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Önkormányzati hírek

Napirend:

2017. május 25-én tartott képviselő testületi ülés 
napirendi pontjai:

1./   A település köztisztaságáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása

2./   Tápióság Község Önkormányzata Sportfejlesztési 
Koncepciójának jóváhagyása

3./   2017. évi Közbeszerzési terv módosítása

4./   Döntés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00085 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó szervezet kiválasztásáról

 5./   Döntés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00085 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódó kivitelező személyéről 
(közbeszerzési eljárás lezárása)

6./   Döntés a Tápióság, Nagyköz 239 hrsz. vis maior 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindí-
tásáról

7./   Döntés a „Települési önkormányzatok rendkívüli ön-
kormányzati támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról

 8./  Egyebek

Tápiósági Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
dr. Pap Anikó nyújt, a 06-29-465-667-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy 
elektronikusan illetve személyesen, az alábbi címen: 
2253 Tápióság, Bicskei út 3.

(A részletes álláshirdetés megtalálható a tapiosag.hu-n)

Tisztelt Tápióságiak!
Ismét szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy 2017. 
január óta, kik támogatták a Tápióságért Alapítvány 
munkáját.
A következő támogatók fizették be adományukat a faluház 
megvásárlására és felújítására:
 INNOVEN Kft.  /Abony/
 Fűri András és felesége   /Papp Károly út/
 Nagy Jánosné   /Szentmártonkátai út/
Tárgyi adományozók a következők:
 Galambosi Zoltán  /Forgács út/
 Szabó Ilona  / Papp Károly út /
 Nagy Lajos / Szentmártonkátai út /
További felajánlásaikat az alábbi számlaszámra várjuk: 

11742063-20004738
Az alapítvány számláján jelenleg  700 000 forint áll a 
rendelkezésünkre. Ugyanakkor a tájház vételárából már 
átutaltunk az eladónak 1 000 000 forintot. A nyár folya-
mán elkezdődik az épület felújítása és átalakítása, s bízunk 
benne, hogy az idei év végére legalább két helyiséget be-
rendezhetünk a látogatók számára.
Tisztelettel:

              Tóth György
                Alapítvány kuratórium elnöke

FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT

Hogy Tápióság községben
2017. június 8. -tól
2017. június 12.-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

A tüdőszűrés helye:
Tornacsarnok Papp Károly u. 1.

Kérjük a vizsgálatra hozza magával
személyi igazolványát, TB kártyáját,

illetve az előző évi tüdőszűrői igazolását!

Hétfő:   8.00 - 18.00
Kedd:   - 
Szerda:  -
Csütörtök:  8.00 - 18.00
Péntek: 8.00 - 18.00
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2017. május 11.
TÁPÓSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS TÁPIÓSÁGON
Tápióság Község Önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017.03.17.napján
134.816.800 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyet az önkormányzat európai uniós pályázat útján nyert el.

A fejlesztés eredményeként a következő helyszíneken valósul meg energetika fejlesztés:

1. 2253 Tápióság, Szabadság u.10. (volt Zárda iskola)
2. 2253 Tápióság, Bicskei u.21. (Tápiósági Gézengúz Óvoda)
3. 2253 Tápióság, Papp Károly u.1. (Tornacsarnok)
4. 2253 Tápióság, Bicskei u.3. Tápiósági Polgármesteri Hivatal)

A felsorolt épületekben utólagos homlokzati hőszigetelés, zárófödém szigetelés, nyílászárócsere, napelem rendszer telepítése kerül me
valósításra.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
A nyertes pályázat kódszáma: KEHOP-5.2-9-16-2016-00085. 
Jó hír, hogy a fejlesztés még idén meg fog valósulni, ezáltal korszerűbbé, energia-és költségtakarékosabbá válnak közintézményeink. A
projekt fizikai befejezésének határideje 2017.11.30. A kivitelező kiválasztása folyamatban van.
További információ a www.tapiosag.hu oldalon található.
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Tájékoztatás a helyi égetési szabályok

megváltozásáról 

Értesíteni szeretném a település lakosságát, hogy a tele-
pülés köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelettel 
kapcsolatban - a társadalmi egyezetetést követően- egyet-
len egy vélemény sem érkezett a képviselő-testülethez 
címezve. Ki szeretném emelni a rendeletből azt a részt, 
amely leginkább érinti a lakosságot. Ez a kiskerti égetés, 
mely eddig hétfő, szerda és pénteki napokon volt meg-
engedett, 2017. június 1-jétől a következőképpen alakul: 
„közterületen és magáningatlanon keletkező falevelet és 
egyéb hasonló hulladékot pénteki napon 7-19 óráig, 
szombaton 8-12 óráig szabad égetni.”

