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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2016. május 26-án tartott képviselő testü-
leti ülés napirendi pontjai 
 
 
1./ Gerje-Forrás Nonprofit Kft-vel megkötött köz-
szolgáltatási szerződés megszüntetése 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
2016. június 20-án lejár a Gerje-Forrás Nonprofit Kft és 
Tápióság Község Önkormányzata közöt kötött hulla-
dékszállításról szóló közszolgálati szerződés. Tekintet-
tel arra, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény által a 
kialakítandó munkafolyamat még nem alakult ki hiány-
talanul, s emiatt a Gerje-Forrás Nonprofit Kft-nél likvi-
ditási problémák alakultak ki, önkormányzatunk és a 
Gerje-Forrás Nonprofit Kft 2016. május 31. napjától 
közös megegyezéssel megszünteti a szerződést. Mivel 
2016. május 26-án sikeresen befejeződött az új közszol-
gáltatás érdekében elindított közbeszerzési eljárás, így 
2016. június 6-tól már az új szolgáltató végzi el a sze-
métszállítást, azaz a lakosság irányában zökkenőmentes 
lesz a szolgáltatás. 
 
Az új szolgáltató a Vertikál Zrt. lesz, aki egyedüli pá-
lyázóként indult a közbeszerzési eljáráson.  
A Vertikál Zrt. 2016. június 6-a, hétfőt követően a jö-
vőben pénteki napokon fogja elszállítani a kommunális 
hulladékot. A szolgáltatás egyéb pontjairól - mint sze-
lektív hulladékszállítás, üvegkonténer ürítése, zöldhul-
ladék elszállítása, cserezsák biztosítása, lomtalanítás - a 
szerződés aláírását követően szórólap formájában fo-
gunk minden lakost tájékoztatni. 
Bízunk benne, hogy az új szolgáltatási szerződés aláírá-
sával jobb, és teljeskörűbb szolgáltatást sikerül a tele-
pülés lakosságának részére biztosítanunk. 
 
2./ Tápióság 739 hrsz-ú földút kiméretése  
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
Helyi vállalkozó kérésére, a „káposztáskertekben” tör-
ténő fejlesztés kapcsán szükségessé vált a Cicahegyet 
és a Nyárfást összekötő földút pontos helyének megál-
lapítása, ennek érdekében földmérő megbízása vált in-
dokolttá. A beérkezett munkadíjra vonatkozó ajánlat 
80.000 Ft. 
 
3./ Klubház és Községi Könyvtár bérletére érkezett 
kérelem megbeszélése 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
Helyi vállalkozó kérése alapján a testület megvizsgálta 
annak a lehetőségét, hogy sporttevékenység céljára a 
klubházat és a jelenlegi könyvtár épületét bérletbe adja. 

A testület támogatja a kezdeményezést, részéről a bér-
beadásnak nincs akadálya. 166 Ft/nm/hó + rezsiköltség 
önköltségi áron bérbe adhatóak az épületek. A bérlet 
időtartama a szerződés aláírásától számított 1 év.  
 
4./ 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés 
jóváhagyása 
      Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
 
A testület jóváhagyta a belső ellenőrzési jelentést. 
 
5./ 2016. évi igazgatási szünet elrendelésére vonat-
kozó rendelet jóváhagyása 
      Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
 
A testület jóváhagyása mellet a Hivatal 2016. évi mun-
karendjében a nyári igazgatási szünet július 25. napjától 
július 29. napjáig (5 munkanap) tart, a téli igazgatási 
szünet 2016. december 22., 23., 27., 28., 29., 30. napjai 
(összesen 6 munkanap). 
 
6./ A talajterhelési díjról szóló önkormányzati ren-
delet jóváhagyása 
      Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
 
