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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  A hónap végén tartandó testületi ülés sajnos a 
lapzárta utáni időpontra esett, így arról csak a 
következő számunkban adunk tájékoztatást. 
 

Közfoglalkoztatotti programok 

 A hónapban teljes létszámmal beindultak a 
közfoglalkoztatotti programok, jelenleg 32 tápiósági 
lakos tevékenykedik közfoglalkoztatottként. Ennek 
eredményeként tisztulnak az utak, árkok, és az 
iskolakert is jelentős takarításon ment keresztül. Maczó 
Sándor, és Erdélyi Zsolt jóvoltából a gyermekek 
biztonságát veszélyeztető düledezőfélben lévő épület 
került az alsósok udvaráról elbontásra, valamint a 
kastélytorony mellett lévő, évek óta halmozódó 
sittkupac elszállításra. Ezen túlmenően gépi 
földmunkában „részesült” az egészségház mögötti 
terület is. A Sportcsarnok alatt parkolóterasz került 
kialakításra, valamint a focipálya melletti parkoló, és a 
vele szemben lévő járdaszegély is „gépi földmunkában” 
részesült, és már rendezett képet mutat. 
 
 Látványos eredménye van a járda-felújítási 
projektnek is, leraktuk az első térkőkockákat. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy vannak lakostársaink, 
akik elhaladva a munkások mellett, megjegyzéseket 
tesznek rájuk, kinevetik ténykedésüket, és 
megkérdőjelezik ennek az egész projektnek a 
sikerességét, eredményét. Miattuk szeretném 
megjegyezni, a következőket: azáltal jut a falu több 
tízmillió forintos támogatáshoz, hogy ezt a 15 embert a 
járda-felújítási projektben foglalkoztatjuk. A program 
lényegénél fogva természetes módon ők nem 
szakemberek, mert ha azok lennének, valószínű nem 
közmunkásként dolgoznának. Az általuk elvégzett 
munkát az önkormányzat szakmailag irányítja, 
felügyeli. Aki lelkiismeretfurdalás nélkül kineveti őket, 
azt várom szeretettel egy tartalmas látogatásra, velem 
együtt nézze végig egy napjukat, ténykedésüket, 
remélve ezáltal, hogy elkezdi becsülni ezt a maroknyi 
csapatot, és munkájukat. Az ott lakókkal együtt 
tanúsíthatom, hogy van eredménye a munkájuknak, 
amit megfelelő szakmaisággal végeznek el! S 
megjegyzendő, hogy sok embertársunkkal ellentétben 
ők mégiscsak építik a falut, és értéket képeznek! 
Másik programunk keretében már kb. 7 km-nyi 
mezőgazdasági út is megtisztításra került! 
 
 
Csatornázás 

A hónap elején végre valahára aláírásra került a 
csatornaprojekt kapcsán a házi bekötések 

megvalósításához szükséges alvállalkozói szerződés. 
Ennek értelmében Biess Dániel, a General Architect 
Tervező és Generálkivitelező Kft. (tápiósági 
telephellyel rendelkező cég) ügyvezetője szerződött a 
fővállalkozóval a munkálatok megvalósítására. Az 
ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót 2015.04.07-én 
mindenki megkapta a postaládájába, de olvasható a 
honlapon és a facebook-on is, valamint ezen újság is 
tartalmazza. A témában minden további felmerült 
kérdésre, problémára szívesen reflektálok. 
Emellett szeretném jelezni, hogy az alvállalkozó 
felajánlotta, hogy a földmunkákra alkalmaz tápiósági 
lakosokat. Aki esetleg érdeklődést tanúsítana a 
foglalkoztatás iránt, kérem személyesen nálam a 
Polgármesteri Hivatalban jelezze. 
Az elmúlt két hétben az Ady, az Arany János, a Dózsa 
György, a Móricz Zsigmond és a Jókai utcában 
dolgoztak a munkások. A fővállalkozó arról 
tájékoztatott, hogy alapos ellenőrzés mellett a 
csatornaprojektnek ez a szakasza minőségileg 
kifogástalannak mondható.  
Sajnos ez már nem mondható el a gerinchálózat 
lefektetése kapcsán felmerült helyreállítási 
munkálatokról. A nyomvonalsüllyedésből adódó károk 
sajnos igen nagy méreteket öltenek település szerte. A 
hónapban egy igen nagy létszámú projekt-delegációt 
szembesítettem a hibákkal, újabb ellenőrzést, bejárást 
tartottunk, ennek eredményeképpen április 27-től újabb 
hibajavítási munkálatok kezdődnek. Jelenleg azon 
dolgozom, hogy a testület által javasolt vállalkozó 
végezhesse majd az aszfaltjavítási munkálatokat! 
Továbbra is várok minden lakossági bejelentést a 
problémákkal kapcsolatban! 
 
