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Közélet - Önkormányzati hírek

2018. január 25-én tartotta a Képviselő-testület évi 
első testületi ülését. 

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek

      bérletének szabályairól szóló rendelet jóváhagyása

A rendelet felülvizsgálatát a november hónapban megü-
resedő szolgálati lakás okán kérte a képviselő testület. 
A képviselő testület döntése alapján, május 1.-től az ön-
kormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjai, a 
rendeletben olvasható mértékben módosításra, emelésre 
kerültek. A módosítás a vonatkozó 1993. évi LXXVIII. 
tv, valamint a környék önkormányzati tulajdonú ingatla-
nainak bérleti árainak figyelembe vételével került megha-
tározásra. A megüresedett szolgálati lakás vonatkozásá-
ban elsődlegesen a gyermekorvos munkakör betöltéséhez 
ajánljuk fel szolgálati lakásként, vonzóbbá téve ezáltal a 
pályázók szemében ezen munkakört. 

2./ Településkép védelméről szóló rendelet jóváhagyása

Ezen napirendet, hiányos információk okán a testület el-
napolta. 

3./ Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Tápió-
ság Község Önkormányzata közötti

      megállapodás felülvizsgálata

A megállapodást a Képviselő-testület változatlan tarta-
lommal jóváhagyta. 

4./ Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

Minden év első testületi ülésén kerül jóváhagyásra az éves 
munkaterv, mely az év során megtartott rendes testületi 
ülések főbb napirendi pontjait tartalmazza. Ez a munka-
terv a felmerülő feladatok okán, szükség szerint aktuali-
zálásra kerül.

5./ Egyebek

Hónapok óta maradnak el a gyermekorvosi rendelések, 
Dr. Legeza Margit tartós betegsége okán. Szeretnénk új 
pályázatot kiírni a gyermekorvosi feladatok ellátására. 
Mint fent már említésre került, a sikeres pályáztatás érde-
kében, a kiírás kiegészítésre kerül a szolgálati lakás bérlé-
sének lehetőségével.

Január hónapba a Tápiómenti Települések Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulat, Tápióságon tartotta szokásos 
taggyűlését. Ahogy a taggyűlés megnyitójában is elhang-
zott, szeretnénk, ha a februárban esedékes közmeghallga-
tásra, egyaránt elfogadná meghívásunkat a társulat, a  
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, a taggyűlésen je-
len lévő ügyvédek, valamint a fundamenta képviselete is. 

A közmeghallgatás időpontja a fenti képviseletek visz-
szajelzése alapján kerül kiválasztásra, várhatóan február 
végén, március elején. A végleges időpontot tartalmazó 
szórólapot minden tápiósági lakoshoz el fogjuk juttatni. 

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy Tápióság Község Önkor-

mányzat Képviselő-testületének 19/2017(XII.20.) számú 
önkormányzati rendelete szerint a gyermekek iskolai/óvo-
dai étkezési térítési díjai 2018. február 01.-től az alábbiak 

szerint emelkednek:

Óvoda:
Napi térítési díj, hármoszori étkezés: 384.- Ft.

Általános iskola 1-4. osztály:

Tízórai: 84.- Ft.
Ebéd: 307.- Ft.

Uzsonna: 72.- Ft
Háromszori étkezés: 463.- Ft.

Általános iskoa 5-8. osztály:

Tízórai: 88.- Ft.
Ebéd: 341.- Ft.

Uzsonna: 77.- Ft
Háromszori étkezés: 506.- Ft.

Kérem a módosítás elfogadását.

2018.01.25

Halasi Anita sk.
polgármester
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Az Országgyűlés döntése alapján 2018. 
január 1-től megváltoztak a kéményseprés 

szabályai.

A változás lényege, hogy az egylakásos ingatlanban – jel-
lemzően családi házban – élők 2018. január elsejét köve-
tően nem kapnak a kéményseprő-ipari szervtől a kémény-
ellenőrzés időpontját megajánló értesítést.

