük ki, 
hogy magasabb színvonalú szolgáltatást biztosítsunk a 
lakosság részére. Az eredményről tájékoztatjuk a lakos-
ságot. 
 

 Köszönettel 
 Halasi Anita 
 polgármester 
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BEFEJEZŐDÖTT A TÉRSÉGI 
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS 

Rendben befejeződött a térség 20 települését érintő 
szennyvíz beruházás. A hosszú előkészítési időszak 
után 2013-ban megindult kivitelezési munkálatok 2015. 
őszére befejeződtek. Elkészült közel 800 km csatorna-
hálózat, egy központi komposztáló telep Nagykátán, 
épült négy új szennyvíztisztító telep (Sülysáp, Szentlő-
rinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton), valamint a 
nagykátai szennyvíztisztító telep 800 köbméteres ko-
rábbi kapacitása megduplázásra került. Ezzel a térség-
ben napi szinten közel 10.000 köbméter szennyvíz tisz-
tul meg és kerül ellenőrzött körülmények között a befo-
gadókba. 
 
A bruttó 40 milliárd forintot meghaladó beruházáshoz a 
Tápiómenti Területfejlesztési Társuláson keresztül a 
települések nettó 29 milliárd forintot meghaladó támo-
gatást kaptak a Magyar Államtól és az Európai Uniótól. 
A Társulási Tanács (az érintett települések polgármeste-
reiből áll) a projekt menedzsmentjének segítségével az 
alaptámogatás elnyerésén túl, több alkalommal sikere-
sen pályázott többlet támogatásra új célok eléréséhez, 
illetve önerő támogatásra. Ez lehetővé tette a települé-
sek vezetői számára, hogy megszervezzék a lakosság 
részére ingyenes/kedvezményes lakossági bekötések 
megvalósítását. Ezzel nem kis terhet vettek le a lakos-
ság válláról, egyben biztosítva a projekt zárásáig a meg-
felelő számú rákötést (75%). A projekt keretében, hosz-
szabb távon vállalt 92%-os rákötési arány mielőbbi el-
érése érdekében a házi bekötések kiépítése rövidesen 
folytatódik és várhatóan 2016. végére mindenhol elké-
szül, ahol az ingatlantulajdonosok lehetőséget biztosíta-
nak a munkavégzésre. 
 
Sikeresen lezajlottak a szennyvíztisztító telepek és a 
központi komposztáló telep próbaüzemei. Az eredmé-
nyek megnyugtatóak, a hatóságok által elfogadottak. A 
támogatás tekintetében az utolsó kifizetésekre is sor 
került a támogatási szerződésnek megfelelően 2015. 
december 31-ig. 
 
Az üzemeltetés biztosítása érdekében beszerzésre került 
egy nagyon komoly, komplex géppark bruttó 780 millió 
forint értékben. Ebben csatornatisztító, kamerás csator-
na vizsgáló, szippantó, különböző szállító és üzemelte-
tést elősegítő járművek vannak. 
 
A rendszert a tulajdonos önkormányzatok 2016. márci-
usában átadták  üzemeltetésre a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. részére. 
 
A pályázat elszámolása, lezárása 2016. első felében 
lezajlik. A garanciális időszak azonban csak 2017-ben 
jár majd le. A kedvezményezett települések a fizikai 

zárást (2015. december 31.) követően, öt év fenntartási 
időszakot vállaltak. 
 
A hálózat és a tisztító kapacitás kiépült, az ingatlanok 
jelentős része már rákötésre került és az rendszer kezde-
ti problémai is jórészt kijavításra kerültek még a projekt 
zárása előtt. Felmerültek azonban olyan jellegű problé-
mák, amelyet a kivitelezők, a menedzsment, de még az 
üzemeltető sem tud önállóan megoldani. Ezeket a prob-
lémákat, részben a rendszert használó lakosok okozzák 
azzal, hogy a rendszerbe nem illő holmikat juttatnak a 
csatornahálózatba! 
 
A csatornába juttatott rongyok, tisztálkodási kendők 
(hétköznapi nevükön popsi törlők), stb. sajnos időről 
időre eldugítják a rendszert. Dugulás után kerültek már 
ki a rendszerből komplett ruhadarabok, szemét, disznó-
bél(!), és egyéb oda nem való és dugulást okozó anya-
gok. 
 
Ezek felcsavarodnak az átemelő szivattyúkra, elzárják a 
csővezetékeket. Jó esetben csak eltömődik a szivattyú, 
rossz esetben több százezer forintos javításokat kell 
végezni rajtuk, növelve ezzel az üzemeltetés költségeit, 
rontva annak folyamatos működését. 
 
Az üzemeltetőnek negatív tapasztalata, hogy nagy 
mennyiségű homok (por) kerül a rendszerbe, ez szár-
mazhat részben akár a beleöntött felmosó vizekből is. A 
homok, kavics elkoptatja a szivattyúk őrlőszerkezetét, 
és járó kerekét, ezzel kapacitáscsökkenést, dugulást 
előidézve. 
 
Sajnos sok kellemetlenséget okoz, a csatornahálózatba 
illegálisan bejuttatott, derítőkből, szikkasztókból szár-
mazó szennyvíz. Ez jellemzően a még be nem kötött 
ingatlanokból származhat. A jelenséggel már szembe-
sültek a települések a kivitelezés során is – amikor még 
nem volt hova folynia a szennyvíznek – és ezzel jelen-
tős fennakadást és költséget okoznak a felelőtlen ingat-
lantulajdonosok. A szikkasztóban gyűjtött szennyvíz 
teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint a 
„friss” szennyvíz. Jellemzően sokkal töményebb, nem 
élő, büdösebb. Egészen más irányú biológiai, kémia 
folyamatok indulnak meg benne, mint a csatornahálóza-
ton folyamatosan gyűjtött szennyvízben. Nem véletlen, 
hogy egy 1500-2000 köbméter napi kapacitású szenny-
víztisztító telep csak napi 50(!) köbméter szippantott 
szennyvizet fogad. Nagyobb mennyiségnél romolhat a 
tisztító kapacitás, nő az energia és a vegyszer felhaszná-
lás. Sajnos a csatornahálózatban is hasonló folyamatok 
indulnak meg. Az egyes területeken az átemelőknél 
tapasztalható szaghatásért is jórészt ez a felelős. 
Találkoztunk már az állattartásból származó hígtrágya 
bebocsátással, és nem hivatalos állatvágások során be-
került állati hulladékokkal is. 
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Meg kell tanulni használni a csatornahálózatot is. Azok-
nál az ingatlanoknál, ahol házi kisátemelő került elhelye-
zésre még fokozottabb odafigyelés szükséges. Ezek a 
szivattyúk tökéletesen működnek addig, amíg csak 
szennyvízzel kell megbirkózniuk. Azonban könnyen el-
dugulhatnak olyan esetekben, ha nem odavaló anyag, pl. 
rongy, kő kerül bele. Figyelembe kell venni azt is, hogy 
amíg a garanciális javítás az üzemeltető dolga, a nem 
megfelelő használat miatti hiba elhárítása a lakos költsé-
ge. 
 
