


Sági ÚjSág 2017. március2

 

Önkormányzati hírek 

2017. február 15-én tartott képviselő testületi ülés 
napirendi pontjai: 
 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés terve-
zetének megtárgyalása 
A költségvetést tárgyalta a testület, továbbdolgozásra 
visszaadta a pénzügyi bizottságnak. 
Az ülésen megállapításra került, hogy 2016. december 
31-én önkormányzatunk bankszámlaegyenlege a terve-
zett 1.500.000,- Ft- helyett 55.600.000,- Ft volt. Ezen 
összeg tartalmazza a Gubó-hegy felújítására nyert 
12.749.906,- Ft-ot. Az ezt meghaladó többlet pedig 
megtakarításból és többletfinanszírozásból adódik. A 
felhalmozott pénzösszeg a 2017. évi pályázataink és 
tervezett fejlesztéseink önerejeként fog szolgálni. 
  
 2./ Egyebek 
 
Egyebek napirendi pontban a testület arról döntött, 
hogy elvégezteti a Szentmártonkátai út, a Papp Károly 
út és a Cicahegyi járda felújításának tervezési és enge-
délyeztetési munkálatait, hogy a - információink szerint 
nyár folyamán - kiírásra kerülő útfelújítási pályázato-

kon indulhasson önkormányzatunk. A Malom kereszte-
ződésének rendezésével és a zebrák kialakításával kap-
csolatban pedig a testület úgy döntött, hogy nem vár 
tovább esetleges pályázatokra, így amint elkészülnek az 
új tervek és engedélyek, elkezdődik a kivitelezés, vár-
hatóan május-június folyamán. 
  
Egyéb hírek 
 
2017. március 1-jén újra indulnak közmunka-
programjaink. 
Tovább folytatódik a járdafelújítási program, első sor-
ban a Dózsa György úton, Gubó-hegyen és a Papp Ká-
roly úton kerülnek a járdák felújításra. 
Újabb munkaprogramot indítunk:  a régi könyvtár épü-
letében a Templom téren varrodát alakítunk ki. Első 
körben 6 dolgozó fog munkaruhákat készíteni. Nagy 
figyelem kíséri újra ezt a programot is, így bízunk ben-
ne, hogy ez is hasonló elismerésben fog részesülni, mint 
a korábbi próbálkozásaink. 
 

Halasi Anita 
polgármester 

KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

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

   
A február havi ÚjSágban is olvashatták, hogy jelenleg 1.365.000,-Ft áll az alapítvány rendelkezésére, mely összeg 
kiemelt célja idén a Tápiósági Faluház megvásárlása.  
Nem kis bátorságot véve fordultunk tavaly nyáron a lakosság felé, ezen cél megvalósítása érdekében. Az elért ered-
mény pedig önmagáért beszél. Sokadjára mondunk köszönetet a fenti összegért az eddigi adományozóknak. 
Az év eleji időszak azonban azon falubeliek számára is a támogatás lehetőségét nyújtja, akik szűkös anyagi körül-
mények között élnek, és bármilyen jó szándékkal is vannak településünk iránt, nem tudnak a havi jövedelmükből 
ilyen célra felajánlani. 
Most adójuk 1%-ának felajánlásával, Ők is csatlakozhatnak a segítségnyújtók köréhez.   

Köszönettel:  
Tápióságért Alapítvány kuratóriuma 

Tisztelt Tápióságiak! 

Támogatásukkal segíthetik településünk szépülését, gyermekeink táboroztatását, 
kulturális események szervezését, hagyományaink őrzését. 
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Kedves Tápióságiak! 

 Szinte minden családnak van hozzá közel álló óvodás gyermeke, legyen az saját gyermek, unoka, 
szomszéd vagy ismerős. Ezért kérek minden tápiósági lakost, hogy támogassa adója 1 % felajánlásával, a 

„Boldogabb óvodás évekért Alapítványt” 
ez által a Tápiósági Gézengúz Óvodát. A korábbi évek felajánlóinak köszönhetően hozzájárulhattunk 

az óvodai kirándulások és úszótáborok költségeihez, csökkentve a szülőket terhelő költségeket. 
Finanszírozhattunk az óvoda igénye szerint, egy udvari rugós hintát, 

és karácsonyi téli ruházati csomagot ajándékozhattunk 4 óvodás gyermeknek. 
Köszönöm az eddigi támogatást mindenkinek, és kérem, hogy ebben az évben még többen ajánlják fel adójuk 1 % 

át alapítványunknak, vagy bármilyen más módon támogassanak minket, így segítve munkánkat. Alapítványunk 
adószámával kitöltött EGYSZA lap az óvodában átvehető  

 
BOLDOGABB ÓVODÁS ÉVEKÉRT ALAPÍTVÁNY 

Tápióság, 2253. Bicskei út 21, 
Adószám: 18698257-1-13 

Horváth Imréné 
elnök 

A következő ÚjSág április 7-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: március 30. 
Az újságok korábbi példányai 

megtalálhatóak a könyvtárban.  

" Az egyik barátom megkérdezte tőlem, miért fize-
tek ennyi pénzt a gyerekeim sportolására? 
Én nem a sportért fizetek. Feleltem.  
- Fizetem a pillanatot, amikor a gyerekem fáradt, mégis 
elmegy edzésre. 
- Fizetem, hogy megtanulják, mi a fegyelem a koncent-
ráció. 
- Fizetem, hogy vigyázzon a testére, az egészségére. 
- Fizetem, hogy megtanuljon együtt dolgozni másokkal, 
jó csapattárs legyen, viselje el kegyesen a vereséget és 
alázatosan a sikert. 
Fizetem, hogy megtanulja kezelni a csalódásait, ha nem 
éri el a várt sikert. És mégis visszamegy hétről, hétre. 
- Fizetem, hogy megtanulják elérni a céljaikat. 
- Fizetem, hogy tartsák tiszteletben ne csak önmagukat, 
hanem csapattársait, Edzőit! 
- Fizetem, hogy az órákon, heteken, hónapokon át tartó 
kemény munka létrehozhat egy bajnokot. 
- Fizetem, hogy megtanulja, a siker nem jön egyik nap-
ról a másikra. 

- Fizetem, hogy büszke legyen az eredményeire és le-
gyenek hosszútávú céljaik! 
- Fizetem, hogy kössön életre szóló barátságokat, egész 
életre szóló emlékeik legyenek. 
- És fizetem, hogy az edzőteremben legyen, a pályán és 
ne a képernyő előtt! 
- Fizetem a lehetőségeket, amiket a sport nyújt! 
Azt gondolom ez egy jó befektetés.......... "  

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a 
Tápiósági Községi Sportkört, 

felajánlásával járuljon hozzá az egyesület-
ben folyó utánpótlás-neveléshez. 

1% ADÓ—100% TÁPIÓSÁG 
19831772-1-13 
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Tisztelt Ebtartók! 