A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése 
nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt 
feladatokat. Az ingatlanhasználó szabadon egyeztethe-
ti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpont-
ját és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menet-
rendjétől. A lakossági szektorban továbbra is kizárólag 
a kéményseprő-ipari szerv végezhet kéményellenőrzést, 
tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott 
feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.  
 

A kéményellenőrzésre vonatkozó igényeket több módon 
jelenthetik be a katasztrófavédelem ellátási területén:

•	 online a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űr-
lap kitöltésével,

•	 telefonon a 1818 kormányzati ügyfélvonal 9.1.1-
es menüpontban,

•	 e-mailben a ugyfelszolgalat@katved.gov.hu,

•	 levélben a BM OKF GEK részére címzetten 1903 
Budapest, Pf. 314. címen,

•	 személyesen nyitvatartási időben a megyei ügy-
félszolgálati pontokat is felkereshetik.

 
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez 
tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások 
székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként 
bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését – 
ahogy jelenleg is – az adott megyében, illetve ellátási terü-
leten nyilvántartásba vett kéményseprő-ipari egyéni vál-
lalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a 
szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el. 
A település vonatkozásában nyilvántartásba vett szolgál-
tatók listája a tűzvédelmi hatóság honlapján megtalálható. 

Tápiósági Polgármesteri Hivata

A következő ÚjSág március 2-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: február 23.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

DR. KÁSA GÁBOR ÜGYVÉD PERES ÜGYEKBEN KÉPVISELETET,
JOGI TANÁCSADÁST ÉS OKIRATOK SZERKESZTÉSÉT VÁLLALJA

ELÉRHETŐSÉGEI:
CÍM: 2760 NAGYKÁTA, SZABADSÁG TÉR 7.

TELEFON: 06/20-9563-480 
FAX: 06/29-441-248

E-MAIL: KASAG@MONORNET.HU
MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN 15.00-TŐL 16.30-IG ÜGYFÉLFOGADÁST
ÉS TANÁCSADÁST TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN.

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ ESETÉN, KÉRJÜK A MEGADOTT TELEFONSZÁMON
SZÍVESKEDJENEK ELŐRE IDŐPONTOT EGYEZTETENI.
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DTkH Nonprofit Kft.
Tájékoztató a háztartási szilárd hulladék; csomagolási hulladék; zöld hulladék; lomtalanítás rendjéről.



Sági ÚjSág 2018. január - február6

Beszámolók az iskola decemberi programjairól
Mikulás ünnepség – 2017. december 6.