Kérjük, hogy a csatornahálózatba ne juttassanak olyan 
anyagokat, amelyek nem odavalók, mert ezzel rendszer 
működését nehezítik, lehetetlenítik el, illetve okoznak 
kellemetlenséget az átemelők közelében élőknek.  
 
Nem a csatornahálózatba való a popsitörlő, női intim 
higiéniai termékek, pelenka, felmosó fej, rongyok, szálas 
anyagok, tisztító kendők, takarításból származó por, ka-
vics, kő, maradék gyógyszerek, elhasznált sütőolaj, kő-
olajszármazékok, csonthéjas gyümölcsök magjai, egyedi 

szennyvíz gyűjtőben (szikkasztóban) gyűjtött szennyvíz, 
ipari tevékenységből származó szennyvíz, csapadék víz. 
(A teljesség igénye nélkül.) 
Azokon a területeken, ahol még nem valósult meg az 
ingatlanok rákötése, rövidesen újra indulnak a házi bekö-
tések kivitelezési munkálatai. Erről az érintett lakosok 
hamarosan tájékoztatást kapnak. 
 
A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telepek kiépíté-
sével egy olyan régóta várt, a Közép- Magyarországi 
régióban egyedülállóan hiányzó beruházás valósult meg, 
amely hosszú távon biztosítja a térség jó környezeti álla-
potának megóvását, javítását. Hozzájárul egy jobb, élhe-
tőbb Tápió vidék hosszú távú fenntartásához. 
 
Köszönjük a projekt megvalósítása során tanúsított türel-
müket, támogatásukat.  
 

Tápió PR 

4. Tápiósági Rétessütő Fesztivál 
 
Figyelmeztetem előre a kedves olvasókat, hogy ez a 
cikk rengeteg szóismétlést fog tartalmazni, hiszen java-
részt a rendezvény megvalósulásáért szeretnék köszö-
netet mondani rengeteg segítőnknek. 
 
Ám a felsorolás előtt szeretnék köszönetet mondani 
Tápióság Önkormányzatának nevében is Gulyás Lász-
lóné, Marika néninek, aki április végén vonult nyugdíj-
ba a tornacsarnok dolgozójaként. Nagyon szépen kö-
szönjük a sok évi szolgálatot, békés, boldog és jó egész-
séggel megáldott nyugdíjas éveket kívánunk, Marika 
néni! 
 
Először is köszönjük támogatóinknak, a Bogyóka Tej-
boltnak a túrót, Kun Károlyné „zöldséges” Kati néninek 
az almát, a Tápióság Pékségnek a lisztet, Vér Jánosnak 
a sütőtornyot, a sülysápi Wass Albert Művelődési Köz-
pont és Könyvtárnak a hangtechnikai eszközöket és 
sütőt. 
 
Már a rendezvény előtt is sok segítséget nyújtott a ren-
dezkedésben, szállításban a közmunkások és irányítóik 
lelkes csapata, Kun Zoltán, Bartucz György, Zsigár 
Krisztina, Vivalcsek Mariann, Faragó Edit, Zsigár Sán-
dor, Frank Ferenc, Munkhárt Zoltán, Jónás Tibor és 
Kovács Gábor. Továbbá a csarnok emberei, Csefán Il-
dikó és Rózsa Lászlóné, Ildikó is több napig dolgoztak 
a Rétesfesztiválért. Köszönjük nekik az egész heti szol-
gálatot! 

Köszönjük Paulovits Szilvinek is a segítséget! 
Köszönöm a „kék kendős” hölgyeknek, Gulyás Brigit-
tának, Lesti Mariannak, Makádiné Nagy Ágnesnek és 
Dósáné Romhányi Mártinak a rétesértékesítést, vala-
mint Tóth Enikőnek és Szántai Katinak a támogatóje-
gyek árusítását, illetve Katinak dicséret jár még a nagy-
szerű plakát és molinótervezésért is!  
 
Köszönet a galérián létrehozott festmény kiállításért 
Szabó Annának, Németné Klein Editnek és Juhász Va-
lériának, valamint Tóth Györgynek, Tóth Györgynének 
és Janosik Béláné Györgyi néninek a segédkezésért. 
Továbbá köszönjük Antalicz Csabának és a Tápió-
vidék Természeti Értékeiért Közalapítványnak a termé-
szetvédelmi kiállítást! 
 
Köszönjük az egész napos helytállást a rétesműhely 
minden szorgos kezűjének, László Károlynénak, Burján 
Istvánnénak, Nemes Józsefnének, Halasi Jánosnénak és 
Halasi Jánosnak! 
 
A remek halászlé elkészítését, valamint a halsimogatót 
is köszönjük Szajcz Timinek és segítőinek! 
 
A nagyszerű ebéd elkészítéséért pedig köszöneti illeti 
Miló Máriát, Toldi Miklóst, Vattainé Miló Editet, Vat-
tai Adriennt, Béres Dórát és Lázár Valentint! Nagyon 
szépen köszönjük! 
 
Továbbá a VIP sátorban sürgött-forgott Dosztály And-
rea, Vígh Barbara és dr. Pap Anikó jegyzőnk is, akik-
nek szintén köszönjük az egész napos helytállást! A 
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süteményekért pedig Völgyiné Berényi Anitának, Pap 
Istvánnénak és Risai Mariannak jár a köszönetünk! 
Elmondhatatlanul hálásak vagyunk még a 
tápiógyörgyei, tápiószőlősi, tápiószecsői, nagykátai és 
persze a „hazai”, tápiósági polgárőröknek is az egész 
napos ügyeletért, belépőszedésért, stb.! Külön köszönet 
Agócs Misinek, aki két éjszakán át is őrködött. 
 
A médiatámogatásért hála illeti Szőke Attilát, Kun-
Halasi Katalint és Tarnavölgyi Lászlót, valmint a Tá-
pió+ internetes TV munkatársait, Szóró Józsefet és 
Veroczki Józsefet. A rendezvényen készült képeket 
megtekinthetik a tapiosag.hu weboldalon. 
 
A zsűritagoknak, Szántainé Máté Annának, Vér János-
nak, Juhász Jánosnak és Kun Istvánnak pedig köszön-
jük a legjobb és egyben legrosszabb feladat kiváló telje-
sítését!  
 
Köszönjük a Starlight Dance Companynek és vezető-
jüknek, Vattai Adriennek, hogy eljöttek és megmutatták 
nagyszerű tehetségüket! Köszönjük a tápiósági Vadvi-

rág Hagyományőrző Nyugdíjas Klubnak és a Gézengúz 
óvodának is a műsorukat! A kellemetlenségekért ez 
úton is szeretnék a szervezők nevében elnézést kérni, 
mind a nyugdíjas klubtól, mind az óvónőktől és a gyer-
kőcök szüleitől is. 
 
Végül, de nem utolsó sorban hála a rendezvény háziasz-
szonyának, aki ha kell a rétest húzza, de ha a szükség 
azt kívánja, a ságiak football kapujában véd a mérkőzé-
sen…Ő nem más, mint községünk polgármestere Halasi 
Anita! 
 