A  Monori Járási Állategészségügyi  Hivatal tájékozta-
tása alapján környezetünkben veszettség megbetegedést 
állapítottak meg, ezért az alábbiakra hívom fel figyel-
müket: 

A veszettség emberben gyógyíthatatlan és halálos kime-
netelű betegség, ezért az ellene való védekezés kötele-
ző, a megelőzés elmulasztásáért  az eb tulajdonosa fe-
lel ! Az ebek veszettség elleni oltása minden 3 hónapos kort 
betöltő  eb részére kötelező ! 

A Kormány 115/2012. (VI. 11.) rendelete kötelezővé 
tette az ebek megjelölését mikrochippel, és regisztráció-
jukat az országos adatbázisban. A kötelező veszettség 
elleni oltás és más beavatkozás chip nélküli eben már 
nem végezhető el. 

A kialakult  járványhelyzet miatt az oltás és megjelölés 
szigorított, egyedi ellenőrzése  várható minden állattar-
tónál ezért kérem, hogy akinek a tulajdonában lévő eb 
oltása lejárt, vagy megjelölése elmaradt , az oltás lejára-
táig, vagy legkésőbb 2017 május 31. – ig. végeztesse el 
állatorvosával ! 

Az oltás tényének összevont központi ellenőrzése meg-
kezdődött, az oltatlan állat tulajdonosa minimum 
15 000.-Ft. bírság kiszabásával számolhat. 

Felhívom a lakosság figyelmét a macskák veszettség 
elleni oltásának fontosságára! Az utolsó  magyarországi 
humán fertőződések  macska  karmolástól vagy hara-
pástól származtak. A házimacskák otthonunkba bejára-
tosak, de éjszaka  nem csak a saját kertünkben tartóz-
kodnak, hanem vadászterületükön kóborolnak. Itt  érint-
kezhetnek más rágcsálókkal, macskákkal, kutyákkal, és 
könnyen fertőződhetnek a veszettség vírusával, ezért a 
megelőzés egyetlen útja, a védőoltás ami fokozottan 
ajánlott!  

Pest megye területén egyidejűleg ebzárlat és legeltetési 
tilalom lesz a rókák orális immunizálásának idejére el-
rendelve. 

Az ebzárlat ideje alatt tartási helyükön a kutyák és 
macskák lehetőleg elzárva, megkötve úgy tartandók, 
hogy más állattal, illetve emberrel ne érintkezhessenek. 
Tartási helyüket a községen belül a kutyák csak pórá-
zon és szájkosárral hagyhatják el. 

A települést csak a hatósági állatorvos kedvező eredmé-
nyű vizsgálata alapján kiállított igazolásával hagyhatják 
el. 

A község területén befogott  kóbor  húsevőket hatósági 
megfigyelés alá helyezik. 

dr. Kapp Péter  
hatósági állatorvos 

 EBOLTÁS ! 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség 
elleni kötelező oltása az alábbi helyeken és időpontok-
ban lesz Tápióság községben 2017 évben: 
Polgármesteri Hivatalnál 

 március  11.    / szombat /   09 - 11 -óráig. 
 március  24.    / péntek    /   15 - 17 -óráig. 

Kérhető az oltás az eb tartási helyén is , ebben az eset-
ben be kell jelentkeznie állatorvosánál. Bejelentés a 06 
30 9 521 512 vagy 06 30205562611telefonokon. 
Az oltás díja összevezetett ebek  soroltásakor : 
  4000. - Ft / ebenként (chippes eb) 

Chip+oltás+regisztrálás: 
  6500.-Ft (még nem chippes ebeknek) 

Az oltással  az  érvényes rendelet értelmében az ebek 
féregtelenítése is megtörténik. 

Az oltást minden három hónapos kort betöltött eb 
részére kötelező! 

Az oltás elmulasztása az oltatlan eb leölését és a tu-
lajdonos szabálysértését  vonja maga után! 

Aki már rendelkezik kamarai oltási igazolvánnyal illet-
ve állatútlevéllel, feltétlenül hozza magával az oltásra, 
mert az oltási igazolvány pótlása, új igazolvány kiadása  
500.- Ft. 

Az oltás elmulasztása a tulajdonos szabálysértését 
vonja maga után! Az oltatlan ebeket a hivatal veszé-
lyes ebbé nyilvánítja, és tartását meg is tilthatja! 

Polgármesteri Hivatal Tápióság 

 

Tájékoztató! 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. február elsejétől a Központi Orvosi Ügyelet a Nagykáta, 

Petőfi Sándor u. 3. szám alól a Nagykáta, Görgey utca 21. szám alá költözött.  
 

Az alapellátási ügyelet a következő számon hívható:  
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06-29/440-074  

Mentőszolgálat / mentési hívószám: 104; 112 

Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, 
hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon 

folyamatosan 24 órában tart. Ebben az időben lehet az ügyeleti rendelőben ellátásra jelentkezni, 
vagy telefonon az ügyelet segítségét kérni a 06-29/440-074-es telefonszámon. 

Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat 
 

A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szerve-
zésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alap-
ján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosu-

kat keressék! 
 

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a munkaszüneti napot 
követő munkanapon 8 óráig tart. 

 
Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, 

Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos. 
DÁTUM: 

03.04. - 03.05. Dr. Csajbók Krisztina 
   2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14. 
   06 (20) 264-3604 
 
03.11. - 03.12. Dr. Kapp Péter 
   2251 Tápiószecső,    
   Munkácsy u. 17. 
   06 (20) 556-2611 / 06 (30) 952-1512 
 
03.15.   Dr. Krevenka Antal 
   2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a. 
   06 (53) 380-181 / 06 (30) 325-4527 
 
03.18. - 03.19. Dr. Haris István 
   2243 Kóka, Táncsics M. u. 1. 
   06 (29) 429-249 / 06 (30) 299-2504 

 
03.25. - 03.26. Dr. Grónás Tibor 
   2252 Tóalmás, Deák F.   
   u. 5. 
   06 (29) 426-616 / 06 (30) 206-6137 
 
04.01. - 04.02. Dr. Felde István 
   2765 Farmos, Viola u. 23. 
   06 (20) 941-0568 
 
Monor, 
2017. február 16. Dr. Szakács Árpád 
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hatósági állatorvos 

 EBOLTÁS ! 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség 
elleni kötelező oltása az alábbi helyeken és időpontok-
ban lesz Tápióság községben 2017 évben: 
Polgármesteri Hivatalnál 

 március  11.    / szombat /   09 - 11 -óráig. 
 március  24.    / péntek    /   15 - 17 -óráig. 

Kérhető az oltás az eb tartási helyén is , ebben az eset-
ben be kell jelentkeznie állatorvosánál. Bejelentés a 06 
30 9 521 512 vagy 06 30205562611telefonokon. 
Az oltás díja összevezetett ebek  soroltásakor : 
  4000. - Ft / ebenként (chippes eb) 

Chip+oltás+regisztrálás: 
  6500.-Ft (még nem chippes ebeknek) 

Az oltással  az  érvényes rendelet értelmében az ebek 
féregtelenítése is megtörténik. 

Az oltást minden három hónapos kort betöltött eb 
részére kötelező! 