Az ide vonatkozó szabályok értelmében belterületen ki-
zárólag csak kerti hulladékot szabad elégetni. Az égetés 
során figyelembe kell venni a széljárást, a körülményeket. 
A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Mind belterületen, 
mind közterületen tilos műanyagot, gumit, textíliát és ve-
gyi anyagot égetni. 

A társadalmi egyeztetés lényege, hogy a helyi szabályok 
kialakításában a helyi lakosság is aktívan részt vegyen. 
Néhány hónapja a képviselő-testületet támadások érték 
a különböző fórumokon, hogy változtassanak a jelenlegi 
hétfő, szerda, pénteki égetési napokon, mert ez nem meg-

felelő. A képviselő-testület felhatalmazta a jegyzőt, hogy 
készítse el a helyi rendelet módosítását, melyet a testület 
jóváhagyásával a lakosság körében is közszemlére tettünk 
a honlapon, a facebookon és a helyi újságban azt remélve, 
hogy nagyobb érdeklődés mutatkozik a téma iránt. Sajnos 
egyetlen egy vélemény sem érkezett a jogszabályokban 
meghatározott módon a megadott e-mail címre. Így, az 
eredetileg elkészített és jóváhagyott javaslat lépett hatály-
ba, melyet a szövegben kiemelve, aláhúzással jelöltem.

Kérünk szépen minden lakost, hogy az új szabályok fi-
gyelembevételével tervezze a kiskerti égetéseket! Sajnos, 
a szabályoktól eltérő égetés szigorú szankciókat (magas 
összegű bírságokat) von maga után. Az eljárás és a bírsá-
golás menetét a magasabb szintű jogszabályok tartalmaz-
zák (törvények és kormányrendeletek), vagyis, ha valaki 
nem akkor éget, amikor szabad, eljárást kell lefolytatni 
vele szemben.

Ismételten kérünk mindenkit a szabályok pontos betartá-
sára!

dr.Pap Anikó sk.

 jegyző

Tisztelt Lakosság!

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tápiósági Polgármesteri Hivatalban 2017. július 
24 - július 28-ig (5 munkanap) és 2017.december 22., 27.,28.,29.napokon (4 munkanap) igazgatási szünetet 
rendelt el. 

Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Sürgős és halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (pl.haláleset) esetén hívható ügyeletes telefonszám: 06-30-705-
49-20

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét!
dr.Pap Anikó sk.
       jegyző

Tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évi Pest megyei sormunkaterv alapján településünkön

2017. június 01. és 2017. július 15.
között a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ,

mint kéményseprőipari szerv végzi el a sormunkát (kéményseprést).
A lakosságnak nem kell fizetni a kéményseprőnek a szolgáltatásért.
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Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezé-
sének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján 
vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat 
keressék!

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

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, 
Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

Dr. Angyal József
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19.
06 (29) 443-788
06 (29) 440-739
06 (30) 606-6587

Dr. Crespo Carlos Enrique 
2767 Tápiógyörgye, Budai Nagy A. u. 18.
06 (30) 517-5733
06 (53) 383-411

Dr. Czeglédi László
2760 Nagykáta, Petőfi u. 5/B.
06 (29) 440-198

Dr. Felde István
2765 Farmos, Viola u. 23.
06 (20) 941-0568

Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616
06 (30) 206-6137

Dr. Hüse Ferenc
2711 Tápiószentmárton, Bartók B. u. 4.
Tel: 29/423-312

Dr. Kapp Péter
2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611
06 (30) 952-1512

Dr. Crespo Carlos Enrique (R)
2767 Tápiógyörgye, Budai Nagy A. u. 18.
06 (30) 517-5733
06 (53) 383-411