S hogy ki nyerte meg a fődíjat? Ki lett a réteskirálynő, 
esetleg réteskirály? A válaszért az óvodához kell men-
ni! Gratulálunk mind a SZTÁR-Ság csapatának, mind a 
Gézengúz ovi remek rétesnyújtóinak! Továbbá köszön-
jük mindenkinek, hogy csapatával, vagy csak, mint ré-
tesre éhes vendég eljött hozzánk, s velünk együtt igyek-
szik őrizni a hagyományos réteskészítés tudományát! 

 

Csanádi Ádám 

Meghívó 
 

Szeretném Önöket meghívni 2016. június 4-én 12:00-
kor a templomkertbe, az I. világháborús emlékmű előtt 
tartandó Nemzeti összetartozás emléknapjára, továbbá 
az első és második világháborús tápiósági hősöknek 
tartandó megemlékezésére, valamint az emlékmű meg-
koszorúzására.   

Árokszállási Balázs 

Tisztelt tápiósági lakosok! 
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy létrejött valami új, de 
mégis marad minden a régi. Nem másról, mint a Vadvi-
rág Nyugdíjas Klubról van szó. Rengetegen érdeklőd-
tek az utóbbi időben a klub hogyléte felől, ezért úgy 
gondoltuk, hogy tájékoztatást adunk magunkról. 
Jelen pillanat, 28 aktív taggal veszünk részt Tápióság 
életében. Továbbra is foglalkozunk énekléssel, szerep-
léssel, hagyományőrzéssel, aktívan részt veszünk főző-
versenyeken, felvonulásokon, tartjuk és ápoljuk a kap-
csolatot a környékbeli nyugdíjasokkal és természetesen 
igény szerint szabadidős programokat is szervezni fo-
gunk.  
 
Szépen lassan, de biztosan újraéledünk, mint hamuból a 
vadvirág. Szeretnénk az itt élő lakosoknak megmutatni, 
hogy miért is ülünk össze hétről-hétre. 
Szeretnénk pár hetente bemutatni a dalcsokrokat, amire 
oly sokan kíváncsiak, de valahogy mindig, de legalább-
is sokszor, lemaradnak róla. 
 
Ezúton szeretnénk kérni Önöket, hogy megjelenésük-
kel, részvételükkel és tagságukkal támogassák, építsék 
az örömteli, vígkedvű, jókedvű munkánkat. 
Sok szeretettel és köszönettel, 

 

Vadvirág Nyugdíjas Klub  
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Meg kell tanulni használni a csatornahálózatot is. Azok-
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működését nehezítik, lehetetlenítik el, illetve okoznak 
kellemetlenséget az átemelők közelében élőknek.  
 
Nem a csatornahálózatba való a popsitörlő, női intim 
higiéniai termékek, pelenka, felmosó fej, rongyok, szálas 
anyagok, tisztító kendők, takarításból származó por, ka-
vics, kő, maradék gyógyszerek, elhasznált sütőolaj, kő-
olajszármazékok, csonthéjas gyümölcsök magjai, egyedi 

szennyvíz gyűjtőben (szikkasztóban) gyűjtött szennyvíz, 
ipari tevékenységből származó szennyvíz, csapadék víz. 
(A teljesség igénye nélkül.) 
Azokon a területeken, ahol még nem valósult meg az 
ingatlanok rákötése, rövidesen újra indulnak a házi bekö-
tések kivitelezési munkálatai. Erről az érintett lakosok 
hamarosan tájékoztatást kapnak. 
 
A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telepek kiépíté-
sével egy olyan régóta várt, a Közép- Magyarországi 
régióban egyedülállóan hiányzó beruházás valósult meg, 
amely hosszú távon biztosítja a térség jó környezeti álla-
potának megóvását, javítását. Hozzájárul egy jobb, élhe-
tőbb Tápió vidék hosszú távú fenntartásához. 
 
Köszönjük a projekt megvalósítása során tanúsított türel-
müket, támogatásukat.  
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Figyelmeztetem előre a kedves olvasókat, hogy ez a 
cikk rengeteg szóismétlést fog tartalmazni, hiszen java-
részt a rendezvény megvalósulásáért szeretnék köszö-
netet mondani rengeteg segítőnknek. 
 
Ám a felsorolás előtt szeretnék köszönetet mondani 
Tápióság Önkormányzatának nevében is Gulyás Lász-
lóné, Marika néninek, aki április végén vonult nyugdíj-
ba a tornacsarnok dolgozójaként. Nagyon szépen kö-
szönjük a sok évi szolgálatot, békés, boldog és jó egész-
séggel megáldott nyugdíjas éveket kívánunk, Marika 
néni! 
 
Először is köszönjük támogatóinknak, a Bogyóka Tej-
boltnak a túrót, Kun Károlyné „zöldséges” Kati néninek 
az almát, a Tápióság Pékségnek a lisztet, Vér Jánosnak 
a sütőtornyot, a sülysápi Wass Albert Művelődési Köz-
pont és Könyvtárnak a hangtechnikai eszközöket és 
sütőt. 
 
Már a rendezvény előtt is sok segítséget nyújtott a ren-
dezkedésben, szállításban a közmunkások és irányítóik 
lelkes csapata, Kun Zoltán, Bartucz György, Zsigár 
Krisztina, Vivalcsek Mariann, Faragó Edit, Zsigár Sán-
dor, Frank Ferenc, Munkhárt Zoltán, Jónás Tibor és 
Kovács Gábor. Továbbá a csarnok emberei, Csefán Il-
dikó és Rózsa Lászlóné, Ildikó is több napig dolgoztak 
a Rétesfesztiválért. Köszönjük nekik az egész heti szol-
gálatot! 

Köszönjük Paulovits Szilvinek is a segítséget! 
Köszönöm a „kék kendős” hölgyeknek, Gulyás Brigit-
tának, Lesti Mariannak, Makádiné Nagy Ágnesnek és 
Dósáné Romhányi Mártinak a rétesértékesítést, vala-
mint Tóth Enikőnek és Szántai Katinak a támogatóje-
gyek árusítását, illetve Katinak dicséret jár még a nagy-
szerű plakát és molinótervezésért is!  
 
Köszönet a galérián létrehozott festmény kiállításért 
Szabó Annának, Németné Klein Editnek és Juhász Va-
lériának, valamint Tóth Györgynek, Tóth Györgynének 
és Janosik Béláné Györgyi néninek a segédkezésért. 
Továbbá köszönjük Antalicz Csabának és a Tápió-
vidék Természeti Értékeiért Közalapítványnak a termé-
szetvédelmi kiállítást! 
 
Köszönjük az egész napos helytállást a rétesműhely 
minden szorgos kezűjének, László Károlynénak, Burján 
Istvánnénak, Nemes Józsefnének, Halasi Jánosnénak és 
Halasi Jánosnak! 
 
A remek halászlé elkészítését, valamint a halsimogatót 
is köszönjük Szajcz Timinek és segítőinek! 
 
A nagyszerű ebéd elkészítéséért pedig köszöneti illeti 
Miló Máriát, Toldi Miklóst, Vattainé Miló Editet, Vat-
tai Adriennt, Béres Dórát és Lázár Valentint! Nagyon 
szépen köszönjük! 
 