A tápiósági iskola kis és nagy diákjai mind nagyon jó 
gyerekek voltak, így idén is eljött hozzájuk a Mikulás.   
A 4. osztályosok szuper műsorral készültek a Mi-
kulásnak és a gyerekeknek. Segítségükkel bete-
kintést nyerhettünk a Mikulás műhelyébe, aho-
vá megérkeznek a gyerekek kívánságokkal teli 
levelei, ahol a sok-sok szorgos kismanó dol-
gozik és a rengeteg ajándék készül, és ahon-
nan útra kel a rénszarvas húzta szánnal Télapó. 
Mikulás bácsi nagyon megdicsérte a gyerekeket a 
szép műsorért. Gratulálunk a gyerekeknek! Köszön-
jük szépen Lesti Mariann és Heincz Zoltánné tanító 
nénik felkészítő munkáját. 
Köszönjük szépen a Mikulás bácsinak és a félelmetes, fekete Krampuszának, hogy eljöttek hozzánk és ennyi finom-
ságot hoztak a gyerekeknek!
Karácsonyi ünnepség – 2017. december 22.
A 2017-es év lezárásaként, az ünnepi hangolódás jegyében, 2017. december 22-én délelőtt karácsonyi ünnepség volt 
iskolánkban. Az énekkar és a furulya szakkörösök a legkedvesebb dalaikat adták elő nekünk karácsonyi reperto-
árjukból. Felkészítőjük Pester Attiláné Ilike néni volt. Nagyon szépen köszönjük a munkáját! Őket követték az 1. 
osztályosok, akik karácsonyi versekkel örvendeztettek meg minket. A műsort a 3. osztályos drámások hagyományos 
betlehemes műsora zárta. Felkészítőjük Lengyelné Kálló Mária tanító néni volt. Köszönjük szépen!
Adventi ünnepi hangverseny a templomban – 2017. december 17.
Advent harmadik vasárnapján került megrendezésre ünnepi hangversenyünk a római katolikus templomban.  A műsort a 
8. osztályos hittanosok kezdték, Hancsók Bernadett hitoktató vezetésével. Köszönjük szépen Bernadett munkáját. Őket az 
iskola kisdiákjai követték. Az 1. osztályosok karácsonyi verset mondtak, a 3. osztályos drámások hagyományos betlehemes 
műsorral készültek. Felkészítőjük Lengyelné Kálló Mária tanítónő volt. Köszönjük szépen Marika tanító néni felkészítő 
munkáját. A műsort követően csodálatos dallamok segítségével hangolódhattunk az ünnepekre. A 8. osztályosok grego-
rián kórusának gyönyörű éneklését követően a 3-4. osztályos valamint az 5. osztályos furulyások bemutatója következett. 
Mindannyiukat Pester Attiláné tanárnő készítette fel a bemutatóra. Köszönjük szépen a munkáját. A továbbiakban a Vad-
virág Nyugdíjas klub előadását hallgathattuk meg. Felkészülésüket Pestiné Nagy Judit segítette, köszönjük a segítségét. 
Műsorukban közreműködött - verset mondott - iskolánk volt diákja, Pintér Andrea is, neki is nagyon szépen köszönjük. 
A műsor utolsó harmadában iskolánk énekkarának műsorát élvezhettük. Felcsendült sok-sok ismert és kedves dallam. 
A gyerekek vidámsága, tehetsége, szépséges hangja, a csodás dallamok mindenkit ünnepi érzésekkel töltöttek el. Kö-
szönjük szépen Pester Attiláné Ilike néninek a gyerekek felkészítését! Gitáron közreműködött: Kun Henriett, Horváth 
Gábor, Pesti Péter és Sári István, zongorán közreműködött Pestiné Nagy Judit. Nagyon szépen köszönjük mindannyi-
uknak a közreműködést.

ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK
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Köszönetnyilvánítás
A Tápióság Pékség a karácsonyi jóté-
konysági vásári bevételükből 10.000 
Ft-ot adott iskolánknak. Az összegből 
- a szünet során kifestésre került - be-
járati folyosóra vettünk új karnisokat. 

Hálásan köszönjük a támogatásukat! 

Egy festés vagy bármilyen más munká-
lat mindig nagy felfordulással jár. Ki-
pakolás, bepakolás, fúrás, szegecselés, 
rendrakás.... Iskolánkban van egy em-
ber, aki mindig részese a megmozdulá-
soknak, a háttérben a maga csendes és 
nyugodt módján mindig ott van és se-
gíti a munkánkat. Nem volt ez másként 
most, a téli szünet alatti festésnél sem. 
Nem más ő, mint Márton Tivadar. 
Nem tudunk eléggé hálásak lenni neki. 
Nagyon-nagyon szépen köszönjük a fá-
radozásait! Tivadarnak a segítségére volt 
Maka Zsolt és Zsigár Sándor. Nekik is 

nagyon szépen köszönjük!