Az oltás elmulasztása az oltatlan eb leölését és a tu-
lajdonos szabálysértését  vonja maga után! 

Aki már rendelkezik kamarai oltási igazolvánnyal illet-
ve állatútlevéllel, feltétlenül hozza magával az oltásra, 
mert az oltási igazolvány pótlása, új igazolvány kiadása  
500.- Ft. 

Az oltás elmulasztása a tulajdonos szabálysértését 
vonja maga után! Az oltatlan ebeket a hivatal veszé-
lyes ebbé nyilvánítja, és tartását meg is tilthatja! 

Polgármesteri Hivatal Tápióság 

 

Tájékoztató! 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. február elsejétől a Központi Orvosi Ügyelet a Nagykáta, 

Petőfi Sándor u. 3. szám alól a Nagykáta, Görgey utca 21. szám alá költözött.  
 

Az alapellátási ügyelet a következő számon hívható:  
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06-29/440-074  

Mentőszolgálat / mentési hívószám: 104; 112 

Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, 
hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon 

folyamatosan 24 órában tart. Ebben az időben lehet az ügyeleti rendelőben ellátásra jelentkezni, 
vagy telefonon az ügyelet segítségét kérni a 06-29/440-074-es telefonszámon. 

Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat 
 

A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szerve-
zésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alap-
ján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosu-

kat keressék! 
 

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a munkaszüneti napot 
követő munkanapon 8 óráig tart. 

 
Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, 

Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos. 
DÁTUM: 

03.04. - 03.05. Dr. Csajbók Krisztina 
   2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14. 
   06 (20) 264-3604 
 
03.11. - 03.12. Dr. Kapp Péter 
   2251 Tápiószecső,    
   Munkácsy u. 17. 
   06 (20) 556-2611 / 06 (30) 952-1512 
 
03.15.   Dr. Krevenka Antal 
   2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a. 
   06 (53) 380-181 / 06 (30) 325-4527 
 
03.18. - 03.19. Dr. Haris István 
   2243 Kóka, Táncsics M. u. 1. 
   06 (29) 429-249 / 06 (30) 299-2504 

 
03.25. - 03.26. Dr. Grónás Tibor 
   2252 Tóalmás, Deák F.   
   u. 5. 
   06 (29) 426-616 / 06 (30) 206-6137 
 
04.01. - 04.02. Dr. Felde István 
   2765 Farmos, Viola u. 23. 
   06 (20) 941-0568 
 
Monor, 
2017. február 16. Dr. Szakács Árpád 
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Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017.03.13.-én 
8:00-12:00-ig adomány ruhák begyűjtését végzi, a 
polgármesteri hivatal parkolójában csak tiszta nem 
szakadt ruhákat fogadunk el, ott helyben átnézzük. Ki-
zárólag erre az időpontra vonatkozik a begyűjtés! 
A begyűjtött ruhák kiosztása kb. 1 hét múlva lesz, a 
pontos dátumot közöljük! 

Cserni Lászlóné 
családsegítő 

Tisztelt Lakosság! 
 

Újrahasznosítás céljából kötött ruhaneműk gyűjtését 
végezzük! Kérünk tehát mindenkit, hogy a szekrény 
mélyén helyet foglaló, használaton kívüli kötött puló-
vereiket szíveskedjenek felajánlani erre a célra. 
A tiszta ruhadarabokat, a 
könyvtárban nyitvatartási idő-
ben, illetve a hivatalban ügy-
félfogadási időben lehet leadni. 
Köszönjük az eddig leadott kö-
tött árut!! 

F E L H Í V Á S 

Tápiósági Gézengúz Óvodai Hírei 

M Á R C I U S I  
P R O G R A M J A I N K 

 
Március 1.   Kirándulás—MINIPOLISZ 
Március 13.  Fotózás 
Március 15.  Nemzeti ünnep 
Március 22.  Békamentés és Farmos—nagycsoport 
Március 28.  Budapest Center Színház: Az állatok nyelvén tudó juhász 
Március 31.  Nevelés nélküli nap 

 

2017. február 16-án, csütörtökön volt az alsó tagozat 
farsangi mulatsága. 
Minden osztály fantasztikus műsort adott elő. A gyere-
kek nagyon izgultak az előadások előtt, de mindenki 
nagyon szépen szerepelt.  
A műsort Kunné Kelemen Erzsébet tanárnő kis táncos 
tornászai kezdték. Őket Kertészné Éva néni és Lestiné 
Bogi néni vezetésével az első osztályos kis nyuszikák 
követték. Utánuk a második osztályosok következtek, 
szuper kis műsorukban nagyon ügyesen és profin tán-
coltak. Őket Dudásné Éva néni és Lengyelné Marika 
néni készítette fel. A harmadikosok Heinczné Erzsike 
néni és Lesti Mariann tanító néni kíséretében egyenesen 
Rió de Janeiro-ba röpítettek bennünket. Nagyon ötletes 
műsorukban a Rio című mesefilm csodálatos kis papa-
gájait adták elő és végül, de nem utolsó sorban a negye-
dikesek a mesés és egyben veszélyes 
Vadnyugatra invitálták a nézőket. Kaktusz Jack, 
Buffalo Bill és a vadnyugat hősei, jellegzetes szereplői 
jelentek meg a színpadon. Udvari tanár úr pedig egye-
nesen Clint Eastwood bőrébe bújt sőt még a "felesége" 
is feltűnt a színen - aki ki más is lehetett volna, mint 
Tóthné Ónody Nóra tanárnő - és lasszójával szépen ha-
za húzta Udvari tanár urat... akarom mondani 
Eastwoodot. 
Nagyon szépen köszönjük a tanító nénik és tanár úr 
munkáját, a gyerekek felkészítését. 
Természetesen volt tombola- gyönyörű torta volt a fődíj 
Pap Zoltán felajánlásaként. Köszönjük szépen! - vala-
mint nagyüzem a büfében. Nagyon szépen köszönjük a 
4. osztályos szülőknek a sok-sok finomságot... Nagyon 
jól szórakozott kicsi, nagy, felnőtt és gyerek. 
A délutánról készült képeket és videókat megtekinthetik 
iskolánk hivatalos facebook oldalán.  
A felső tagozat farsangját 2017. február 17-én, pén-
teken rendeztük meg iskolánkban. Minden osztály 
fantasztikusan szerepelt. 
A gyerekeknek köszönhetően ismét világ körüli utazá-
son vehettünk részt. Rögtön az 5. osztályosok Mexikó-
ba vittek bennünket, és bár félelmetes párbajjal kezdő-
dött az előadásuk önfeledt, örömteli tánc lett a vége. 
Mind a jelmezük, mind pedig a koreográfiájuk nagyon 
ötletes volt. Gratulálunk! Némethné Buzás Ildikó tanár-
nőnek köszönjük a felkészítést. 
Következtek a 6. osztályosok. Ők az Olümposz csúcsá-
ra, egyenesen az Olümposzi istenekhez repítettek ben-
nünket. Történetük bizony nagyon tanulságos volt: a 
nagyon-nagyon rossz gyerekekkel már az Olümposzi 
istenek sem bírtak, így száműzték őket az Olümposzról 
és rábízták őket tanárukra. Bekech tanár úr feltűnése a 
színpadon nem kis meglepetést okozott, hiszen egy 
nagy dobozból bukkant elő, örömmel vállalva a gyere-
kek további pártfogását Gratulálunk a műsorhoz! Kö-
szönjük szépen az előadásukat és Bekech tanár úr mun-