Továbbá a VIP sátorban sürgött-forgott Dosztály And-
rea, Vígh Barbara és dr. Pap Anikó jegyzőnk is, akik-
nek szintén köszönjük az egész napos helytállást! A 
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süteményekért pedig Völgyiné Berényi Anitának, Pap 
Istvánnénak és Risai Mariannak jár a köszönetünk! 
Elmondhatatlanul hálásak vagyunk még a 
tápiógyörgyei, tápiószőlősi, tápiószecsői, nagykátai és 
persze a „hazai”, tápiósági polgárőröknek is az egész 
napos ügyeletért, belépőszedésért, stb.! Külön köszönet 
Agócs Misinek, aki két éjszakán át is őrködött. 
 
A médiatámogatásért hála illeti Szőke Attilát, Kun-
Halasi Katalint és Tarnavölgyi Lászlót, valmint a Tá-
pió+ internetes TV munkatársait, Szóró Józsefet és 
Veroczki Józsefet. A rendezvényen készült képeket 
megtekinthetik a tapiosag.hu weboldalon. 
 
A zsűritagoknak, Szántainé Máté Annának, Vér János-
nak, Juhász Jánosnak és Kun Istvánnak pedig köszön-
jük a legjobb és egyben legrosszabb feladat kiváló telje-
sítését!  
 
Köszönjük a Starlight Dance Companynek és vezető-
jüknek, Vattai Adriennek, hogy eljöttek és megmutatták 
nagyszerű tehetségüket! Köszönjük a tápiósági Vadvi-

rág Hagyományőrző Nyugdíjas Klubnak és a Gézengúz 
óvodának is a műsorukat! A kellemetlenségekért ez 
úton is szeretnék a szervezők nevében elnézést kérni, 
mind a nyugdíjas klubtól, mind az óvónőktől és a gyer-
kőcök szüleitől is. 
 
Végül, de nem utolsó sorban hála a rendezvény háziasz-
szonyának, aki ha kell a rétest húzza, de ha a szükség 
azt kívánja, a ságiak football kapujában véd a mérkőzé-
sen…Ő nem más, mint községünk polgármestere Halasi 
Anita! 
 
S hogy ki nyerte meg a fődíjat? Ki lett a réteskirálynő, 
esetleg réteskirály? A válaszért az óvodához kell men-
ni! Gratulálunk mind a SZTÁR-Ság csapatának, mind a 
Gézengúz ovi remek rétesnyújtóinak! Továbbá köszön-
jük mindenkinek, hogy csapatával, vagy csak, mint ré-
tesre éhes vendég eljött hozzánk, s velünk együtt igyek-
szik őrizni a hagyományos réteskészítés tudományát! 

 

Csanádi Ádám 

Meghívó 
 

Szeretném Önöket meghívni 2016. június 4-én 12:00-
kor a templomkertbe, az I. világháborús emlékmű előtt 
tartandó Nemzeti összetartozás emléknapjára, továbbá 
az első és második világháborús tápiósági hősöknek 
tartandó megemlékezésére, valamint az emlékmű meg-
koszorúzására.   

Árokszállási Balázs 

Tisztelt tápiósági lakosok! 
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy létrejött valami új, de 
mégis marad minden a régi. Nem másról, mint a Vadvi-
rág Nyugdíjas Klubról van szó. Rengetegen érdeklőd-
tek az utóbbi időben a klub hogyléte felől, ezért úgy 
gondoltuk, hogy tájékoztatást adunk magunkról. 
Jelen pillanat, 28 aktív taggal veszünk részt Tápióság 
életében. Továbbra is foglalkozunk énekléssel, szerep-
léssel, hagyományőrzéssel, aktívan részt veszünk főző-
versenyeken, felvonulásokon, tartjuk és ápoljuk a kap-
csolatot a környékbeli nyugdíjasokkal és természetesen 
igény szerint szabadidős programokat is szervezni fo-
gunk.  
 
Szépen lassan, de biztosan újraéledünk, mint hamuból a 
vadvirág. Szeretnénk az itt élő lakosoknak megmutatni, 
hogy miért is ülünk össze hétről-hétre. 
Szeretnénk pár hetente bemutatni a dalcsokrokat, amire 
oly sokan kíváncsiak, de valahogy mindig, de legalább-
is sokszor, lemaradnak róla. 
 
Ezúton szeretnénk kérni Önöket, hogy megjelenésük-
kel, részvételükkel és tagságukkal támogassák, építsék 
az örömteli, vígkedvű, jókedvű munkánkat. 
Sok szeretettel és köszönettel, 

 

Vadvirág Nyugdíjas Klub  



Sági ÚjSág 2016. Május6

 

ISKOLAI HÍREK 

A Föld napja – 2016. április 22. 
 

Némethné Buzás Ildikó tanárnő szervezésében két 
nagyon érdekes programon vehettek részt a gyere-
kek. Az egyik helyszínen az ásványokról, kőzetek-
ről tudhattak meg mindent, a másik helyszínen pe-
dig a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfej-
lesztési Társaság solymászbemutatóval egybekö-
tött természetvédelmi, ismeretterjesztő előadásán 
vehettek részt. 
Mindkét helyszínen sok érdekességet tudhattak 
meg a diákok. 
Többek között az ásványok, kőzetek kialakulásá-
nak körülményeiről, helyszínéről is hallhattak ér-
dekes információkat a gyerekek. 
A madárbemutatón pedig testközelből ismerked-
hettek meg a Katinka névre hallgató, gyönyörű 
egerészölyvvel. A fogságban felnőtt, ember közel-
ségéhez maximálisan hozzászokott csodálatos ma-
dár gondozójának hívó szavára – és persze néhány 
finom falat hatására – produkálta magát. Szárnyá-
nak hegyével szinte érintve repült el a gyerekek 
között és  feje fölött. Nagyon jó volt látni, hogy 
még a kicsik is félelem nélkül vették kezükre a 
csodálatos madarat. A napot teljesen szimbolizálja 
a mellékelt képen látható csodálkozó és boldog 
mosoly. 
 
Vendégeinknek köszönjük szépen, hogy eljöttek 
hozzánk és közreműködtek rendezvényünkön. 
 

 

A TELEKOM OKOSDIGITÁLIS PROG-
RAM bemutatója iskolánkban. 