 A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
(KDV-VIZIG) képviselőinek látogatásáról informálnám 
a kedves Olvasót. Mint ahogy azt korábban jeleztem a 
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat 
vagyonkezeléséből az Alsó-Tápió átkerült a fent 
említett KDV-hez. Mivel fontos számomra és a testület 
számára is, hogy kis községünket ketté szelő patakpart 
rendezett, igényes képet mutasson, a KDV-t kerestem 
meg azzal a kérdéssel, hogy a Tápió patakkal és annak 
környékével a jövőben milyen terveik vannak. Sajnos a 
bürokráciának köszönhetően a KDV számára még nem 
ismeretes, hogy milyen dologi és anyagi lehetőségei 
vannak a patakszakasszal kapcsolatban, így 
vélelmezhetően az ő kezük munkája valamikor a jövő 
év folyamán lesz látható. Ennek ellenére én kértem őket 
egy szakmai bejárásra, ahol a természetvédőkkel együtt 
meghatározzuk azokat a munkálatokat és lehetőségeket, 
amelyeket a mi önkormányzatunk is képes 
megvalósítani. 
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Nagy múltú, 56 éves iskolánk vár  
minden kedves érdeklődőt! 

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 
(1149 Budapest, Várna  u. 21/B) 

Részletes tájékoztatást  

tanulói ügyintézőnktől kérhet: 

06-1-383-8606 

Fürth Judit: fjudit@ybleszi.hu 

valamint az iskolai honlapon: 

www.yblszakkepzo.hu 

1965-2015 

 

 Nagy örömünkre, április 11-én megtarthattuk 
az 50 éves osztálytalálkozónkat. Olyan, mintha 
tegnap lett volna, amikor 1965-ben elballagtunk az 
általános iskolából. Igazi diákizgalommal vártuk a 
találkozást. Volt köztünk olyan, aki most tudott 
először részt venni találkozón, de hála Istennek a 
nagy többség minden megtartott osztálytalálkozón 
részt vett. Jó volt látni és főleg felismerni egymást, 
mert az elmúlt 50 év alatt sok minden történt. 
  
 Nagyszülők lettünk, sőt van egy 
osztálytársunk, aki már a dédunokáját várja. 
Megőszültünk, „megteltünk”, de mindenki tudott 
valamit szólni saját életéről; a másikat figyelemmel 
végighallgattuk; tudtunk emlékezni 
diákélményekből, stb. 
  
 Tanáraink közül köszönjük Tajti Miklósné 
(nekünk ő még Saskői Éva) tanárnőnek, hogy velünk 
tudott ünnepelni és kicsit hivatalosan, osztálynapló-
bejegyzése alapján, szólítani minket. Megkértük, 
hogy ezt tegye meg legközelebb is. 
  
 Az iskolából sajnos a temetőbe vitt az utunk. 
Volt osztályfőnökünk és tanáraink; (Bóna József, 
Janosik Béla, Gulyás István, Gulyás Istvánné) 
valamint osztálytársaink; (Balla József, Bartucz 
Mihály, Gigor Tibor, Teleki Erzsi (Makár Mihályné)) 
sírjához megemlékezésre. Távoli temetőkben pihenő 
(Bihari Katalin, Kun Lajos, Nagy Mária) volt 
osztálytársainkról is megemlékeztünk, akik az égi 
osztálytalálkozón vettek részt. 
 Sajnos volt, aki egyéb gond és probléma miatt 
nem tudott köztünk lenni, de majd legközelebb. A 
hivatalos rész után a Flamingó büfében volt kötetlen 
beszélgetés, vacsora, ahol a megjelentek jól érezték 
magukat. 
 Külön köszönet Urbán Istvánné Romhányi 
Máriának az egész esemény szervezéséért és azoknak 
is, akik ebbe segítségére voltak az osztályból. 
  
 Reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk 
rájuk. Mindenkinek kívánok a továbbiakban erőt, 
egészséget, kitartást, családjaikkal sok boldogságot. 
Várjuk a következő találkozót! 

 

Tóth Lajosné Kiss Piroska 

(Barna Piri) 

 

Anyák napjára! 
 