A téli szünet ellenére sem volt 
megállás az iskolában. Ismét 
szépültünk, ugyanis Tóth János 
és Makádi István jóvoltából a 
főbejárat folyosója szépült meg 
a két ünnep közötti időszakban. 
Jani és Pisti ismét szabadidejük-
ben, önzetlenül munkálkodtak. 
Javítottak, gletteltek, csiszoltak, 
festettek.  Két kezük munkája 
nyomán gyönyörű, tiszta falak 
fogadják ezentúl a főbejáratun-
kon érkezőket. A fiúkat minden-
ben segítette Makádiné Nagy 
Ágika. Nem tudunk eléggé há-
lásak lenni a segítségükért!! Na-
gyon-nagyon köszönjük a mun-

kájukat és önzetlenségüket!!

A festéshez szükséges anyagokat 
a Szülői Munkaközösség támo-
gatása révén tudtuk beszerezni. 

Köszönjük szépen!

A téli szünet ellenére sem volt 
megállás az iskolában….

vagyis ismét szépültünk!

TÁPIÓSÁGI GÉZENGÚZ ÓVODA!
Új öltözőszekrényekkel gazdagodott!

A Csupaszív, Csigabiga és  Süni csoportos gyermekek örömére.

Köszönettel tartozunk:

- a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítványnak, hogy 
455.000.-forinttal

- és Tápióság Község Önkormányzatának, hogy 116.000.- 
forinttal finanszírozta az öltözőbútorok vásárlását.

A bútor Szira Csaba keze munkája.

Reméljük, hogy mindenki rendeltetésszerűen használja, megbecsüli, 
és hosszú évekig használhatjuk az öltözőszekrényeket.
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Tápióságért Alapítvány

Adószám: 19184207-1-13
Számlaszám: 11742063-20004738

Tisztelt Tápióságiak!
Szeretném köszönteni a 2018-as évben a falu lakosságát.

Engedjék meg, hogy néhány mondatban tájékoztassam 
a tisztelt lakosokat az alapítvány helyzetéről. Ebben az 
évben bízom abban, hogy betudjuk fejezni a tájház felújí-

tását és megnyitjuk a látogatók előtt.

Örvendetes dologról számolhatok be, a faluházzal egy tel-
ken van egy épület, amit a közeljövőben ki fogunk adni ke-
reskedelmi tevékenységre. Ebből a bérleti díjból már sokkal 
könnyebben tudjuk az alapítványt működtetni. Remélem 
ebben az évben még több támogatást tudunk adni a külön-
böző kulturális eseményekhez és gyermek programokhoz. 

Amint már megszokták tőlem, most is köszönetet monda-
nék azoknak a lakosoknak akik önzetlenül segítik anyagi 

támogatásukkal tevékenységünket:

Ráduly Ferenc /plébános/ 
Horváth Imre /Szentmártonkátai út/ 

Lesti Mihály /Jókai utca/ 
Urbán István /Úri út./

Névtelen adakozó

Utólagosan egy hiányosságot szeretnék pótolni, ami az én 
figyelmetlenségemből adódott. A  múlt évben egy jelentős 
összeggel támogató kft.-nek az önzetlenségét elfelejtet-
tem megköszönni. Ez úton köszönetet mondok a Kun és 

Társa kft-nek és elnézésüket kérem.

Tisztelettel:

 Tóth György 
 Tápióságért Alapí tvány Elnöke

ELSŐ FÉL ÉVES TERVEZETT PROGRAMNAPTÁR

Február 17. - Önkormányzati bál 
Február vége ~ március eleje  - Közmeghallgatás

Március 2. - Átadó Ünnepség
Március 10. - Sportbál
Március 24. - Iskolabál 

Április 28. - Rétesfesztivál
Június 22-24 - Vasszamarak fesztivál
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Tisztelt Tápióságiak!
2017.december 9.-én a lovasok egyik év végi nagyszabású rendezvénye az egyesületünk által szervezett „Lovas bál” 

volt.

A közel s távoli lovasok minden évben megtisztelik jelenlétükkel e neves eseményt. Belépéskor az üdvözlő ital sem 
maradhatott el mintegy kedvcsinálóként.