 
Lesti Mariann és Lesták Erzsébet tanárnők szerve-
zésében egy nagyon érdekes programon vehettek 
részt iskolánk tanulói. Köszönjük szépen a tanár-
nők szervezését. Lesti Mariann tanárnő beszámoló-
ját lentebb olvashatják: 
 
Április 11-én, hétfőn, a 4. és 5. órában Haász Ba-
lázs, a Magyar Telekom munkatársa volt iskolánk 
vendége. Hogy miért is hívtuk meg? Mert a tele-
kommunikációs vállalat olyan egyedülálló kezde-
ményezést indított hazánkban, melynek küldetése a 
digitális technológiák világába beleszületett, ún. „Z
-generáció” tudatos, biztonságos internethasznála-
tának elősegítése, digitális érettségének fejlesztése. 
Ennek érdekében Balázs 2x45 perces interaktív 
előadást tartott a Sportcsarnokban, melyen a 4-8. 
osztályos tanulók és pedagógusaik vettek részt.  
Balázs nyitott, közvetlen és fiatalos stílusával ha-
mar barátságos légkört teremtett. Az előadások so-
rán a vidám témák mellett szóba került még az in-
ternetes zaklatás, a számítógép-, ill. játékfüggőség, 
az adathalászat, a közösségi oldalak helyes haszná-
lata, a jó jelszó fontossága. Megbeszélték, hogy az 
internetes zaklatás bűncselekménynek számít, és 
kihez fordulhatnak a gyerekek, ha ilyet tapasztal-
nak. Fontos, hogy ne adják ki adataikat idegennek 
és ne találkozzanak interneten megismert szemé-
lyekkel! Ezt egy hatásos videofelvétel megtekinté-
se után beszélték meg közösen. A video az alábbi 
linken látható teljes egészében: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jWvhDziQtU 
 

Sok gyerek elgondolkodott a látottakon és infor-
matika órán „elindult a lavina”, tovább boncolgat-

 

tuk a biztonságos internetezéssel, a szabadidő he-
lyes eltöltésével kapcsolatos témákat.  
Köszönjük Balázsnak a színvonalas és hasznos elő-
adásokat! 

Lesti Mariann 
 

Iskolánk is részt vesz a Kinder + SPORT 
EXTRA programjában. 

 
A Kinder + SPORT programot a Ferrero Magyar-

ország a tömegsport támogatására, népszerűsítésére 
hozta létre, ezen belül is kiemelt figyelmet fordítva 

a fiatalokra, az általános iskolás korosztályra. A 
legfontosabb cél a rendszeres testmozgás megsze-
rettetése a gyerekekkel, hogy az aktív sport későb-

bi életük során is a mindennapok része legyen. 
Élménybeszámoló a sportfoglalkozásról 
A Kinder+SPORT EXTRA program helye: Tápió-
sági Papp Károly Általános Iskola 
Ideje: 2016-04-05 
A résztvevők száma: 60 tanuló ( 1-4. osztályosok ), 
7 segítő pedagógus 
A versenyt szervezte: Kertész Péterné tanító, Kun-
né Kelemen Erzsébet testnevelés szakos tanár 
Egy szép napos délutánon rendeztük meg verse-
nyünket az iskola sportpályáján. A játékos bemele-
gítő után vegyes csapatokat alkottunk, majd kezde-
tét vette a versengés.  
 
A gyerekek próbára tehették magukat egyénileg és 
párban is. A sor és váltóversenyeken használhat-
tunk labdákat, kis és nagy karikákat, hokiütőt, kis-
labdákat, kötelet. A legnagyobb sikere a kötélhú-
zásnak volt. A gyerekek olyan jól érezték magukat, 
hogy alig akarták abbahagyni a játékot. 
A jól sikerült délután után fáradtan, de elégedetten 
mentünk haza. 

Kertész Péterné 

Amellett, hogy a Kinder+SPORT EXTRA program 
során a diákok rengeteg élménnyel gazdagodnak, 
iskolájuk értékes sportszereket nyerhet. Az Extra 
programban való részvétel feltétele, hogy az isko-
lák megrendezzenek egy vagy két 45 perces délutá-
ni sportfoglalkozást, amelynek feladatai szabadon 
választhatóak. 
 
Ahogy lentebb olvashatták már egy fordulóján túl 
is vagyunk a programnak és nagy örömünkre szol-
gált a mai hír amit a program szervezőitől kaptunk, 
hogy bekerültünk a 25 NYERTES ISKOLA közé 
és egy 20.000,- Ft értékű sportszer csomagot kap-
nak a gyerekek. Még egyszer köszönjük a felkészí-
tő, szervező pedagógusok munkáját! További jó 
munkát és sportos napokat kívánunk a nekik és a 
gyerekeknek. 
 
Köszönetnyilvánítás – Tavaszköszöntő jóté-

konysági iskolabál 
 

Immár évtizedes hagyományainkhoz hűen idén is 
volt iskolai jótékonysági bálunk. Ebben az évben 
egy kicsit későbbi időpontban, már a tavaszt kö-
szöntve. 
 
A bál célja minden esetben az, hogy közelebb ke-
rülhessen egymáshoz pedagógus és szülő. Egy ki-
csit oldottabb hangulatban, egymást egy másik ol-
dalról megismerve ápolhassuk a kapcsolatokat egy 
jó ügy érdekében. A bál bevételét ugyanis mindig a 
gyerekek programjainak bővítésére, színesítésére 
használja fel a Tantestület. 
 
Így visszagondolva alig tudom felsorolni mindazo-
kat, akik nélkül ez a bál nem jöhetett volna létre. 
Önzetlen segítségük nélkül nem sikerülhetett volna 
megvalósítani a programot. 
 
Nagyon köszönjük a Casino Beat zenekarnak, hogy 
eljöttek hozzánk és fergeteges hangulatot csináltak. 
Fantasztikusak voltak! 
 
Köszönjük a finom vacsorát és a támogatást Kókai 
Gábornak a Tölgyes csárda vezetőjének. 
Köszönjük szépen Pester Attiláné tanárnőnek és a 
8. osztályos diákoknak, hogy gyönyörű táncukkal 
az est fényét emelve megnyitották a bált. 
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ISKOLAI HÍREK 

A Föld napja – 2016. április 22. 
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a mellékelt képen látható csodálkozó és boldog 
mosoly. 
 
Vendégeinknek köszönjük szépen, hogy eljöttek 
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Köszönjük Rada Rita segítségét és támogatását. 
A büfé egész éjszaka nagyüzemben működött, kö-
szönhetően Terge Sándorné Andikának, Rátódiné 
Kun Katikának és Paulovits Szilvikének. Szuperek 
voltatok lányok! Köszönjük! 
Kiss Zoltán biztosított számunkra az italok lehűté-
séhez egy hűtőszekrényt, köszönjük szépen a segít-
ségét. 
Nagyon szépen köszönjük a Szülői Munkaközös-
ség tagjainak a munkáját, valamint Brajercsik Tí-
mea fáradhatatlan közreműködését, segítségét és 
támogatását. 
Köszönjük szépen Keresztúri Csilla dekorációnk-
hoz nyújtott segítségét és támogatását. A csodás, 
színes lufik segítségével még inkább érezhettük a 
tavasz közeledtét. 
Hálásan köszönjük Kun Zoltán falugondnok és 
Bartucz Györgynek a segítséget és közreműködést.  
Köszönet illeti a Tornacsarnok dolgozóit Csefán 
Ildikót, Faragó Editkét és az önkormányzat köz-
foglalkoztatottjait, akik mind a bál előtti bepako-
lásban, mind pedig a bál utáni rendrakásban na-
gyon-nagyon sokat segítettek. 
Ildikó és Editke a bál ideje alatt is rengeteget segí-
tettek, ők fogadták a vacsora nélküli vendégeinket.  
Józsa Eleknek köszönjük szépen a segítségét és a 
Polgárőrség közreműködését. 
Nagyon szépen köszönjük Halasi Anita polgármes-
ter asszony és a Képviselőtestület tagjainak a tá-
mogatását és részvételét.  
Iskolánk gondnoka, Márton Tivadar minden alka-
lommal nagy segítségünkre van, nem volt ez most 
sem másként. Nagyon köszönjük a segítségét!  