káját! 
Őket már a nagyok követték. Az utóbbi pár hétben a 7. 
és 8. osztályosok is nagyon sokat készültek a fellépés-
re. 
A 7. osztályosok ismét bebizonyították, hogy fantaszti-
kus kis csapat. Enrique Iglesias Duele el Corazon című 
száma ihlette meg őket. Szuper koreográfiájuk szuper 
mozgással párosult. Műsorukat méltán vastapssal jutal-
mazta a közönség. Nekik is gratulálunk a műsorukhoz, 
és köszönjük szépen Lesták Erzsébet tanárnő munkáját! 
A 8. osztályosok szintén táncos koreográfiát választot-
tak. Mindenki részt vett a felkészülésben, ők is sokat 
próbáltak, hogy minden egyes apró lépés a helyére ke-
rüljön, és műsoruk végén a vastaps és a közönség kí-
vánsága - "Vissza-vissza-vissza" - teljesen jogos volt, 
és ők örömmel és felszabadultan tettek eleget a nézők 
kívánságának. Nagyon ügyesek voltak, csak gratulálni 
tudunk nekik a szuper előadáshoz. Köszönjük szépen 
Urbán Judit tanárnő munkáját! 
Azt gondolom, hogy a farsangi mulatság bár elsősorban 
egy hagyomány - jól tudjuk elődeink is így csinálták 
zajjal, hangoskodással a telet szerették volna elűzni - 
mindezek mellett ennél sokkal többet jelent. A műso-
rokra való készülés, a közös próbák összekovácsolják 
az osztályokat, hogy együtt alkothassanak valami mást, 
kicsit kiléphessenek a hétköznapok tél végi szürkeségé-
ből.  
A gyerekek önfeledt, mosolygós arcát látva vélemé-
nyem szerint megérte a műsorokba fektetett energia.  
Köszönjük szépen mindenkinek, hogy ilyen csodás dé-
lutánt szereztetek nekünk! 

(Fotók az újság hátoldalán.) 

Iskolai hírek—FARSANGI BÁL 

2017. február 10-én, 
Marsi Eszter 7. osztályos 
tanulóval, a Kazinczyról 
elnevezett "Szép magyar 
beszéd" versenyen képvi-
seltük Tápióságot. Eszter 
gyönyörűen teljesített!  
Bár helyezést nem értünk 
el, több kolléga is meg-
dicsérte Esztert szép 
hangjáért, tiszta kiejtésé-
ért, hangsúlyozásáért! 
Jövőre újra megmérette-
tünk! 
Szép volt Eszter! 

Tóthné Ónody Nóra 
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Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017.03.13.-én 
8:00-12:00-ig adomány ruhák begyűjtését végzi, a 
polgármesteri hivatal parkolójában csak tiszta nem 
szakadt ruhákat fogadunk el, ott helyben átnézzük. Ki-
zárólag erre az időpontra vonatkozik a begyűjtés! 
A begyűjtött ruhák kiosztása kb. 1 hét múlva lesz, a 
pontos dátumot közöljük! 

Cserni Lászlóné 
családsegítő 

Tisztelt Lakosság! 
 

Újrahasznosítás céljából kötött ruhaneműk gyűjtését 
végezzük! Kérünk tehát mindenkit, hogy a szekrény 
mélyén helyet foglaló, használaton kívüli kötött puló-
vereiket szíveskedjenek felajánlani erre a célra. 
A tiszta ruhadarabokat, a 
könyvtárban nyitvatartási idő-
ben, illetve a hivatalban ügy-
félfogadási időben lehet leadni. 
Köszönjük az eddig leadott kö-
tött árut!! 

F E L H Í V Á S 

Tápiósági Gézengúz Óvodai Hírei 

M Á R C I U S I  
P R O G R A M J A I N K 

 
Március 1.   Kirándulás—MINIPOLISZ 
Március 13.  Fotózás 
Március 15.  Nemzeti ünnep 
Március 22.  Békamentés és Farmos—nagycsoport 
Március 28.  Budapest Center Színház: Az állatok nyelvén tudó juhász 
Március 31.  Nevelés nélküli nap 

 

2017. február 16-án, csütörtökön volt az alsó tagozat 
farsangi mulatsága. 
Minden osztály fantasztikus műsort adott elő. A gyere-
kek nagyon izgultak az előadások előtt, de mindenki 
nagyon szépen szerepelt.  
A műsort Kunné Kelemen Erzsébet tanárnő kis táncos 
tornászai kezdték. Őket Kertészné Éva néni és Lestiné 
Bogi néni vezetésével az első osztályos kis nyuszikák 
követték. Utánuk a második osztályosok következtek, 
szuper kis műsorukban nagyon ügyesen és profin tán-
coltak. Őket Dudásné Éva néni és Lengyelné Marika 
néni készítette fel. A harmadikosok Heinczné Erzsike 
néni és Lesti Mariann tanító néni kíséretében egyenesen 
Rió de Janeiro-ba röpítettek bennünket. Nagyon ötletes 
műsorukban a Rio című mesefilm csodálatos kis papa-
gájait adták elő és végül, de nem utolsó sorban a negye-
dikesek a mesés és egyben veszélyes 
Vadnyugatra invitálták a nézőket. Kaktusz Jack, 
Buffalo Bill és a vadnyugat hősei, jellegzetes szereplői 
jelentek meg a színpadon. Udvari tanár úr pedig egye-
nesen Clint Eastwood bőrébe bújt sőt még a "felesége" 
is feltűnt a színen - aki ki más is lehetett volna, mint 
Tóthné Ónody Nóra tanárnő - és lasszójával szépen ha-
za húzta Udvari tanár urat... akarom mondani 
Eastwoodot. 
Nagyon szépen köszönjük a tanító nénik és tanár úr 
munkáját, a gyerekek felkészítését. 
Természetesen volt tombola- gyönyörű torta volt a fődíj 
Pap Zoltán felajánlásaként. Köszönjük szépen! - vala-
mint nagyüzem a büfében. Nagyon szépen köszönjük a 
4. osztályos szülőknek a sok-sok finomságot... Nagyon 
jól szórakozott kicsi, nagy, felnőtt és gyerek. 
A délutánról készült képeket és videókat megtekinthetik 
iskolánk hivatalos facebook oldalán.  
A felső tagozat farsangját 2017. február 17-én, pén-
teken rendeztük meg iskolánkban. Minden osztály 
fantasztikusan szerepelt. 
A gyerekeknek köszönhetően ismét világ körüli utazá-
son vehettünk részt. Rögtön az 5. osztályosok Mexikó-
ba vittek bennünket, és bár félelmetes párbajjal kezdő-
dött az előadásuk önfeledt, örömteli tánc lett a vége. 
Mind a jelmezük, mind pedig a koreográfiájuk nagyon 
ötletes volt. Gratulálunk! Némethné Buzás Ildikó tanár-
nőnek köszönjük a felkészítést. 
Következtek a 6. osztályosok. Ők az Olümposz csúcsá-
ra, egyenesen az Olümposzi istenekhez repítettek ben-
nünket. Történetük bizony nagyon tanulságos volt: a 
nagyon-nagyon rossz gyerekekkel már az Olümposzi 
istenek sem bírtak, így száműzték őket az Olümposzról 
és rábízták őket tanárukra. Bekech tanár úr feltűnése a 
színpadon nem kis meglepetést okozott, hiszen egy 
nagy dobozból bukkant elő, örömmel vállalva a gyere-
kek további pártfogását Gratulálunk a műsorhoz! Kö-
szönjük szépen az előadásukat és Bekech tanár úr mun-