Dr. Krevenka Antal
2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a.
06 (53) 380-181
06 (30) 325-4527

Dr. Pocsai István
2760 Nagykáta, Mária u. 25/c.
06 (29) 443-864
06 (30) 925-6749

Dr. Sztankovics Gyula
2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 9.
06 (53) 383-664
06 (70) 212-7370

Dr. Tóth Tamás
2760 Nagykáta, Alsóegreskáta 12.
06 (70) 261-8628

A következő ÚjSág július 1-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: június 23.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 
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Iskolai hírek

Felvidéken jártak a Tápiósági Papp Károly Általános Iskola diákjai
a Határtalanul! program keretében

Iskolánk 7. osztályos tanulói 2017. május 17-től 19-ig felvidéki tanulmányi kiránduláson vettek részt. A kiránduláson 
résztvevő 21 diák és kísérő pedagógusok bepillantást nyertek a határon túli magyarság életébe, megismerkedtek a mai 
Nyugat-Szlovákia történelmi, kulturális és földrajzi nevezetességeivel. Jártak, Selmecbányán, Garamszentbenedeken, 
Bajmócon, Trencsénben, Nagyszombaton és Pozsonyban. Találkoztak testvértelepülésük diákjaival, akikkel közös 
programokon vettek részt.

Az utazást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta 733.000 Forinttal.

Valamennyi résztvevő diákunk nevében köszönjük a Támogatáskezelőnek!

A FÖLD NAPJA

Új dísz került iskolánk gyönyörű kapuja mellé, melyet 
Föld napi rendezvényünk keretein belül, az iskola összes 
diákjának részvételével lepleztünk le. A fából kifaragott 
könyvet melyen iskolánk hitvallása olvasható Márton 
Tivadar készítette. Tudjuk jól, hogy Tivadar csodákra 
képes, és ismét egy kis csodát alkotott. Mi pedig ismét 
csak hálánkat és köszönetünket tudjuk kifejezni neki a 
munkájáért! Köszönjük szépen!

A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány szer-
vezésében 2017. április 21-én, pénteken a Föld napja 
alkalmából családi napot tartottak Farmoson. A nap dé-
lelőtti részében várták az iskolákat. A Ceglédi Tankerü-
leti Központ Nagykátai irodájának szervezésében buszok 
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indultak Farmosra, a térség iskoláinak tanulóival. Iskolánk 5. és 6. 
osztályos diákjai vehettek részt a programon.

A gyerekek sok-sok mindent tudhattak meg a természetvédelem té-
makörében a szelektív hulladékgyűjtéstől a madárvédelemig és az 
Országos Meteorológiai Szolgálat bemutatójáig. Színes, szórakoz-
tató programon vehettek részt. Köszönjük szépen Némethné Buzás 
Ildikó tanárnőnek és Bekech József tanár úrnak a gyerekek kíséretét. 

Tóthné Gúth Klára

2017. május 20-án tartották meg Vecsésen

a Tavaszi zsongás Pest megyei versmondó versenyt a Bálint Ágnes 
Művelődési Központ szervezésében. A versenyen részt vett Tóth 
Zsombor 6. osztályos és Andrási Boglárka 7. osztályos tanulónk. 
Mindketten remekül szerepeltek! Andrási Boglárka a 7-8. osztályos 
korcsoportban ELSŐ HELYEZETT lett, és bejutott az országos ver-
senyre. Fantasztikus eredmény, gratulálunk, és sok sikert kívánunk az 
országos versenyen!

Iskolánk diákjai gyönyörűen teljesítettek a térségi szavalóversenyen, 
Nagykátán is!

Az iskolai elődöntő után 2 tanuló jutott tovább Nagykátára. Andrási Bog-
lárka a 7-8. osztályosok között, Tóth Zsombor 5-6. osztályos korcsoport-
ban.

Mind a ketten 2. helyezettek lettek Nagykátán, megérdemelten.

Zsombort Bekech József tanár úr készítette fel, Boglárka felkészítője Tóth-
né Ónody Nóra tanárnő volt. Boginál kiemelte a zsűri a beleélő képességet, 
és az érzelmek kiemelkedő közvetítését, Zsombornál pedig az érettséget és 
a szép hangszínt dicsérték.
Büszkék vagyunk gyerekeink kiemelkedő szereplésére!
Gratulálunk! Felkészítő tanáraiknak köszönjük a munkájukat!