Tivadarnak köszönhetően egy teljesen egyedi tom-
bola fődíjunk volt – egy fából faragott medve vi-
rágtartó – ami lelkes tombolavásárlásra ösztönözte 
vendégeinket. Köszönjük szépen Tivadar munkáját 
és felajánlását! 
A tombola jegyeket Lesti Mariann, Makádiné 
Nagy Ágika és Dósáné Romhányi Mártika árulta. 
Nagyon-nagyon köszönjük a segítségüket és a köz-
reműködésüket! 
Makádiné Nagy Ágika és Dósáné Romhányi Már-
tika a tombolán kívül is felbecsülhetetlen és pótol-
hatatlan segítséget nyújtottak. A dekoráció elkészí-
tésétől a terem berendezéséig, a vendégek köszön-
tésétől a vacsora felszolgálásáig. Igazából fel sem 
tudom sorolni, hogy mi mindent csináltak, hogy 
egy sikeres rendezvényt tudhassunk magunk mö-
gött. KÖSZÖNJÜK!!! 
Köszönjük szépen kis településünk vállalkozóinak 
és mindenkinek a remek tombola felajánlásokat. És 
végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönjük 
mindenkinek, aki eljött, és megtisztelő részvételé-
vel támogatta iskolánkat. 

Tóthné Gúth Klára 

Nagykátai körzeti szavalóverseny 
 
Idén, a költészet napja alkal-
mából, április 11-én rendez-
ték meg Nagykátán a körzeti 
szavalóversenyt. Iskolánkat 
Horváth Dorka 2. osztályos, 
Maka Virág 3. osztályos, 
Marsi Eszter 6. osztályos, 
Andrási Boglárka 6. osztá-
lyos, Bekech Tamás 6. osztá-
lyos és Simon Dávid 8. osztá-
lyos tanulók képviselték. Di-
ákjaink kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak. Horváth 
Dorka 2. helyezést ért el az 1-
2. korcsoportos tanulók kö-

zött, míg Andrási Bogika a 5-6. osztályos tanulók 
között bizonyult a 2. legjobb-
nak. A zsűri mindenkinek kü-
lön gratulált, és a szavalatokat 
emléklappal köszönték meg. 
A legjobbak könyvjutalom-
ban részesültek. 
 
Felkészítő tanáraik: Kertész 
Péterné, Udvari István, Pester 
Attiláné, Bekech József és 
jómagam! 
 
Mindenkinek köszönet a re-
mek délutánért! 
 

Tóthné Ónody Nóra 

 

TÁPIÓSÁGI KSK 
HÍREK 

 
Labdarúgó szakosztály 

 
Csapataink becsülettel helyt állnak a Pest megyei II. osz-
tályban. 
Felnőtt csapatunk jelenleg a 13. helyen tartózkodik 23 
ponttal. Abony és Pilis csapatától sikerült elszakadnunk, 
és szorosan követjük Tápiószentmártont és Tápiógyör-
gyét. 
A hátralévő öt fordulóban célunk, a minimum kilenc 
pont begyűjtése. A nehéz sorsolásunk ellenére bízunk a 
csapatban. 
 
U19-es ifjúsági csapatunk a 8. helyen áll 23 ponttal. Ta-
vasszal még veretlen a csapat! Egyre többen kapnak sze-
repet a felnőtt csapatban is, ami hamarosan elvezet ah-
hoz a célkitűzésünkhöz, miszerint a 2016-2017-es baj-
nokságban a felnőtt csapat gerincét, a helyi fiatalok ad-
ják. 
 
U14-es csapatunk az igazi meglepetés! Jelenleg a 4. he-
lyet foglalják el a tabellán 19 ponttal. Reális az esély 
akár az ezüstérem megszerzésére is, mivel a jelenlegi 
második, Újszilvás csapatának eredményeit törölni fog-
ják a bajnokság végén, túlkorosok szerepeltetése miatt. 
Örkény csapatával harcolunk az ezüstéremért! Ebben a 
korosztályban az már biztosra vehető, hogy Abony nyeri 
a bajnokságot. 
 
U13-as csapatunkkal rendszeresen részt veszünk az OTP 
Bank Bozsik Tornáin. Ezeken a tornákon szokják meg a 
gyerekek az „éles” mérkőzéseket, és az edzőink itt tud-
ják felmérni, hogy versenyhelyzetben, hogyan teljesíte-
nek a játékosok. 
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy az óvoda és a szülők se-
gítségével elindult az U7-es képzésünk. Jelenleg heti egy 
alkalommal, délután, a szülők felügyelete mellett foly-

nak az edzések. A közeljövőben beiktatunk egy délelőtti 
foglalkozást is, egy dajka, és egy UEFA „D” végzettség-
gel rendelkező edző közreműködésével. 
 

Asztalitenisz szakosztály 
 
2016. április 24-én vasárnap részt vettünk a IV. Albertir-
sai Meghívásos Asztalitenisz Kupán. 
Egyéniben ezüstérmet, párosban aranyérmet szereztek 
versenyzőink! Párosban indult az asztalitenisz szakosz-
tály vezetője is, Mácsár János. Ez a szép siker is bizo-
nyítja, hogy van létjogosultsága Ságon, az asztalitenisz-
nek. 
Folyamatosan várjuk a ping–pongozni vágyókat. Bővebb 
információ: +36-30-942-0620. 
 

Egyéb 
 
Itt szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatá-
sát. Az idei évben is jóváhagyták pályázatunkat, mely 
szerint 800 ezer forint támogatásban részesül a Sportkör. 
Ezenkívül sikerült 300 ezer forint támogatást nyernünk 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együtt-
működési Alap pályázatán. Ezen összeget az utánpótlás-
csapataink és az asztalitenisz szakosztály felszerelései-
nek beszerzésére fordítjuk. 
 
Továbbra is várjuk Kedves Szurkolóinkat a mérkőzése-
inkre! 
 

 
 
 
 

CSAK A TÁPIÓSÁG! 
 

Toldi Miklós 
Tápiósági KSK, Elnök 

SPORTOS-SÁG 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
2016.05.11.-én 9.00-14.00-ig 

Adomány ruhák begyűjtését végzi 
a polgármesteri hivatal parkolójában 

 
Csak tiszta, nem szakadt ruhákat fogadunk el, ott helyben átnézzük.  

Kizárólag erre az időpontra vonatkozik a begyűjtés! 
 
 

Cserni Lászlóné 
családsegítő 
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Továbbra is várjuk Kedves Szurkolóinkat a mérkőzése-
inkre! 
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XV. WTF Taekwondo Országos 
Formagyakorlat Bajnokság 

A Koreai Nagykövet 
Vándorkupájáért 

 
2016. 04. 23. Nagykáta 

2016. 04. 23-án a Nagykátai Sportcsarnokban rendezte 
a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület immár zsinór-
ban harmadszor, a XV. WTF Taekwondo Országos 
Formagyakorlat Bajnokságot. 
 