Ezzel a kis verssel szeretnék kedveskedni minden 
Édesanyának az áldozatos és kitartó munkájához.  

Jó egészséget, és sok-sok türelmet kívánok! 
 
 
 

„Vasárnap” 
 

Vasárnap van és otthon a tanyán, 
Templomba mén a drága, jó Anyám. 

Letérdel szépen az oltár előtt, 
Ó drága Jézus ne-hagyd el őt. 

 
Be-süt a nap a templom ablakán, 

S körötte minden dús aranyba van. 
Olyan mint egy Szent kép amely él, 
Ahogy könnyezve Istennel beszél. 

 
Imádja-ez-tudom más nem-lehet, 
hogy őrizzen meg, Isten engemet. 

Múljon el a balsors és a vész 
Mellyel hazánk oly-rég szembenéz. 

 
Hát ezért él bennem a remény, 

hogy a harcvégén „tán” megértem én. 
És nem hiába vannak a tanyán, 

Mert imádkozik értem az „Anyám”! 
 

Tisztelettel: 
Szajcz Piroska 
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Április 1. 
Művelődésszervezőnk, Csanádi Ádám, az iskolai 
szavalóversenyen méltó módon teljesítette kötelességét, 
és a zsűri elnökeként, valamint a rendezvény 
megnyitójaként és a díjak átadójaként új színt vitt a 
rendezvénybe. Ádám és kulturális 
közfoglalkoztatottunk, Szántai Kati, új köntösbe 
öltöztették a húsvét előtt megjelent újságunkat, és igen 
gazdag tartalommal jelentették meg azt, nem kis terhet 
levéve vállunkról a szerkesztési munkálatokat illetően. 
Húsvét előtti pénteken húsvéti kézműves foglalkozás és 
játszóház is megrendezésre került, köszönjük az 
önkéntes segítőknek a részvételt. 
 
Április 4. 
Április 4-én az önkormányzat képviseltette magát 
Kaszás György és csapat „égisze” alatt a tápióbicskei 
csata kapcsán megrendezett főzőversenyen. Emellett 
lehetőségünk volt Cserni László jóvoltából részese 
lenni az emlékhadjáratnak azáltal, hogy egy lelkes kis 
csapatnak „kosztot, kvartélyt” biztosítottunk szombat 
éjszakára a TáborSág épületében. Ezúttal is köszönöm 
mindkettejüknek és családjaiknak a kezdeményezést és 
a részvételt, valamint a néhány kedves nyugdíjasnak a 
vendégeknek felajánlott húsvéti finomságokat. 
 
Április 11. 
Községünkben megrendezésre került a költészet napja, 
meghitt szalonnasütögetés és versmondás kíséretében. 
 
Április 18-án sikeres Rendőrbál zajlott a csarnokban. 
Ezúttal e helyszín mellett döntött a Kapitányság, hogy 
az aktuális éves báljukat megrendezzék. 
 
 
Április 22-én Tápióság is megünnepelte a Föld Napját. 
Az óvoda, és iskola mellett ezúttal az önkormányzat is 
úgy érezte, hogy ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy 
elindítson valamit. Már régóta gondolatomban volt, 
hogy ez is egy lehetőség arra, hogy megmozdítsuk a 
falu lakosságát egy nemes cél érdekében, és így, egy 
hagyományteremtő, hosszú távú programot indítottam 
útjára: Tápióságon parkosítási program vette kezdetét. 
Terveim szerint évente két alkalommal, tavasszal a 
Föld napja alkalmából és ősszel, októberben a 
közterületeken fákat, cserjéket, évelő növényeket 
ültetünk el a következő módon: egy előre megtervezett 
telepítési terv alapján kiválasztjuk a növényeket, majd a 
közeli kertészetekből kedvezményes áron beszerezzük 
azokat és egy szép színes kiadványban minderről 
tájékoztatjuk a lakosságot. Az a kedves lakos, aki úgy 
érzi, hogy szimpatikus számára a parkosítási ötlet, és 
támogatni szeretné annak megvalósítását, az a kiadvány 
alapján a neki tetsző növények árát támogatás gyanánt 
eljuttatja az önkormányzathoz, azaz ő maga 
megvásárolhat egy-egy növényt, akár részben, akár 