Tóthné Gúth Klára

2017. április 7-én, pénteken rendezték meg Szentmártonkátán a Kistérségi Anyanyelvi Versenyt. 3. osztálytól 8. 
osztályig Osztályonként 2 fő vehetett részt a versenyen. Tanulóink ismét szép eredményeket értek el: 5 osztályos 
korcsoportban 1. helyezett lett Kováts Regina, 6. osztályos korcsoportban 3. helyezést ért el Tóth Marcell Tibor. 

Felkészítő tanáruk: Bekech József tanár úr. 
3. osztályos korcsoport felkészítője: Heincz Zoltánné tanítónő. 
4. osztályos korcsoport felkészítője: Udvari István tanár úr. 
A 7-8. osztályos korcsoport felkészítője: Tóthné Ónody Nóra tanárnő. 

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Pedagógusainknak nagyon szépen köszönjük a munkáját!

      Tóthné Gúth Klára
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A Nemzeti Festékbolt Pest megyei TeremFestés 
pályázatának győztesei vagyunk!

A Tápiósági Papp Károly Általános Iskola két ked-
ves ember – Doboziné Pogány Ildikó és Kun-Halasi 
Katalin - jóvoltából értesült a Nemzeti Festékbolt 
Pest Megyei TeremFestés programjáról.

Hihetetlen volt számunkra a dolog, és kezdetben 
nem volt tervbe véve, hogy mi is pályázzunk. Az-
tán valami sugallat, késztetés….de mindegy is, 
hogy mi, mégis arra sarkallt bennünket, hogy igen 
is meg kell írnunk a pályázatot, és segítséget kell 
kérnünk.

Megírtuk tehát, és még a kollégáknak sem szól-
tunk róla, hogy az esetlegesen sikertelen pályázat 
– hiszen Pest megye olyan nagy és annyi iskola 
van – ne kedvetlenítse el őket.

A pályázat beküldési határidejének lezárását köve-
tően egy nap megállt a Nemzeti Festékbolt logóját 
viselő autó a parkolónkban. Barf Attila a bolt tu-
lajdonosa, a program kitalálója, eljött hozzánk, a 
pályázatunk felkeltette érdeklődését. Kíváncsi volt 
iskolánkra, megnézte azokat a termeket, amiket fel 
szerettünk volna újítani. Attila elmondta, hogy egy 
szombati napon 3-4 termet tudnak kifesteni, attól 
függően, hogy az adott termek milyen állapotban 
vannak.

De természetesen ekkor még semmi nem volt biz-
tos, hiszen más iskolák is jelentkeztek, kérték a 
segítségüket. Mi titokban nagyon-nagyon remény-
kedtünk, hogy mi leszünk a kiválasztott iskola.

A program kiírása szerint május 17-én este derült 
ki a végeredmény. Magda Lászlóné igazgató asz-
szonnyal „tűkön” ültünk a számítógépeink mellett, 
várva az eredmény kihirdetését, és óriási örömünk-
re mi lettünk a kiválasztottak. 

Innentől fogva felgyorsultak az események, már 
másnap újra eljött Attila és kollégája, hogy együtt 
megnézzék a termeket, felmérjék a szükséges 
anyagigényeket. Ekkor mondta el azt is, hogy 
tervei szerint mind a 4 alsós termünket szeretnék 
megszépíteni. Egy kérése volt csupán, hogy a ter-
meket május 27-én reggelre teljesen pakoljuk ki, 
hogy dolgozni tudjanak.

Ennek megfelelően május 26-án, pénteken délután 
szorgos kezek vették birtokukba a termeket, min-
dent kipakoltunk, és bizony dekorációk, bútorok, 
padok, székek nélkül nagyon szomorú látványt 
mutattak. 