A talajterhelési díjról szóló rendeletet a testület társa-
dalmi egyeztetésre bocsátását követően jóváhagyta.  
A rendelet lényegibb pontjai a következők: hatálya ki-
terjed arra a környezethasználóra, aki az önkormányzat 
illetékességi területén a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódóan 
a környezet terhelésével járó anyagot bocsát ki a talajba 
(a továbbiakban kibocsátó).  A talajterhelési díjról a 
bevallást önadózással kell teljesíteni. A talajterhelési 
díjat a kibocsátónak kell bevallania az Önkormányzat 
által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet 
követő év március 31-éig. A bevallás kizárólag mért 
adatok alapján történhet.  A talajterhelési díjat a fizeté-
sére kötelezett kibocsátó a települési önkormányzat ta-
lajterhelési díj elnevezésű számlájára köteles egy ösz-
szegben megfizetni, a tárgyévet követő év március 31. 
napjáig.  A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a víz-
vezeték-hálózatra történő rácsatlakozás (a fogyasztás-
mérő üzembe helyezésének) napján keletkezik. Az első 
bevallás leadásának határideje: 2017. március 31. 
Tárgyévre mentességben részesül az a kibocsátó, aki-
nek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja 
meg a 15 m3-t.   Nem köteles talajterhelési díjat fizetni 
az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a közcsatorna 
kiépítésre került, de arra önhibáján kívül rákötni nem 
tud, mert a gravitációs csatornánál jelentkező szintkü-
lönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene 
kiépíteni, vagy nem létesült házi bekötőcsonk a gerinc-
csatorna kiépítésével egyidejűleg. 
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Tápióság esetében az 1 m3 kibocsátott szennyvíz eseté-
ben a talajterhelési díj mértéke 1.800,- Ft, melyet a kör-
nyezetterhelési díjról szóló törvény 12.  
§-a állapít meg.  
 
A kibocsátó a talajterhelési díjat a következő számla 
javára köteles megfizetni: 
 
számla száma: 11742063-15392677-10320000 
számla neve: Talajterhelési díj beszedési számla 
 
7./ Temető  jogi  helyzetének rendezése 
(önkormányzati tulajdonba kerülés) 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
2016. március 16-án kelt levelében Tápióság Község 
Önkormányzata megkereste Dr. Beer Miklós megyés-
püspököt, hogy a tápiósági temető rendezése kapcsán 
legyen segítségére. Jelenleg a temető területén több 
egyház tulajdonában álló temetőrészletek találhatóak. A 
Tápióság belterület 158/1 és 158/3 hrsz-ú ingatlan a 
Római Katolikus Egyházközség tulajdonában vannak. 
Ezeket a területeket szeretné az önkormányzat tulajdon-
ba átvenni. A Váci Egyházmegyével történt tárgyalások 
során megállapodás született, hogy a 158/1 és 158/3 
hrsz-ú ingatlanokat 5000-5000 Ft-ért az önkormányzat 
megvásárolja a Római Katolikus Egyházközségtől. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy 
az ingatlanok adásvételének lebonyolításában közremű-
ködjön és az adásvételi szerződést aláírja. 
Az testület a következő képviselő testületi ülésre meg-
vizsgálja a jövőbeni üzemeltetés gazdasági, jogi lehető-
ségeit, és dönt az üzemeltetés módjáról. Reményeink 
szerint a jövőben ilyen módon sikerül a temető infra-
struktúráját is fejleszteni. 
 
8./ Döntés a Környezeti Vizsgálati eljárás lefolytatá-
sának szükségtelenségéről és a 45/2016.       (III. 31.) 
sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezé-
séről 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
A településrendezési terv készítése kapcsán 2016. már-
cius 31-én a képviselő-testület kötelezettséget vállalt 
egy egyeztető tárgyalás 30 napon belüli összehívására, 
ami okafogyottá vált, mivel a tervmódosítási program 
olyan irányba változott, hogy a kifogásolt módosítás (a 
NATURA 2000 területek „érintettsége”) lekerült a na-
pirendről. Ennek megfelelően a testület módosította 
akkori határozatát. 
9./ A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosításával kapcsolatos dön-
tés meghozatala 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A Társulási Megállapodást a tagok személyének válto-

zása miatt kellett módosítani. A Társulás elnöke Dorner 
Gábor, Nagykáta Város Polgármestere lett, Tápiószent-
márton képviselő testülete pedig az időközi önkormány-
zati választásokat követően Györe László polgármestert 
delegálta. 
 
10./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 1/2015. (II.27.) rendelet módosítása 
       Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A rendelet utólagos módosítására a könyvelésben esz-
közölt változtatások miatt volt szükség, a testület elfo-
gadta a módosítást. 
 
11./ Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi gaz-
dálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati 
rendelet jóváhagyása 
       Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A testület elfogadta a zárszámadásról szóló rendeletet. 
 