káját! 
Őket már a nagyok követték. Az utóbbi pár hétben a 7. 
és 8. osztályosok is nagyon sokat készültek a fellépés-
re. 
A 7. osztályosok ismét bebizonyították, hogy fantaszti-
kus kis csapat. Enrique Iglesias Duele el Corazon című 
száma ihlette meg őket. Szuper koreográfiájuk szuper 
mozgással párosult. Műsorukat méltán vastapssal jutal-
mazta a közönség. Nekik is gratulálunk a műsorukhoz, 
és köszönjük szépen Lesták Erzsébet tanárnő munkáját! 
A 8. osztályosok szintén táncos koreográfiát választot-
tak. Mindenki részt vett a felkészülésben, ők is sokat 
próbáltak, hogy minden egyes apró lépés a helyére ke-
rüljön, és műsoruk végén a vastaps és a közönség kí-
vánsága - "Vissza-vissza-vissza" - teljesen jogos volt, 
és ők örömmel és felszabadultan tettek eleget a nézők 
kívánságának. Nagyon ügyesek voltak, csak gratulálni 
tudunk nekik a szuper előadáshoz. Köszönjük szépen 
Urbán Judit tanárnő munkáját! 
Azt gondolom, hogy a farsangi mulatság bár elsősorban 
egy hagyomány - jól tudjuk elődeink is így csinálták 
zajjal, hangoskodással a telet szerették volna elűzni - 
mindezek mellett ennél sokkal többet jelent. A műso-
rokra való készülés, a közös próbák összekovácsolják 
az osztályokat, hogy együtt alkothassanak valami mást, 
kicsit kiléphessenek a hétköznapok tél végi szürkeségé-
ből.  
A gyerekek önfeledt, mosolygós arcát látva vélemé-
nyem szerint megérte a műsorokba fektetett energia.  
Köszönjük szépen mindenkinek, hogy ilyen csodás dé-
lutánt szereztetek nekünk! 

(Fotók az újság hátoldalán.) 

Iskolai hírek—FARSANGI BÁL 

2017. február 10-én, 
Marsi Eszter 7. osztályos 
tanulóval, a Kazinczyról 
elnevezett "Szép magyar 
beszéd" versenyen képvi-
seltük Tápióságot. Eszter 
gyönyörűen teljesített!  
Bár helyezést nem értünk 
el, több kolléga is meg-
dicsérte Esztert szép 
hangjáért, tiszta kiejtésé-
ért, hangsúlyozásáért! 
Jövőre újra megmérette-
tünk! 
Szép volt Eszter! 

Tóthné Ónody Nóra 
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Fitt-Ság 
A megtisztelő felkérés kapcsán, e pár sorral szeretném a 
sport fontosságára felhívni a figyelmet. 
A rohanó világban mindre és mindenkire tudnunk kell 
időt szakítani, sajnos magunkra jut a legkevesebb hasz-
nos idő. A 21. században hatalmas hangsúlyt kap egy 
aprócska szó, a stressz. Ennek az érzésnek a levezetésé-
re a hozzá értők azt mondják, és az én tapasztalatom is 
egyre inkább azt mutatja, hogy a sport gyógyír sok min-
den mellett erre is. Legyen szó akár fizikai vagy mentá-
lis feszültség levezetéséről, a sportban hosszabb-
rövidebb időre mindenki megoldást találhat. Azt, hogy 
mikor és miért kezd valaki sportolni, mindenki maga 
tudja. Ki előbb, ki utóbb, a lényeg, hogy kezdjük el. A 
technika fejlődése elengedhetetlen és megkerülhetetlen 
a mai világban. Tudomást kell vennünk arról, hogy a 
mai fiatalok számára már más jelenti a szórakozást. A 
sport is sokat változott önmagában a régmúlthoz képest. 
Mássága leginkább a mérhetőségben mutatkozott meg 
az elmúlt évek évtizedek alatt. Tulajdonképpen ez is a 
technikai újdonságoknak köszönhető. Viszont fontos 
szem előtt tartani, hogy a hatékonyság növelése, a ma-
ximalizmus a sportban, nem mehet az élvezet rovására.  
Én magam a kerékpározásban találtam meg a számomra 
leginkább élvezetet nyújtó kikapcsolódást. Országúton 
és teremben egyaránt. Viszont szerettem volna valami 
pluszt is hozzátenni ehhez a tevékenységhez. 

Elhivatottságomat, ma már edzőként próbálom meg 
átadni több generáció számára is. 
Fitt-Ság néven létrehoztam – hol másutt, mint - szülőfa-
lumban egy edzőtermet. Egy helyet, ahol kikapcsol-
hatsz, lazíthatsz, de dolgozhatsz keményen is, kiadha-
tod magadból a stresszt. Ide jöhetsz súly csökkentés 
céljából, de akár a jó társaság miatt is. Választhatod ezt 
a helyet, ha úgy érzed, lelkesít, előre mozdít, ha csak 
egy picit is segít. 
Célom többek között kimozdítani az embereket - adott 
esetben - a komfortzónájukból, a négy fal közül. Új, 
személyes élményeket adni, ismét, mint régen. Testkö-
zelből kommunikálni, ne csak egy virtuális világon ke-
resztül. 
Reményeim szerint, a jövőben a spinning, az indoor 
cycling, a trx, és a funkcionális edzések is tovább színe-
sítik majd Tápióság sport és közéletét.  
Az edzések időpontjáról, elérhetőségről bővebb infor-
máció a tapiosag.hu oldal Sport menüpontjában találha-
tó, illetve Fitt-Ság néven a facebook oldalon is megta-
lálsz. 

Fitt-SÁG  
Bartucz Károly  
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2017.03.04 14:00   Tápiósági KSK Farmos SE 

2017.03.12 14:30   UFC Gyömrő II. Tápiósági KSK 

2017.03.18 15:00   Tápiósági KSK Üllő SE II. 