Szombaton kora reggel begurult az iskola udvará-
ba néhány autó, egy lelkes kis csapat, akik azért 
jöttek el hozzánk, hogy önzetlenül segítsenek. 
Szabadidejüket, energiájukat, jókedvüket, hihetet-
len összetartozásukat ajánlották fel teljesen önzet-
lenül, és nem utolsó sorban Attila cége jóvoltából 
a rengeteg festéket és csodálatosan kifestették 4 
tantermünket. Jókedvük - annak ellenére, hogy 
mindannyian az egész heti fárasztó munkájuk után 
vállalták el a termek festését - egész nap kitartott. 
Reggel 7 órától majdnem éjfélig dolgoztak, 16 óra 
alatt csodát tettek nálunk. Precizitásuk, munkabí-
rásuk, lendületük, jókedvük, közvetlenségük és a 
legfontosabb önzetlenségük példaértékű. A csapat: 
Attila, Mónika, Regina, Magdika, Koni, Lajos, 
Norbi, Krisztián és Csabi mester. Fantasztikusak 
vagytok! Köszönjük! 

Mi mindannyian nagyon hálásak vagyunk nekik 
a segítségükért! Tudtuk, hogy valamivel viszo-
noznunk kell a kedvességüket, és mi azzal tud-
tuk köszönetünket kifejezni, hogy igazi tápiósági 
vendégszeretettel vártuk őket, amiben mindenki 
igyekezett segíteni. Sorra jöttek a felajánlások. Ki 
süteményt, ki a finom savanyúságot, ki az ebéd 
elkészítését ajánlotta fel. Jöttek a tanító nénik se-
gíteni, hogy ha bármilyen kérésük lenne Attiláék-
nak, azonnal teljesíthessük. Jöttek a szülők tálcá-
kon hozva a finomabbnál finomabb süteményeket. 
Igazi összefogás volt ez is. Nagyon-nagyon szépen 
köszönjük mindenki támogatását.

És még mindig nem volt vége az összefogásnak, 
hiszen a festés után rendbe is kellett tenni a terme-
ket, vissza kellet rakni a bútorokat. Vasárnap reg-
gel így ismét anyukák, apukák vették birtokukba a 
termeket és gyönyörűen kitakarították őket.

Köszönjük szépen mindenki munkáját!

Tóthné Gúth Klára

(A teremfestésről készült fotók a hátoldalon talál-
hatóak.)
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Fülemülék éjszakája Tápióságon

A hétvégi esőzések ellenére május 13-án meg-
tartottuk a 3. tápiósági Fülemülék éjszakája ren-
dezvényt. Nagy szerencsénkre az esemény előtt 
2 órával elállt az egész nap szakaszosan hulló 
csapadék, így 10 érdeklődővel és 2 rendezővel 
nekivághattunk a vadregényes túraútvonalnak. 
A falut elhagyva, a határban elhelyezkedő szán-
tóföldeket összekötő útrendszer felől közelítettük 
meg a Natura 2000-es területet. A mezővédő er-
dősáv mellett elhaladva őszapócsapat hangjára 
lettünk figyelmesek, a fiókákat röptető csoport 
tőlünk pár méterre mozgott, így szabad szem-
mel könnyedén megfigyelhettük a kisterme-
tű madarakat. A kukoricaültetvény felett feltűnt 
egy zsákmányt kereső öreg tojó barna rétihéja. 
A cserjetársuláshoz közeledve meghallottuk az 
est főszereplőjének dallamát, amelyet hamaro-
san a többi revírjét védő hím színesített. A kö-
kénybokrok közé érve hallhattuk a barátposzáta, 
feketerigó, kis poszáta és énekes rigó énekét is.  
Az első hosszabb megállót a tápiósági földvár te-
tején tartottuk meg, ahol szó esett az ex lege védett 
területekről, jelentőségükről és típusairól. Ügyes 
hangutánzással néhány környékbeli kakukkot is 
sikerült előcsalni, melyek a túra végéig velünk 
tartva szorgalmasan keresték „párjukat”. A föld-