12./ KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos épületener-
getikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” c. pályázati kiírással kapcso-
latos döntések meghozatala 
         Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A testület döntése alapján Tápióság Község Önkor-
mányzata 4 intézmény vonatkozásában (Sportcsarnok, 
Szabadság úti iskola, Polgármesteri Hivatal, Óvoda) él 
a fenti pályázati lehetőséggel. A testület az érintett pá-
lyázat megírása tárgyában beérkezett 3 pályázatírói 
ajánlat közül kiválasztotta a legkedvezőbb ajánlatot és 
döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármestert a pá-
lyázattal kapcsolatos döntések meghozatala ügyében. A 
pályázaton való indulással járó összes költség, ideértve 
a pályázatírás díját is, valamint a pályázat teljes költsé-
ge 100%-ban finanszírozott. A pályázható összeg 250 
millió forint és a szóban forgó épületek külső hőszigete-
lését, külső nyílászárók cseréjét és napelemek létesíté-
sét teszi lehetővé. 
 
13./ „Nagykátai Járás falvainak 1956-os története” c. 
könyv kiadásával kapcsolatos megbeszélés 
        Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A tesület 80.000,- Ft-tal támogatja a szóban forgó 
könyv kiadását, mellyel egyetemben 38 db tiszteletpél-
dányt kap a kiadótól. 
 
14./ Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány kérelme 
pályázati cél módosítása ügyében 
        Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A testület jóváhagyta az Alapítvány kérelmét, melynek 
értelmében ez évben az óvodás gyermekek a Fővárosi 
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A következő ÚjSág július 1-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: június 23. 

Állat- és Növénykertbe fognak ellátogatni. 
 
15./ Egyebek 
 
’VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épüle-
tek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés’ c. 
pályázati kiírással kapcsolatos döntések meghozatala 
         Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
A testület döntése alapján Tápióság Község Önkor-
mányzata 1 intézmény vonatkozásában Szabadság úti 
iskola) él a fenti pályázati lehetőséggel. A testület az 
érintett pályázat megírása tárgyában beérkezett 3 pályá-
zatírói ajánlat közül kiválasztotta a legkedvezőbb aján-
latot és döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 
ügyében. A pályázaton való indulással járó összes költ-
ség - ideértve a pályázatírás díját is - elszámolható, a 
szükséges önerő mértéke a pályázat elbírálása során 

kerül meghatározásra. A pályázható összeg 50 millió 
forint és a szóban forgó épület belső energetikai fejlesz-
tését teszi lehetővé. 
 
Zárt ülés: 
 
1./  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 
Tápióságon tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megbeszélése 
      Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
 
Ahogy már a nyílt ülés 1. napirendi pontjánál említésre 
került, sikeresen lezajlott az új hulladékkezelési szol-
gáltatásra indított közbeszerzési eljárás, a testület elfo-
gadta az eredményt, s 2016. június 6-tól új szolgáltató 
lesz, a Vertikál Zrt. 
 
2./ Egyebek 
 
 

ISKOLAI HÍREK 

Természetismereti verseny 
Szentlőrinckátán 

 
A Szentlőrinckátai Imre Sándor Általános Iskola 
Szent-György Albert kistérségi természetismereti 
versenyén vett részt 5. és 6. osztályos csapatunk. 
A gyerekeket Lestiné Berényi Boglárka tanárnő 
készítette fel. 
Köszönjük szépen a munkáját. Dósáné Romhányi 
Mártikának köszönjük a kíséretet és a fotókat. 
 
Laczkó Anna 5. osztályos tanulónk I. helyezést ért 
el a Szentlőrinckátai Imre Sándor Általános Iskola 

Szent-Györgyi Albert kistérségi természetismereti 
versenyén!  
Gratulálunk a fantasztikus eredményhez! 
 
Lestiné Berényi Boglárka tanárnőnek köszönjük a 
felkészítést és gratulálunk a szép eredményhez! 
 

 

Utazó Planetárium 

 
Föld napja rendezvénysorozatunk utolsó program-
jaként 2016. május 9-én eljött iskolánkba az Utazó 
Planetárium. 

Minden osztály részt vehetett a programon és az 
előadásokat korosztályuknak megfelelően állította 
össze a Planetárium csapata. 