2017.03.26 15:00   Szentmártonkátai SE Tápiósági KSK 

2017.04.01 15:30   Tápiósági KSK Tápióbicske SK 

2017.04.08 15:30   Tápiósági KSK Újszilvás KSE 

2017.04.16 16:00   Sülysápi SE II. Tápiósági KSK 

2017.04.22 16:00   Tápiósági KSK Tápiószőlős KSE 

2017.04.30 16:30   Péteri KSK II. Tápiósági KSK 

2017.05.06 16:30   Tápiósági KSK Mendei LSE 

2017.05.14 16:30   Pánd KSK Tápiósági KSK 

2017.05.20 17:00   Tápiósági KSK Tápiógyörgye KSK 

2017.05.27 18:00   Monori SE II. Tápiósági KSK 

TÁPIÓSÁGI KSK LABDARÚGÓ 
SZAKOSZTÁLY  

FELNŐTT 
SORSOLÁS TAVASZ 

Délegyháza Község SE - Tápióság KSK 
   2337 Délegyháza, Árpád utca 53.,  
   2017-03-19 09:00:00 
Tápióság Község SE - Csemői Palotás SE II. 
   2252 Tápióság Papp Károly u.1.,  
   2017-03-26 10:00:00 
Albertirsa SE II. - Tápióság KSK 
   2730 Albertirsa, Pesti u. 110. 
   Roszik Mihály Evang. Ált. Isk., 
   2017-04-14 19:00:00 
Tápióság KSK  - Tápiógyörgyei ASK III. 
   2252 Tápióság Papp Károly u.1.,  
   2017-04-30 10:00:00 
Tápióság KSK  - Szuperinfo – CVSE IV. 
   2253 Tápióság Papp Károly u.1.,  
   2017-05-14 10:00:00 
King-Pong SE I.  - Tápióság KSK 
   2440 Százhalombatta, 
   Damjanich u. 24., I. sz. Ált. Isk., 
   2017-05-25 18:00:00 
Csemői Palotás SE I. - Tápióság KSK 
   2713 Csemő, Szent István u. 32-34., 
   Ladányi M. Ált. Isk., 
   2017-06-03 10:00:00 

2017.03.04. 10:00 PÉCEL –TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.03.18. 12:00 TÁPIÓSÁGI KSK - ÚRI 

2017.04.01. 13:00 ÜLLŐ – TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.04.15. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - VASAD 

2017.04.23. 09:00 MAGLÓD – TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.05.06. 14:00 TÁPIÓSÁGI KSK - ECSER 

2017.05.20. 10:00 CSÖMÖR – TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.03.05  10:00 FARMOS – TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.03.12. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - TÖRTEL 

2017.03.19. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - 
ÚJLENGYEL 

2017.03.26. 10:00 TÁPIÓSZŐLŐS – 
TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.04.02. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - 
ARANYSZARVAS 

2017.04.09. 10:00 ABONY – TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.04.23. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - ÖRKÉNY 

2017.05.07. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK – PILIS 

2017.05.14. 13:00 TÁPIÓSÁGI KSK – KÓKA 

2017.05.21. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - 
NAGYKŐRÖS 

2017.03.05. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - GYÖMRŐ 

2017.03.11. 10:00 ISASZEG – TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.03.19. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK – ÜLLŐ 

2017.03.26. 10:00 SÜLYSÁP - TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.04.09. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK – VASAD 

2017.04.15. 14:00 VALKÓ - TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.04.22. 13:00 PÉCEL - TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.04.29. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - ZSÁMBOK 

2017.05.07. 10:00 ECSER - TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.05.13. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK – PÉTERI 

2017.05.21. 14:00 SZENTMÁRTONKÁTA - 
TÁPIÓSÁGI KSK 

2017.05.28. 10:00 TÁPIÓSÁGI KSK - ÚRI 

U14 

U16 

U19 

TÁPIÓSÁGI KSK LABDARÚGÓ 
SZAKOSZTÁLY 
UTÁNPÓTLÁS 

SORSOLÁS TAVASZ 

 

TÁPIÓSÁGI KSK ASZTALITENISZ 
SZAKOSZTÁLY 

2017 TAVASZI SORSOLÁS 
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 Interjú 
 
Jól indult az év településünk válogatott labdarúgójá-
nak, Bartucz Martinnak. Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata elismerésben részesítette, a 2016-ban 
elért kimagasló sportteljesítményéért. Hogyan is jutott 
el idáig Martin, mik a további tervei? Erről kérdeztük a 
Duna Aszfalt TVSE játékosát. 
 
Gratulálunk a díjhoz, de talán kezdjük a kezdetek-
nél: hogyan jut el egy helyi fiatal odáig, hogy Kecs-
kemét Város elismerje a sporttevékenységét? 
 
„Nem emlékszem pontosan hány éves lehettem, de az a 
mai napig tisztán él bennem, hogy semmi más nem ér-
dekelt kiskoromban, csak a foci. 
Ahogy nőttünk és jártunk a korosztályos tornákra a sági 
csapattal, felfigyelt rám egy pesti klub, a Goldball SC 
ahová át is igazoltam. Kiderült életem egyik legjobb 
döntése volt, mert nagyon jó alapokat kaptam 
Wachutka Zoltántól, és a társaság is nagyon jó volt, 
szerettem ott játszani és edzeni. Utána a Honvédhoz 
kerültem, ahol - különböző okok miatt - azt hiszem fél 
evet, vagy talán egy évet játszottam, majd Tápiószecső-
re igazoltam . A Szecsőn töltött évek nagyon hasznosak 
voltak számomra , nagyon jó volt a csapat, főleg hogy a 
legjobb barátaim, a ságiak itt fociztak, akikkel anno 
együtt nőttem fel. Ismertük egymást, tudtuk kitől mit 
lehet várni. 
 
Ezek szerint a Szecsőn töltött időszak kellett ahhoz, 
hogy elinduljon a pályafutásod? 
 
Igen, és az edzőm, Szathmári Marci! Ha Ő nincs, akkor 
valószínű nem Kecskeméten kötök ki, és nem lettem 
volna 11 alkalommal ifjúsági válogatott. Na szóval Tá-
piószecsőről Kecskemétre kerültem és az iskolát is itt 
folytattam. Ez a négy év felejthetetlen lesz a számomra. 
Nagyon sok jó edzővel dolgozhattam, mindnyájuktól 

sokat tanultam, csakhogy párat név szerint is említsek: 
Csima Gyula, Szabó Tibor, Kemenes György, Kitl 
Jozsef. 
 
Ha már említetted a válogatottságot, hogyan sikerült 
bekerülni a keretbe? És nemcsak bekerültél, de kez-
dőként számítottak rád és nem „csak” a kispadot 
„koptattad”. 
 
A válogatottság csak a Kecskemétre kerülésem után két 
évvel valósult meg, akkor is számomra szerencsés – 
más számára szerencsétlen – körülmények között. Az 
egyik középpályás a válogatottban megsérült, és én vol-
tam a vésztartalék, amiről nem is tudtam. Így kaptam 
meghívást. Valószínű jó benyomást kelthettem, mert 
ezután még párszor meghívtak. De ez a csapattársaim 
és az edzőim nélkül nem sikerülhetett volna. 
 