Szemet gyönyörködtető látvány volt a berendezés, a „nagykönyvbe”megírt terítés várta a vendégeket. Köszönet érte 
az „Innoven”KFT dolgozóinak. A viszontlátás öröme töltötte el az érkezőket, e nagyszabású esemény több száz lovast 
és családtagot vonz Tápióságra. Az élő zene hangulatosabbá tette az estét. A feltálalt ételek ínycsiklandozóak voltak 
a fent említett KFT készítésének köszönhetően. Mulatás és baráti beszélgetések jellemezték ezt az estét. A tombola 

nyeremények is szép számmal érkeztek melyeket:

Köcze Ildikó

Rada Rita

Rada Mariann

Bogéria Illatszer

Zollai Máté

Bugyi Sándorné

Galbáts Dohánybolt

Dr.Papp Károly Ált.iskola 

Szülői munkaközössége

Kun Károlyné

Indián Speed

Varró Gáborné

Szira Nikolett

Kun Beatrix

Kaló Imre és családja /
Szentmártonkáta/

Szabó Csilla

Szabó János /Szunó/

Bubi Hús KFT

Galéria Nyomtatvány

S-Taylor divat

Fejős Hús KFT

Terék Bútorszalon KFT

Casablanca Étterem

Fantázia virágbolt Léna

Szalóki Vas-műszaki bolt

Nagykátai Gyógy és 
strandfürdő

Topp István Privát bolt

Zakarné Dávid Ibolya

Lesti Hús KFT

felajánlásával kaptunk, KÖSZÖNET érte hogy ezzel is emelték az est színvonalát. A Vadvirág Nyugdí-
jas klub baráti köre süteménnyel járult rendezvényünkhöz. Maczó Sándor Klubvezető egy dallal köszön-
te meg e nemes gesztust. Hajnalig tartó mulatással és tánccal záródott Egyesületünk tartalmas 2017-es éve.

Tápiósági Lovassport Egyesület 
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OLVASÓINK..

Halotti beszéd egy telefonhoz
(Kosztolányi Dezső nyomán)

Látjátok felhasználóim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket üres ujjunkra. Megcsalt.

Ismertük őt. Nem volt nagy képernyős és hivalkodó,
csak kevés pixel, szívünkhöz közel álló.

De nincs már.
Akár a zöld.

Jaj, tenyeremen a bőr
nem érint már.

 
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen a telefon, egyedüli példány.

Nem gyártják többé, és mindenki fél,
hogy jön a szolgáltatótól egy levél,

Nem javítjuk, de van itt valami hasonló.
 

Nézzétek e tokot, ez összeomló,
kedves számot. Nézzétek, itt e kéz,

mely tárcsázna de ködbe vész
kővé meredve,

mint egy ereklye
s rá ékírással van karcolva ritka,

telefonkönyv bejegyzéseinek titka.
 

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Töltés közben is hirdette: ő volt.

Ahogy szerette ezt vagy azt a tételt,
s szólt, kevés a memória, melyet lepecsételt

a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hanga,

s mint víz alól szóló nokia ébresztés hangja,
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:

„Édes kislányom, egy kis sajtot ennék”,
vagy sört ivott és bambán meredt a 

kezében égő zseblámpa
fényére, és futott, 

és szőtte álmát, mint színes fonált:
a kijelzőjén feltündökölt a jegy, 

hogy millió példány közül az egyetlenegy.
 

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, de Ázsiába,

a honlapon sem és gazdag plázában
akárkit árulhatnak csak őt nem.

Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa foncsora.

Szegény a telekommunikációs szerencse
hogy e csodát újólag megteremtse.

 
Édes telefontársaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.

Az élet egyszer csak a telefonra gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Száma volt...”,

majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva, „kikapcsolt...”

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint saját térerejének dermedt erővonala.

Nem kapcsolja be se könny, se szó, se vegyszer.
Veszel egy másik telefont, talán egyszer.

- Erdélyi Zoltán -
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Nyugdíjas híradó

Több rendezvényen is zártuk a 2017-es évet.