A kicsiknek játékos módon mutatták be az Univer-
zum keletkezését és a csillagok világát. A nagyob-
baknak már komolyabb előadások voltak. Sok min-

 

Erdélyben jártak a Tápiósági Papp Károly Általános 
Iskola diákjai a Határtalanul! program keretében 
 
A Tápiósági Papp Károly Általános Iskola 7. osztályos 
tanulói 2016. május 3. és 6. között tanulmányi kirándu-
láson vettek részt a Határtalanul! program keretében. A 
22 diák és kísérő tanáraik a 4 nap alatt jártak az egykori 
Partiumhoz tartozó Nagyváradon, megnézték a történel-
mi Erdély nyugati kapuját, majd Királyhágót elhagyva 
ellátogattak Körösfőre és Kolozsvárra. Erdély kulturális 
és természeti kincseit láthatták Székelyföldön. Útjuk 
során közelebbről megismerhettek jó néhány, többségé-
ben magyarlakta települést Maros és Hargita megyében. 
A kirándulást Gyulafehérváron és Aradon zárták. A 
külhoni magyarsággal való összetartozás érzését erősí-
tette a testvértelepülésen tett látogatás. 
 
A tanulmányi kirándulás megvalósulását az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatta 770.000 forinttal. 
Valamennyi résztvevő diák nevében köszönjük a lehe-
tőséget! 

Urbán Judit 
Osztályfőnök 

 

Határtalan büszkeséggel tölt el, hogy a mi kis iskolánk 
gyerekei ilyen nagyszerű programokon vehetnek részt, 
már második alkalommal. Lesz folytatás, mert a követ-
kező évre kiírt pályázatot is sikerült elnyerni. Remélem, 
hogy gyerekeink lelkükben is gazdagodnak a megszer-
zett élményektől és megérinti őket az összetartozás ér-
zése. 

Köszönet illeti a lelkes kollégákat és a segítő szülőket, 
akik felvállalták a szervezést, az előkészületeket, a kísé-
retet valamint a levezetést. 

Külön szeretném köszönetemet kifejezni, Tóthné Gúth 
Klárikának, aki a programok sikerét szívén viseli és a 
rendkívül terjedelmes, sokoldalú adminisztrációjukat, 
ügyintézésüket végzi. 

 
Magda Lászlóné 

igazgató 

dent megtudhattak a Föld keletkezéséről, a boly-
gókról és a Naprendszerről. 

Programunk nem jöhetett volna létre a Tápióságért 
Alapítvány támogatása nélkül! Hálásan köszönjük a 
segítségüket. 

A program szervezését Némethné Buzás Ildikó ta-
nárnőnek köszönjük. 
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Kórustalálkozó Tápióságon 
 
Iskolánkban 2016. május 20-án négy vendég iskola kó-
rusának közreműködésével tartottunk kórustalálkozót. 
Nagy lelkesedéssel készültünk a rendezvényre, hiszen 
sok szempontból is nagyon fontosak az ilyen esemé-
nyek.  
 
Eljött hozzánk a Sülysápi Móra Ferenc Általános Isko-
la, a Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola, a Nagy-
kátai Mátray Gábor Általános Iskola és a Tápiószent-
mártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola kórusa. 
A beéneklést követően az öt kórus - közel száz gyerek – 
megtöltötte a Tornacsarnokot. 
A kórusokat és vezetőiket Halasi Anita polgármester 
asszony üdvözölte. Személyes hangvételű köszöntőjé-
ben elmondta, hogy nagy öröm volt számára régen, még 
diákként Ilike néni kórusában énekelni és, hogy meny-
nyire fontos dolog az életünkben a zene és az éneklés. 
 
A találkozó kezdetén az öt kórus együtt énekelte a Viva 
la Musica című dalt. Öröm volt hallani a gyerekeket és 
látni, hogy mennyire élvezik az együtt éneklést. A cso-
dálatos dallamokat követően egymás után léptek a kó-
rusok a színpadra.  
 
Elsőnek a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola kóru-
sa szerepelt Huszarek Viktória tanárnő vezetésével. Ki-
csinyke kórusuk vezetőjükkel együtt 7 főből állt, de 
ennek ellenére fantasztikus, megkapó előadással örven-
deztették meg a nézőtéren ülő többi kórust. 
 