Egyéni, páros, csapat szinkron, egyéni zenés kreatív 
forma, zenés csapat forma, para forma kategóriákban 
nevezhettek a versenyzők. Az esemény különlegessége, 
hogy a küzdelem a Koreai Nagykövet Vándorkupájáért 
is zajlott, amit a legtöbb pontot elérő csapat vihetett 
magával. 
 
Az ország minden tájáról érkező 15 egyesület közel 150 
legjobb versenyzője mérte össze tudását. 
 
Eredményeink egyéni kategóriában: 
 
Vágó Enikő      1 helyezés 
Kolozs Ruben Milán    1 helyezés 
Csönge Zsófia     1 helyezés 
Sztojka Levente     1 helyezés 
Bagi Balázs      1 helyezés 
Kulik Tamás     2 helyezés 
Kulik Réka      2 helyezés 
Adamecz Vivien     3 helyezés 
Minkó Nadin Florina    3 helyezés 
 
Páros kategóriában: 
 
Kolozs Ruben Milán – Csönge Zsófia  1 helyezés 
Bagi Balázs – Adamecz Vivien   2 helyezés 
Vágó Enikő – Kulik Réka   4 helyezés 
 
Csapat kategóriában: 
 
Bagi Balázs–Kulik Tamás–Adamecz Vivien                          
       2 helyezés 
Gulyás Erik–Kolozs Ruben Milán–Minkó Nadin Florina    
       2 helyezés 
Oroszi Hanna–Csönge Zsófia–Bagi Vivien                           
       4 helyezés 
 
 
Az eredményeket összesítve a Tornádósok 6 arany, 5 
ezüst, 2 bronz érmet szereztek és ezzel az eredmény-
nyel az összesített csapatversenyben a harmadik he-
lyen végeztek. 
  
 

A versenyen számos különdíj került átadásra. Gyönyörű 
kupával jutalmaztuk a csapatverseny 1-3. helyezettjét. 
A legtöbb versenyzőt indító egyesületet aki ezen a ver-
senyen a Sentinel SE volt, aki 24 fővel indult a verse-
nyen.  A legidősebb versenyzőnek járó különdíjat  Mar-
ton Tamást kapta, aki a Taekwondo Fanatics versenyző-
je. A legfiatalabb versenyzőnek járó különdíj  Madarász 
Anna érdemelte ki, aki  a Proaktív egyesület versenyző-
je. Alig múlt hatéves  élete első versenyén,  ami azt hi-
szem nem mindennapi teljesítmény! 
 
A végső összesítés eredményeképpen a legnagyobb 
trófeát és egyben a Koreai Nagykövet Kupáját a  
Sentinel Se nyerte megérdemelten 87 ponttal: 8 arany, 8 
ezüst és 7 bronzérmet szerezve. 
 
Második helyezett lett a Sárga Tenger Sportegyesület 
74 pontot szerezve: 8 arany, 4 ezüst és 6 bronz éremmel 
gazdagodva. 

Harmadik helyezést ért el a Tornádó Harcművészeti 
Sportegyesület 59 ponttal: 6 arany, 5 ezüst és 2 bronzér-
met szerezve. 
 
Az esemény visszhangját is figyelembe véve elmond-
hatjuk, hogy kitűnő környezetben jól megszervezett és 
lebonyolított versenyen vagyunk túl. 
Külön köszönet a bírói karnak, akik magas szintű, kor-
rekt bíráskodással járultak hozzá a verseny sikeréhez. 

 

Új odútelep Tápióságon 
Húsvét hétvégéjén 2 nap fáradtságos munkával 

megalapítottuk az új odútelepet, amelyet Tápióság 
határában létesítettünk. Mintegy 20 db B típusú 
odút, 3 db szalakóta költőládát és 2 db vércseládát 
helyeztünk ki.  

 
A 20 darab odúnak egy ideális költőhelyet szeret-
tünk volna kiválasztani, a tökéletes helyet egy cser-
jékkel tarkított, bokorfüzesekkel övezett élőhely 
szolgáltatja. A folyamatos legeltetés miatt (juhok, 
szarvasmarhák) a réten rengeteg rovar áll a mada-
rak rendelkezésére, a patak közelsége miatt egész 
évben biztosított az ott költő populációk számára a 
folyadéklelőhely.  

 
A mesterséges költődobozokat ketten helyeztük 

ki (Sári István segítségével), a munka nehézségei 
már a kezdéskor jelentkeztek, hiszen a nagy meny-
nyiségű odú, a felrakás segítésére szolgáló bot és 
bozótvágó cipelése a vadregényes terepen nem 
könnyítették meg munkánkat. A 2-2,5 km hosszú 
szakasz elejét egy tövises cserjetársulás adja, ahol 
5 db, a füzes-nyáras társulásnál további 15 db odú 
került kihelyezésre.  

 
A területen egyaránt előfordul széncinege, kékci-
nege, csuszka, nyaktekercs és mezei veréb, remél-
jük ezekkel a „lakásokkal” megkönnyíthetjük fész-
kelésüket és utódnevelésüket. 

 
A munka második napján a szalakótaodúk és 

vércseládák kihelyezésére került sor. 2 fő helyszín 
játszott ebben szerepet, a Felső- és Alsó-Tápió ár-
tere, ahol a remek adottságoknak köszönhetően 
gazdag táplálékforrás elégíti ki a jövőben ott költő 

madarak táplálékigényeit. A kihelyezési munka itt 
még komplikáltabb volt, hiszen az elhelyezéshez 
szükséges létra szállítása kisebb-nagyobb nehézsé-
get jelentett. A felrakás sokkal nehézkesebb, mert a 
létra tetején 3-5 m magasságban egy igen nagy és 
súlyos ládával, és egy kalapáccsal való egyensú-
lyozáshoz néha akrobatikus mozdulatok szüksége-
sek. Az ideális fa olykor nehezen megközelíthető 
volt számunkra, ezért néha megtapasztalhattuk, 
hogy a természet is remek kalandparkot készít. 

 
A ládákat a szalakóták mellett gyakran elfoglal-

ják a füleskuvikok is, amelyek a falu határában 
rendszeresen előfordulnak. 

A kihelyezés során alkalmunk nyílt megfigyelni 
egy ürgékre vadászó, és sikeresen zsákmányoló 
öreg kerecsensólymot is, emellett számos revírjét 
jelző, nádszáltetején ülő sordélyt is. A vonulásból 
visszatérő rozsdás csukok mellett a szürkületben 
párját kereső kuvik hangját hallhattuk, ezután a 
visszafelé úton egy halra leső jégmadarat is szeren-
csénk volt megfigyelni. 

Sári Gergő 

Külön köszönet Orosz Juditnak, Galambos Dánielnek 
és Szalay Gábornak , akik a kezdeti nehézségek után 
kiválóan koordinálták az újonnan bevezetett és először 
használt tabletes pontozást. Vágó Kitti immár frissen 
végzett bíróként, pástfőnökként dolgozott a versenyen. 
A sok-sok önzetlen segítségért köszönet az egyesület 
tagjainak: Szádvári Ákosnak, Tóth Gyulának, Mészáros 
Liliánának, Halász Péternek, Tóth Bencének, Mák 
Zsoltnak és Vágó Lillának. Továbbá  a szülőknek az 
egész napos fotózásért: Sztojkáné Bakaló Erikánák és 
Halmosi Máriának, valamint a Nagykátai Művelődési 
háznak (Apró Marikának), a sportcsarnok dolgozóinak 
Simon Tamásnak és Kármán Györgynek. 