December 2-án az Újszilvási Rozmaring Nyugdíjas 
Klub meghívásának tettünk eleget. Klubvezetőjük Kál-
lai Lászlóné Marika, szívélyesen fogadott minden érke-
ző vendéget. Abony, Cegléd, Farmos, Kóka, Nagykáta, 
Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Szentlőrinckáta 
nyugdíjasait, valamint Tiszaföldvár csoportját, a fegy-
veres és rendvédelmi csoportokat. Miután az „utolsó” 
vendég is megérkezett, köszöntött mindenkit, és felkér-
te Dr. Petrányi Csaba polgármestert, hogy nyissa meg a 
délutánt. Ő is minden meghívott és hazai vendéget szívé-
lyesen köszöntött, és kívánt jó szórakozást. Földi László 
képviselő és a délután műsorvezetője méltatta a nyugdíja-
sok munkáját, különösképp a közösségért tett fáradozásu-
kat. További szép nyugdíjas életet kívánt. A tiszaföldvári-
ak vezetője Borsi Balázs, egy az alkalomhoz illő verssel 
„Szeressétek az öregeket” köszöntötte a nyugdíjasokat. A 
nap vendége az Alsószentgyörgyi Polla volt, aki mulatós 
nótával szórakoztatott. Nagyon jól éreztük magunkat, so-
kat beszélgettünk klubtársainkkal, megosztva jó és rossz 
élményeinket. A jó vacsora és a jó hangulatú mulatozás 
közben, megérkezett a várva várt Mikulás is. Köszöntött 
mindenkit, a puttonyából szórta a finom szaloncukrot, 
amiből mindenki kaphatott. A tombolahúzást követően 
mindenki hosszasan búcsúzkodott. Ez úton is köszönjük a 
házigazdáknak a vendéglátást, a szép élményeket.

December 9-én Maczó Sándor klubvezetőnkkel együtt 
hazai pályára érkeztünk, és nagyon jól éreztük magunkat 
a Tápiósági Lovassport Egyesület báljában. Köszönjük a 
meghívást. Az egyesület lovas barátaival, Dány, Farmos, 
Nagykáta, Tápióbicske, Tápiószecső, Szentmártonkáta 
vendégeivel és a többi civil barátokkal együtt mulathat-

tunk. A színvonalas és jóhangualtú bál finom vacsorával 
és különleges tombola nyereményekkel volt színesítve. 
Dicséret illeti Csillát és csapatát, a vacsora készítőit és 
tálalóit, és valamennyi segítőt. Profi módon csinálták vé-
gig. Köszönjük továbbá a talp alá való szolgáltatójának 
a munkáját is. Nem utolsó sorban pedig a Maczó család 
odaadását és vendéglátását.

December 17-én, az Adventi hangversenyen, szép ének-
kel szerepeltek nyugdíjasaink. Gigorné Piroska és Bota 
Zoltán verssel járult hozzá a szép karácsonyi hangulat-
hoz. Dícséret minden szervezőnek, szereplőnek a színvo-
nalas előadáshoz. Örömünkre, minden évben csodálatos-
sá varázsolják a karácsony ünnepét. A „sátrasokat” pedig 
köszönet illeti, akik étel, ital, ajándék árusításával, vásári 
hangulatot varázsoltak a templomtérre a hangversenyt 
követően.  

Ismét mondhatom, hogy jövőre Veletek ugyan itt!

Igazán szép élményekkel zártuk az évet!

Tótn Lajosné

Barna Piri

EGYSZERŰ FINOM 
POGÁCSA

1kg liszt
50dkg Rama

2 csomag élesztő 
2 dl tejben f elfuttatva

1 nagy tejföl
1 pópos kanál só

2 db tojás

Összedolgozva 3x 
nyújtjuk, pihentetjük, 

hajtogatjuk. Majd a po-
gácsákat tojással meg-
kenve tepsibe rakjuk és 

kisütjük.
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