Őket Pintérné Fürt Judit vezetésével a Mendei Géza 
Fejedelem Általános Iskola énekesei követték. Gyönyö-
rűen hangzó kórusuk csodálatos dallamokkal töltötte 
meg a Tornacsarnokot 
 
Ezután a Nagykátai Mátray Gábor Általános Iskola kó-
rusa állt a színpadra, vezetőjük Szokolics Zsoltné volt. 
Előadásuk megragadó könnyedsége szerzett örömteli 
perceket a közönségnek. 
 
Őket a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Iskola éne-
kesei követték, Kocsisné Brindza Márta vezényletével. 
Fantasztikusan hangzó kórusuk szintén szép dallamok-
kal örvendeztette meg a nézőket. 
 
És végül, de nem utolsó sorban iskolánk kórusa is szín-
padra állt. A gyerekek kedvenc dalaikból készült válo-
gatást adtak elő. A kórust immár sokadszorra iskolánk 
volt diákja Kun Bence kísérte zongorán. Nagyon szépen 
köszönjük, hogy ismét segítségünkre volt. 
 
A kórustalálkozó legvégén az öt kórus újra együtt éne-
kelt, Louis Amstrong, Csodálatos világ című számát 
adták elő. 

 

Az idei kórustalálkozó rendhagyó, hiszen Pester Attiláné 
Ilike tanárnő nyugdíjba vonul. Ezért is volt nagy öröm 
számunkra, hogy négy iskolát is vendégül láthattunk és 
méltóképpen köszönhettük meg Ilike tanárnő sok évtize-
des munkáját.  
 
A találkozó végén egy kis ajándékkal köszöntük meg a 
részvételt a kórusoknak. A plakettet és kis ceruzatartót 
iskolánk motívumaival díszítette Bódi Éva keramikus. 
Köszönjük a munkáját! 
 
Még egyszer köszönjük szépen a négy iskola kórusának 
és vezetőiknek, hogy eljöttek hozzánk. Reméljük jó él-
ményekkel és szép emlékekkel távoztak.  
 

Köszönjük szépen Halasi Anita polgármester asszony 
közreműködését. 
A szép dekoráció Lesti Mariann tanítónő keze munkáját 
dicséri. Köszönjük a közreműködését. A dekoráció elké-
szítésében ismét nagyon sokat segített Dósáné Romhá-
nyi Mártika és Makádiné Nagy Ágika. Köszönjük a 
munkájukat. A dekoráció felhelyezésében Márton Tiva-
dar és Kun Zoltán segített. Köszönjük szépen nekik is. 
Csanádi Ádámnak nagyon szépen köszönjük a közremű-
ködést, a konferálást és a hangosítást. 
 
Iskolánk honlapjának Videó galériájában felvételeket is 
láthatnak a találkozóról. 

Fülemülék éjszakája 
Tápióság 

 
Május 21.-én Tápióságon 2. alkalommal került megren-
dezésre az országos fülemülék éjszakája program. A 
túrát idén új helyszínre szerveztük, mivel a tavalyi ren-
dezvényen a helyi raklapüzem hangjai felülzengték az 
este főszereplőjének különleges dallamát. A túrát meg-
előzően Kertész László rövid ismertetőt tartott a mada-
rak és fák napja, és a fülemülék éjszakája rendezvény-
ről, röviden bemutattuk az este főszereplőjét a fülemü-
lét és megismertettük az embereket a rejtett életmódot 
folytató év madarával, a harissal. A Gólyahír tanösvény 
egy rövid szakaszán kezdtük a hosszas sétát, ahol meg-
mutathattuk a mocsárrétek jellegzetes növényeit, a 
hosszúfüvű legelő élővilágát.  
 
Megtekintettük az odútelep 10-es odúját, ahol szépen 
cseperedő mezei verébfiókák pislogtak az érdeklődőkre. 
Szerencsénk volt megfigyelni a védett szalakóták 4 pél-
dányát, amelyek immáron második éve használják köl-
tőhelyül a számukra kihelyezett nagyméretű költőládá-
kat. A területet rendszeresen legeltetik juhokkal és szar-
vasmarhákkal, amely mind az állat mind a növényvilág-
nak kedvező, hiszen így gazdag rovarutánpótlással ren-
delkeznek. 
 