Nyáron nagy dilemmába kerültél, beszéltünk is ak-
kor róla. Csapatválasztás előtt álltál és jött a Tisza-
kécske. Ez ismét egy jó döntés volt a részedről? 
Hogy érzed ott magad és mik a további céljaid? 
 
A csapat nagyon jó, és a kezdőbe 11-be kerülésért óriási 
a harc. A cél a minél magasabb osztályba jutás, és ezért 
mindenki kőkeményen eddz . A továbbiakban én is 
azon leszek, hogy minél magasabb osztályban - esetleg 
külföldön is - tudjak egyszer futballozni, és remélem 
majd a felnőtt válogatott mezt is magamra húzhatom 
egyszer. 
 
Mi is ezt reméljük, és kívánunk Neked további sok 
sikert! 

 

Farsang Nagykátán 
 
Február 18-án meghívást kapott a Vadvirág Nyugdíjas 
csoport Nagykátán a Farsangi Bálra. Örömmel tettünk 
eleget, és mentünk el kis csoportunkkal és képviseltük a 
nyugdíjasainkat. Ketten még a jelmezversenyre is bene-
veztek, és arattak nagy sikert. Gigorné Piroska 
iskoláslányként mutatkozott be, akinek nehéz volt az 
iskolatáska. Kecskemétiné Ilonka Piroska volt farkas 
nélkül, de egy nagykátai „Farkas” elvitte. Nagy volt a 
derű. A kátaiak fantáziájának köszönhetően még egy 
menyasszonytáncot is eljártak a vendégek. Klubvezető-
jük Szabó Károly sok vidámságot és jókedvet csalt a 
„fáradt” nyugdíjas emberek arcára. Igazán köszönjük a 
meghívást, amit reméljük lesz még alkalmunk viszo-
nozni. 
 
Február 21-én Nagykátán vettünk részt a Tápiómenti 
településekkel a Megyei Nyugdíjas Vezetőség értekez-
letén. Itt több téma került napirendre, és tájékoztatták a 
résztvevőket. A beszámoló nagy részét kisfalunk szülöt-
te Tóth István alpolgármester úr tartotta. A távozásakor 
üdvözletét küldte a ságiaknak. Beszámolója egyik lé-
nyeges pontja volt, hogy a rendelőintézet felújításra 
kerül és egy liftet is fognak beszerelni, hogy könnyebb 
legyen az emeletre jutás. Terveik megvalósításához kí-
vánunk sok sikert és minden jót! 
 

Tóth Lajosné, Barna Piri 

Almáskevert 
1kg szín almát hámozás után kockára vágok, 1 bögre 
olajba és 2 bögre cukorban. Két órán át állni hagyom, 
néha megkevergetem. Majd 3 egész tojás, 3 bögre liszt 
(aminek a fele lehet rétesliszt is) 1 t.k. fahéjat  és 1 t.k. 
szódabikarbónát hozzákeverek. És kizsírozott-lisztezett 
tepsibe öntöm és előmelegített sütőben megsütöm. 

 

„Ha én egyszer kismadár lehetnék!” 
 

Ha én egyszer kismadár lehetnék, 
Minden ház tetején csendben megpihennék. 
Ha tehetném berepülnék az ablakon szépen, 

Hallgatóznék csak úgy észrevétlen. 
 

Édesanya imádkozi, fohászkodik éppen, 
Gyermekeim életét ó Istenem nédd meg. 

Mert oly sok veszély leselkedik rájuk, 
S ha baj érné őket gondod legyen rájuk. 

 
Ha én-már elköltözök az égi házba, 
ismadár képében szállok rá a házra. 
Halkan eldalolom a tavaszi széllel, 

Nem éltem hiába imáim megvédtek. 
 

Szajcz Piroska 

Olvasóink 

SZEMETELÉS 
 
Elgondolkodtam! 
Elolvadt a hó, előtűnnek a hó alól a télen eldobott sze-
metek.. Sajnos, nem egyszer látom, hogy autóból dob-
ják ki menet közben a sörös, üdítős, üvegeket és flako-
nokat, papírzacskóban a  „ Mekis”  maradékot! 
Ne értem! Miért nem viszi haza, és otthon teszi ezt a 
kukájába? Milyen elgondolásból? Miért pont a Szecső-
ről hazafelé tartó gyönyörű fás úton teszi, vagy otthoná-
tól pár méterre, például az én házam előtt? Nem értem 
az embereket! 
Már a gyerekeknél el kell kezdeni a nevelést, szóljunk 
rájuk, hogy a csokis, fagyis papírokat sem dobáljuk, el 
miután a boltból kijövünk! 

18 éve májusban költöztem Tápióságra, és pont az tet-
szett meg, hogy tiszta, virágos szép fekvésű település!  
A buszról leszállva vigyázni kellett, nehogy a tulipá-
nokra lépjek! Az önkormányzat is rengeteget költ arra, 
hogy parkosít, szépíti a lakóhelyünket. 
Hát vigyázzunk a lakóhelyünkre, tartsuk tiszteletben 
mások erőfeszítéseit a tisztaságra és szép környezetre! 
Tarthatnánk egy tavaszi hétvégi takarítási délutánt, ahol 
mindenki a saját utcájában közösen takarít! 
Virágos tavaszt mindenkinek! 

Németné Klein Edit 

 
 Először a világon 1911. március 19-én tartották meg a Nemzetközi Nőnapot Németországban, Dániában, 
Svájcban és Ausztriában. Véglegesen 1917-ben (az oroszországi események után) március 8-ra tették a Nemzetkö-
zi Nőnap dátumát. Hazánkban 1914-ben emlékeztek meg 
először ilyen formában a nőkről. Összegezve: a nők elérték 
céljaikat, szinte mindenhol kivívták egyenlőségüket és gya-
korlatilag ugyanazokkal a jogokkal indulhatnak el az élet 
rögös útjain, mint a férfiak. 
Isten éltesse a Nőket!  

Forrás: A nőnap eredete (mertnet.net)  
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csapattal, felfigyelt rám egy pesti klub, a Goldball SC 
ahová át is igazoltam. Kiderült életem egyik legjobb 
döntése volt, mert nagyon jó alapokat kaptam 
Wachutka Zoltántól, és a társaság is nagyon jó volt, 
szerettem ott játszani és edzeni. Utána a Honvédhoz 
kerültem, ahol - különböző okok miatt - azt hiszem fél 
evet, vagy talán egy évet játszottam, majd Tápiószecső-
re igazoltam . A Szecsőn töltött évek nagyon hasznosak 
voltak számomra , nagyon jó volt a csapat, főleg hogy a 
legjobb barátaim, a ságiak itt fociztak, akikkel anno 
együtt nőttem fel. Ismertük egymást, tudtuk kitől mit 
lehet várni. 
 
Ezek szerint a Szecsőn töltött időszak kellett ahhoz, 
hogy elinduljon a pályafutásod? 
 