vár tetejéről elénk tárult Tápióság látképe, alkal-
munk nyílt megfigyelni a patak partján mozgó 
vadgerléket és a távolból odahallatszó sárgarigó 
énekét. Ezután leereszkedtünk a völgybe, ahon-
nan egyenes út vezetett a Cimbáld-rétre, amely 
a szennyes ínfű egyik hazai előfordulási helye. 
A túra következő látványossága a 2014-ben fel-
újított partfal volt, amely azóta emberi beha-
tástól mentes ugyan idén még nem tértek visz-
sza oda a gyurgyalagok, de reményeink szerint 
hamarosan megérkezik a standardan ott költő 
18 pár. A patak mentén haladva nádirigót, csil-
pcsalpfüzikét és kerti gezét is hallottunk, és egy 
pillanatra egy vándorsólyom suhant át a tájon.  
A kezdőponthoz visszavezető út az iskolakerthez 
vezetett, ahol az addig száraz csapat a nagy fűben 
összeszedte az aznap hullott csapadék nagy részét, 
és így nem úszta meg szárazon a rendezvényt. A 
kastélyparkon át tanulmányoztuk a hatalmas kocsá-
nyos tölgyeket, amelyek már több, mint 150 évesek, 
valamint a kert többi idős fáját is szemügyre vettük, 
többek között a földúttal elválasztott gigászi platánt. 
Jövőre is várunk mindenkit a rendezvénysorozatra.

Sári Gergő
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Kedves Pedagógusok!
Pedagógusnap alkalmaból köszöntjük Önöket,

és köszönjük az eddigi munkájukat!
- Szerkesztőség -

Kosztolányi Dezső:
Tanár az én apám

Tanár az én apám. Ha jár a vidéki
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,

kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan

leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,
írnokok, katonák, s olykor egy országos
képviselő is. Mert nagy az én családom.
Nagy az én családom. Kelettől nyugatig,
nyugattól keletig. Nagy a mi családunk.
Mikor vele megyek, fogva öreg karját,

vezetve az úton, a szívem kitágul,
s szívek közt énekel elhagyatott szívem.

Az én édesapám az emberek apja,
s én az emberek testvére vagyok.

Pedagógusnapi köszöntő
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Olvasóink

Tavaszköszönő
Április 29-én kedves meghívásnak tettünk eleget, a Sü-
lysápi hagyományörző Pávakör Klubbnál. Vezetőjük Kis 
Istvánné (Sági Juhász Piri) és a tagok nagy örömmel és 
szeretettel fogadták kis csapatunkat. Újra jó volt tapasz-
talni, hogy milyen jó érzés találkozni, és a többi meghí-
vottal; Kóka, Nagykáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápi-
szecső, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás nyugdíjasai 
és természetesen a sülysápiak. Most nem minden csapat 
adott műsort, de mindenki jól érezte magát, és örömmel-
fogadta a fellépők műsorát. Igazán jóra és szépre sike-
rült a kis műsorunk, örömmel töltött el mindannyiónkat a 
nagy siker, ugyanis ismétlésre buzdították csapatunkat. A 
műsorok végén finom vacsora, jó szórakozás, tánc mulat-
ság és tombola zárta a kellemes délutánt. Megköszöntük 
a meghívást és szép emlékkel indultunk haza.

Szalonnasütés
Május 11-én Tápióbicskei barátaink a Kortalan Nyugdíja-
sok vendégszeretét élveztük, ugyanis meghívták Nagyká-
ta, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Sülysáp és 
Újszilvás nyugdíjasait egy szép környezetben lévő helyre 
az Erdei Iskolába, nyársalásra. Mindenki sütötte a saját 
szalonnáját, kolbászát, aminek a zsírja szépen a kenyérre 

csöpögött, és jóízűen elfogyasztották. Mi még most vol-
tunk itt először, igaz nem is sokan; Berényi Ottó, Bota 
Ilonka, Bota Zoli, Gigorné Piroska, Szajcz Piroska és 
Tóthné Piroska. Nagyon jól éreztük magunkat, minden-
ki végig kínált mindenkit a „batyujából”. Ki süteményt,  
ki pogácsát, sajtost, ki pálinkát, ki bort, sört hozott. Na-
gyokat nevettünk a rögtönzött focimeccsen, és nótázásba 
kezdett csapatok jókedvén. Reméljük jövőre is el tudunk 
jönni – köszöntünk el barátainktól, és köszöntük meg 
meghívásukat.

Tóth Lajosné

Barna Piri

Gyerekeknek

Légy szüleid szemefénye,

Testvéreid jó testvére,

És majd egykor valakinek,

Drága hites reménysége.
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