A túra egy izgalmas része volt, amikor a 63 résztvevő a 
patak feletti összetákolt, de stabil hídon kelt át a rét túl-
oldalára, ahol a rövidfüvű kaszáló érdekességei tárultak 
szemünk elé. Itt revírjüket őrző sordélyokat, mezei- és 
búbospacsirtákat, sárgabillegetőket és egy zsákmányra 
vadászó hím barna rétihéját figyelhettünk meg. 
Köszönjük a Tápióság Polgárőrség Egyesületnek a jár-
művek őrzését. 

Sári Gergő 
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Kedves Tápióságiak! 
 
Anka László, Tápiószecső alpolgármestere, történészkutató egy a Tápió menti 1956-os eseményeket fel-
elevenítő könyvet készít, mely 13 település történeteit, anyagait foglalja össze. Visszaemlékezéseikkel, 
fényképeikkel, esetleg korabeli hivatalos iratokkal Önök is a könyv részeseivé válhatnak! Ne hagyják ki 
ezt a lehetőséget, hiszen valószínűleg ez az utolsó ilyen alkalom, hogy emlékeinket megörökíthessük az 
utókor számára. 
 
Bármiben szívesen állunk az Önök rendelkezésére, segítségére! 
 
Janosik Béláné (Györgyi néni) Papp Károly u. 3. (a Tornacsarnok szomszédságában) 
Csanádi Ádám 30/703-44-50, Papp Károly u. 56. (Könyvtár) 

Május 13-án becsatlakoztunk a falu szépítő 
programba és elültettük Tápióság Polgárőrség 
Egyesület fáját, a Malom előtt kialakított parkos 
részen. Ezt az alkalmat a falu szépítés kezdetén 
megbeszéltük a Polgármester Asszonnyal és ak-
kor egyeztettük a helyszínt is. Mivel a Polgárőrsé-
get napi szinten itt lehet látni legtöbbet, talán a 
legstílusosabb helyet sikerült leegyeztetnünk. 
 
Köszönjük Halasi Anita Polgármester Asszony-
nak a lehetőséget. Kunné Halasi Katalinnak a be-
szerzésben és az ültetésben való közreműködést. 
 
Reméljük szép nagyra cseperedik a kis csemete a jövő nemzedéké-
nek! 

 
 

Józsa Elek 
Tápióság Polgárőrség vezetője  

 

Nyugdíjas híradó 
 

Április 23. – Már hagyomány a Rétesfesztivál megren-
dezése, ami kis „hazánk” hírnevét öregbíti. Gratulálni 
lehet minden résztvevő csapatnak, nem utolsó sorban a 
rétesműhelynek, a Vadvirág Nyugdíjas Klubnak, a Gé-
zengúz ovisoknak, s az összes fellépőnek és kiállítónak. 
Köszönjük minden segítő és támogató munkáját, ado-
mányát! Legyen a jelszó jövőre, veletek, ugyanitt! 
 
Április 30. – Nagykátán jártunk, a május 1-jei zenés 
ébresztés előre lett hozva egy nappal. Már úgy me-
gyünk Nagykátára, erre a neves rendezvényre, mint ka-
csa a vízre. Nagy örömünkre, szívesen teszünk minden 
évben eleget a meghívásnak. Idén ismét lovaskocsin, 
lóháton indultunk útra. Maczó Sanyi két lovaskocsija 
vitte a nyugdíjas és ifjúsági csapatot, Tóth Eszter, vala-
mint a két Kaszás lóháton kísért. Eszter édesapja volt az 
egyik lovaskocsi hajtója, aki nem más, mint Tóth Tibi 
(Csikszi), ki Tóalmáson lakik ugyan, de gyökerei sági-
ak. Köszönjük az ő fáradozását és türelmét! Csősz Feri 
hintóval hozta a barátait, Vidáékat, pónifogaton pedig 
Molnos Mónika párja, Laci szállította a többieket. 
Nagykátára érkezve szívélyesen fogadott bennünket 
Szabó Karcsi, a Katica Nyugdíjas Klub vezetője és 
Tóth István alpolgármester úr (Kisnyúl), aki szintén 
sági. Ismét körbejártuk Nagykáta utcáit mókázva, nó-
tázva, s mindenki örömmel integetett a felvonulóknak; 
itt-ott vendégül is látták a menetet, aminek a végén újra 
Lendvai Laci, Kiskulák tanyájára voltunk hivatalosak. 
Mintha egy sátoros lagziba értünk volna! Szíves ven-
déglátásban, mulatozásban volt részünk. Nekünk Kis-
kulák olyan, mintha a családtagunk lenne, igaz ő a 
Maczó Sanyi jóbarátja. Nagyon szépen köszönjük neki, 
és ismét mondhatom, jövőre veled, ugyanitt! További 
erőt, kitartást! 
 