Igen, és az edzőm, Szathmári Marci! Ha Ő nincs, akkor 
valószínű nem Kecskeméten kötök ki, és nem lettem 
volna 11 alkalommal ifjúsági válogatott. Na szóval Tá-
piószecsőről Kecskemétre kerültem és az iskolát is itt 
folytattam. Ez a négy év felejthetetlen lesz a számomra. 
Nagyon sok jó edzővel dolgozhattam, mindnyájuktól 

sokat tanultam, csakhogy párat név szerint is említsek: 
Csima Gyula, Szabó Tibor, Kemenes György, Kitl 
Jozsef. 
 
Ha már említetted a válogatottságot, hogyan sikerült 
bekerülni a keretbe? És nemcsak bekerültél, de kez-
dőként számítottak rád és nem „csak” a kispadot 
„koptattad”. 
 
A válogatottság csak a Kecskemétre kerülésem után két 
évvel valósult meg, akkor is számomra szerencsés – 
más számára szerencsétlen – körülmények között. Az 
egyik középpályás a válogatottban megsérült, és én vol-
tam a vésztartalék, amiről nem is tudtam. Így kaptam 
meghívást. Valószínű jó benyomást kelthettem, mert 
ezután még párszor meghívtak. De ez a csapattársaim 
és az edzőim nélkül nem sikerülhetett volna. 
 
Nyáron nagy dilemmába kerültél, beszéltünk is ak-
kor róla. Csapatválasztás előtt álltál és jött a Tisza-
kécske. Ez ismét egy jó döntés volt a részedről? 
Hogy érzed ott magad és mik a további céljaid? 
 
A csapat nagyon jó, és a kezdőbe 11-be kerülésért óriási 
a harc. A cél a minél magasabb osztályba jutás, és ezért 
mindenki kőkeményen eddz . A továbbiakban én is 
azon leszek, hogy minél magasabb osztályban - esetleg 
külföldön is - tudjak egyszer futballozni, és remélem 
majd a felnőtt válogatott mezt is magamra húzhatom 
egyszer. 
 
Mi is ezt reméljük, és kívánunk Neked további sok 
sikert! 

 

Farsang Nagykátán 
 
Február 18-án meghívást kapott a Vadvirág Nyugdíjas 
csoport Nagykátán a Farsangi Bálra. Örömmel tettünk 
eleget, és mentünk el kis csoportunkkal és képviseltük a 
nyugdíjasainkat. Ketten még a jelmezversenyre is bene-
veztek, és arattak nagy sikert. Gigorné Piroska 
iskoláslányként mutatkozott be, akinek nehéz volt az 
iskolatáska. Kecskemétiné Ilonka Piroska volt farkas 
nélkül, de egy nagykátai „Farkas” elvitte. Nagy volt a 
derű. A kátaiak fantáziájának köszönhetően még egy 
menyasszonytáncot is eljártak a vendégek. Klubvezető-
jük Szabó Károly sok vidámságot és jókedvet csalt a 
„fáradt” nyugdíjas emberek arcára. Igazán köszönjük a 
meghívást, amit reméljük lesz még alkalmunk viszo-
nozni. 
 
Február 21-én Nagykátán vettünk részt a Tápiómenti 
településekkel a Megyei Nyugdíjas Vezetőség értekez-
letén. Itt több téma került napirendre, és tájékoztatták a 
résztvevőket. A beszámoló nagy részét kisfalunk szülöt-
te Tóth István alpolgármester úr tartotta. A távozásakor 
üdvözletét küldte a ságiaknak. Beszámolója egyik lé-
nyeges pontja volt, hogy a rendelőintézet felújításra 
kerül és egy liftet is fognak beszerelni, hogy könnyebb 
legyen az emeletre jutás. Terveik megvalósításához kí-
vánunk sok sikert és minden jót! 
 

Tóth Lajosné, Barna Piri 

Almáskevert 
1kg szín almát hámozás után kockára vágok, 1 bögre 
olajba és 2 bögre cukorban. Két órán át állni hagyom, 
néha megkevergetem. Majd 3 egész tojás, 3 bögre liszt 
(aminek a fele lehet rétesliszt is) 1 t.k. fahéjat  és 1 t.k. 
szódabikarbónát hozzákeverek. És kizsírozott-lisztezett 
tepsibe öntöm és előmelegített sütőben megsütöm. 

 

„Ha én egyszer kismadár lehetnék!” 
 

Ha én egyszer kismadár lehetnék, 
Minden ház tetején csendben megpihennék. 
Ha tehetném berepülnék az ablakon szépen, 

Hallgatóznék csak úgy észrevétlen. 
 

Édesanya imádkozi, fohászkodik éppen, 
Gyermekeim életét ó Istenem nédd meg. 

Mert oly sok veszély leselkedik rájuk, 
S ha baj érné őket gondod legyen rájuk. 

 
Ha én-már elköltözök az égi házba, 
ismadár képében szállok rá a házra. 
Halkan eldalolom a tavaszi széllel, 

Nem éltem hiába imáim megvédtek. 
 

Szajcz Piroska 

Olvasóink 

SZEMETELÉS 
 
Elgondolkodtam! 
Elolvadt a hó, előtűnnek a hó alól a télen eldobott sze-
metek.. Sajnos, nem egyszer látom, hogy autóból dob-
ják ki menet közben a sörös, üdítős, üvegeket és flako-
nokat, papírzacskóban a  „ Mekis”  maradékot! 
Ne értem! Miért nem viszi haza, és otthon teszi ezt a 
kukájába? Milyen elgondolásból? Miért pont a Szecső-
ről hazafelé tartó gyönyörű fás úton teszi, vagy otthoná-
tól pár méterre, például az én házam előtt? Nem értem 
az embereket! 
Már a gyerekeknél el kell kezdeni a nevelést, szóljunk 
rájuk, hogy a csokis, fagyis papírokat sem dobáljuk, el 
miután a boltból kijövünk! 

18 éve májusban költöztem Tápióságra, és pont az tet-
szett meg, hogy tiszta, virágos szép fekvésű település!  
A buszról leszállva vigyázni kellett, nehogy a tulipá-
nokra lépjek! Az önkormányzat is rengeteget költ arra, 
hogy parkosít, szépíti a lakóhelyünket. 
Hát vigyázzunk a lakóhelyünkre, tartsuk tiszteletben 
mások erőfeszítéseit a tisztaságra és szép környezetre! 
Tarthatnánk egy tavaszi hétvégi takarítási délutánt, ahol 
mindenki a saját utcájában közösen takarít! 
Virágos tavaszt mindenkinek! 

Németné Klein Edit 

 
 Először a világon 1911. március 19-én tartották meg a Nemzetközi Nőnapot Németországban, Dániában, 
Svájcban és Ausztriában. Véglegesen 1917-ben (az oroszországi események után) március 8-ra tették a Nemzetkö-
zi Nőnap dátumát. Hazánkban 1914-ben emlékeztek meg 
először ilyen formában a nőkről. Összegezve: a nők elérték 
céljaikat, szinte mindenhol kivívták egyenlőségüket és gya-
korlatilag ugyanazokkal a jogokkal indulhatnak el az élet 
rögös útjain, mint a férfiak. 
Isten éltesse a Nőket!  

Forrás: A nőnap eredete (mertnet.net)  
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