Nagy köszönet támogatóinknak:  
 
Koreai Kulturális Központ, 
Kwon Bt Hungary, 
Racing Gumiszervíz Bt, 
Tápióság Pékség, 
Dorill Bt, 
Simon és Társa Bt, 
Galéria Nyomtatvány 
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Sajtos rudak 

35 dkg liszt 
20 dkg ráma margarin 
5 dkg zsír 
1 dl tejföl 
1 tojás sárgája 
1 tk só 

A tésztát este begyúrni, spejzbe kitenni, 
másnap, kisujjnyi vastagra kinyújtva a tojás-
fehérjével megkenjük és sajttal megszórjuk. 
Derelye metszővel vékony rudakat vágunk, 
és forró sütőbe tesszük. 

 

 

Köszönet 

Köszönjük a sok ügyes szorgos-kezű munkás fáradozását, akik igazán rendbe tartják az utcákat, közterületeket, 
próbáljuk megóvni a gondoskodást, mert a növények meghálálják. 
 

Egy számomra kedves sági néni megkért, hogy az alábbi verset jelentessem meg az újságban hogy mindenki át-
érezze az időskorúak gondját - baját. Én szívesen megteszem kérését és kérem, hogy mindenki bátorkodjon, akár 
egy recepttel, akár egy történettel vagy egy észrevétellel, növelje az újság tartalmát. 

Tóth Lajosné – Barna Piri 

Szeressétek az öregeket! 

Nagyon szépen kérlek titeket,  
Szeressétek az öregeket. 

A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat. 
A ráncos és eres kezeket, 

Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket! 

Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 

Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretet. 

Szenvedtek Ők már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket! 

Ne tegyétek Őket szük odúkba 
Ne rakjátok Őket otthonokba. 

Hallgassátok meg a panaszukat, 
Enyhítsétek meg a bánatukat. 

Legyen hozzájuk szép szavatok, 
Legyen számukra mosolyotok. 

Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket! 

Ők is sokat küzdöttek értetek , 
Amíg fölnevelkedtetek. 
Fáradtak Ők is eleget, 

Hogy ti módosabbak legyetek. 
Ők is elfogadtak titeket, 

Mikor Isten Közéjük ültetett. 
Azért én kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket! 

Ha majd az örök szeretet 
Elhívja Őket közületek, 

Ti foglaljátok el helyüket, 
Mert ti lesztek majd az öregek. 
S mindazt, mit nekik tettetek, 
Azt adják nektek a gyerekek. 

Azért előre intelek titeket, 
Szeressétek az öregeket! 

 
Óbecsey István  

 

Programajánló 

Május 7.   Nótaest a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klubbal 16.30-tól a Sportcsarnokban. Jó idő  
   esetén, tábortüzet gyújtunk a nóták után, hogy szabadtéren folytassuk az összejövetelünket. 

Május 15.   II. Parasztolimpia, főzőverseny, ügyességi versenyek akár lóháton is! …és persze az elmarad 
   hatatlan malacfogó verseny! 

Május 21. 18.00  Fülemülék Éjszakája. Találkozó a búcsútéren, a Gólyahír tanösvény Alsó-Tápió táblájánál.  
   Madarak és Fák Napja ünnep történetének ismertetése, fülemüle bemutatása, az "Év madara"  
   rajzpályázat díjazottjainak bemutatása, jutalmazása, majd túrával egybekötött madármegfigye- 
   lés. A túraútvonal hossza 3 km. 

Június 2. 14.00  Lúdas Matyi a Sportcsarnokban! A sülysápi mesés óvónők új, gyermekeknek írt színdarabja.  
   Belépő 200 Ft. 
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Sajtos rudak 
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20 dkg ráma margarin 
5 dkg zsír 
1 dl tejföl 
1 tojás sárgája 
1 tk só 
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Derelye metszővel vékony rudakat vágunk, 
és forró sütőbe tesszük. 
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Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy az óvoda 
udvar felújítási munkálatai a végéhez közelednek. A 
munka folyamatában rengeteg önzetlen segítséget kap-
tunk, amelyekért az újság lapjain is szeretnénk köszöne-
tet mondani. Laczkó Lórántnak és családjának köszön-
jük, hogy felvállalták a földmunkát és a térkövezést. Lóri 
az elképzeléseinket szakmai tudásával valósította meg. 
Neki köszönhetjük Lenkefi István kertészmérnök részvé-
telét, hasznos tanácsait. Az udvaron dolgozó lelkes csa-
pat vendégül látásához köszönjük a községi konyhán 
dolgozók kedvességét, a finom ebédeket. Minden ebéd 
után lehetőségünk volt süteménnyel is megkínálni őket, 
amelyért a Tápiósági Pékségnek, Kun-Halasi Katalinnak, 
Kun Renátának és Béres Magdolnának jár köszönet. A 
talaj előkészítési munkálatot és a fűmagot köszönjük Bé-
res Károlynak, a növények gyorsabb és egészségesebb 
növekedéséhez szükséges műtrágyát Samu László bizto-
sította számunkra. A felmerülő burkolási munkálatokat 
Szajcz Attila végezte el, köszönjük szépen a segítségét. 
Halasi Anita polgármester asszony, a közfoglalkoztatot-
takat rendelkezésünkre bocsátotta, akik az óvoda alkal-
mazotti közösségével együtt, a parkosításban vettek 
részt. Rengeteg bokrot, sövényt ültettünk, növényeket is 
kaptunk ajándékba; Kiss Zoltántól, Kun-Halasi Katalin-
tól, Kun Károlynétól és a Boldogabb Óvodás Évekért 
Alapítványtól. Az óvoda udvarán található javításra szo-
ruló játék helyreállításában ügyes kezű apuka, Erdélyi 
Tamás ajánlotta fel segítségét. Halasi Anitától és Szabó 
Gábortól anyagi támogatást kaptunk udvari játék vásárlá-
sára. Köszönet Erdély Zsolt képviselőnknek a homokozó 
feltöltéséért, Hegedűs Károlynak a termőföldért. Külön 
köszönet az óvoda pedagógusainak és a dadusoknak, 
hogy különböző intézményen kívüli programok szerve-
zésével biztosították a gyerekek számára a mindennapi 
szabad levegőn való tartózkodás lehetőségét. Reméljük, 
a gyerekekkel minél hamarabb használatba tudjuk venni 
megújult udvarunkat. 
 
Bízunk benne, hogy lelkes csapatunkkal példaként szol-
gálunk településünk életében, hiszen ennyi segíteni szán-
dékozó ember él közöttünk. Biztosak vagyunk abban, 
hogy akinek tudomása volt tervünkről segített. Aki a to-
vábbiakban segítő szándékát szeretné kifejezni, jelzi fe-
lénk, hiszen a virágok ültetése még folyamatban van.  
 

        
   Óvónők 

GÉZENGÚZ ÓVODA HÍREI 
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