Május 7. – A Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas 
Klub színes műsorral örvendeztette meg a sági lakosok 
érdeklődő közönségét. Örömmel láthattuk, hogy a szép 
számmal megjelent nézők szívélyes tapssal bíztatták a 
fellépőket a további műsorozásra. Volt, aki megkérdez-
te csodálkozva, hogy miért nincs belépő, vagy akár csak 
becsületkassza. Szívesen vették a vendéglátást. Bízva a 
sági emberek érdeklődésében, reméljük, hogy lesznek 
még új, akár fiatal tagok, szereplők is, akik segítik a 
klub életének működését. Köszönjük a szervezőknek és 
a résztvevőknek a fáradtságos munkát és további sok 
sikert kívánunk! 
 
Május 15. – A II. Parasztolimpiára sajnos elromlott az 
idő. Mondhatnám, hogy a lakosság kedvét elvette a sza-
badidős programokon való részvételtől, látogatásától, 
de nem úgy a szomszédokét. Volt főzés több sátorban, 
készültek finomabbnál finomabb étkek, szinte választa-

ni se lehetett a sokféle ételből, minden csapat tagjai ki-
tettek magukért! A nyugdíjasok palacsinta-, és kürtős-
kalácssütéssel gondoskodtak a desszertről. Aki tudott, 
még akár hotdogot is ehetett volna. A sátorosok sokasá-
gában italfogyasztásra is lehetőség volt, a sokféle játék, 
verseny kielégített időst, fiatalt egyaránt. Köszönjük 
minden résztvevőnek a közreműködést és a szervezők 
munkáját, valamint a vezetőség támogatását, hogy ez a 
nap létrejöhetett! 

 

Tóth Lajosné (Barna Piri) 
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Boldog 20. születésnapot Vivi! 
 

Gondolkodtam mit is adhatnék 
Mi volna számodra a legméltóbb ajándék 

Valami kedveset és szépet. 
Egy tárgyat a polcodra? 

Lehetne… De minek? 
Nem mész vele sokra. 
De az ami bennem él, 
Azt mindet átadom, 

Hogy neked ez mennyit ér? 
Remélek. De nem tudom. 

 

Köszönet neked, Udvari Vivien amiért nálam és pár 
csapattársamnál, Zumba-függőséget okoztál. Elvoná-
si tüneteim vannak, ha nem Zumbázhatok, ez egyfaj-
ta doppingszer, amit kezdetben csak ki akartam pró-
bálni, aztán ahogy telt múlt az idő, észrevettem, hogy 
életem szerves részévé vált. 
 
És bizony már a hiányát is megéreztem alkalomad-
tán. Ha eljön a Zumba ideje, teljesen átszellemülök, 
átadom magam a mozgásnak. Ez egy életmód, elfog-
laltság, amit mindenki boldogan, mosolyogva csinál 
végig és ez nem ér véget azzal, hogy kimész a terem-
ből, hanem sokkal tovább tart. Formál kívül belül. 
 
Az életem és egészségem része lett a Zumba! 
Köszönöm neked, s még egyszer, boldog születésna-
pot! 

Egy tápiósági Zumbista 

Andók Veronika: Vakáció 
 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 
Várnak a tavak, csónakok, stégek. 
És tényleg a táblán virul egy szó, 
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 
Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 
Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.  
 

Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, 
Csalogat mező, hívogat erdő. 

Aranykalász közt pipacsok égnek, 
Kék búzavirág suttog a szélnek. 

 
Távol a gyorsvonat füttye után 

Kaláccsal, cukorral nagymama vár. 
Játszani, nyaralni, élni de jó! 

Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ! 

Kedves Tápióságiak! 
A Vasszamarak fesztiválra 

szívesen fogadnánk szállásadók 
jelentkezését! 

 
Részletek Toldi Miklósnál: 

20/218-2238, 
miklos_toldi@hotmail.com 
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