egészben. Ezúttal a Nyárfáson és az óvoda mellett 
sárga és piros vesszejű díszsomokat, borbolyát, 
levendulát, a telepi játszótéren pedig galagonyafasort és 
somokat telepítettünk. Egyelőre még nem nagy 
nyilvánosságot adtam ennek az első megmozdulásnak, 
de látva a sikerét, legközelebb már szélesebb körben 
merem majd megfogalmazni a kérésemet. Szeretném 
tudatni, hogy ezt az első programot teljes egészében 
lakossági támogatásból valósítottuk meg. 
Összességében 160 db növényről került elültetésre, 
voltak drágábbak is, (5.500,- Ft) és voltak olcsóbb 
fajták is (300,- Ft), így szinte pénztárcától függetlenül 
mindenki ki tudta fejezni segítő szándékát, aki akarta. 
Ezúton is szeretném kifejezni mérhetetlen hálámat a 
támogatók iránt, akik önös érdekeket félretéve 
magukénak érzik a falut, annak köztereit, és többféle 
módon biztosítanak támogatásukról. A cigány 
önkormányzat jóvoltából a nyugdíjasok pogácsát 
sütöttek, volt, aki innivalót biztosított, egy maroknyi 
csapat ásott, ültetett, locsolt! Én pedig csak 
meghatódva örömködtem, hogy „már megint említésre, 
elismerésre méltó dolgot valósítottunk meg, mi, 
Ságiak”! 
 A következő projektek is készülőben vannak, a 
Malom előtt az információs tábla melletti terület kapna 
igényes külsőt, aktuális állás szerint hársfasort 
telepítünk a Cicahegyre, és az Alsó töltés platánjait is 
pótoljuk. Természetesen a kopjafa környéke sem 
maradhat ki, de egyszerre nem lehet mindent! Csak 
szép sorjában. 
 Még egyszer hangsúlyozva: köszönetem, 
elismerésem és hálám illeti meg a támogatókat, amiért 
segítenek, példát mutatnak, és hisznek a jó dolgokban. 
 

Halasi Anita 
Polgármester 

 

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- 16.30-ig  

ügyfélfogadást és tanácsadást tart  
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.  

Személyes találkozó esetén, kérjük a megadott 
telefonszámon szíveskedjenek előre időpontot 

egyeztetni. 



Sági ÚjSág 2015. Május4  

 

Sági ÚjSág 2015. MÁJUS 4 

 

Tápióság Község Önkormányzata 
2253 Tápióság, Bicskei út 3. 
Tel., fax: 29-465-667 ; 29-465-575 
E-mail: phtsag@monor net.hu  
http://www.tapiosag.hu 

Tisztelt Lakosság! 
 

A "TÁPIÓ MENTI RÉGIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA” (KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021) 
projekt részeként az ingatlanokat a központi csatornahálózattal összekötő vezetékszakasz, az úgynevezett „házi 
bekötés” megvalósítása 2015. április 07-től kezdődik Tápióságon. 

Ahogy arról korábban a Tápiómenti települések Csatornamű és Vízgazdálkodási-Társulata tájékoztatta a 
Tisztelt Lakosságot, a lakástakarékpénztári befizetéseket jól teljesítő lakosok esetében van lehetőség ezen 
munkálatok ingyenes megvalósítására a legrövidebb, műszakilag szabályos nyomvonal figyelembe vételével, 
amennyiben ezt korábban az ingatlantulajdonosok igényelték.  

A kivitelezést a GENERAL ARCHITECT Tervező és Generálkivitelező Kft. (tápiósági telephellyel 
rendelkező cég) fogja megvalósítani.  

A kivitelezői szerződés értelmében ezen Kft. képviselője fogja felkeresni az ingatlantulajdonosokat, és 
egyeztetni a munkálatokat illetően. A kivitelező azokat az ingatlantulajdonosokat is felkeresi, akik nem igényelték 
az ingyenes bekötést, mert a közvetlen rákötést azaz az „élőre kötést” is e kivitelező fogja elvégezni, amennyiben 
arra a projekt vezetésétől engedélyt és megbízást kap. 

Az ingyenesség fogalma a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kivitelező az ingatlanon belüli beálláshoz képest 
az ahhoz legközelebb eső egy db bekötési pontig díjmentesen megvalósítja a két pontot összekötő legrövidebb 
vezetékszakaszt, ide értve a szükséges bontási munkálatokat is (pl. járda szakszerű bontása, vágása) maximum 1 m 
szélességig. Az ingyenességbe nem tartozik bele a helyreállítási munkálat (pl. járda visszaállítása, betonozása, 
térkő burkolatok helyreállítása lerakása), a kivitelező csak a munkaárkot temeti vissza. Természetesen a lakossal 
történt külön megállapodás alapján térítési ellenében a kivitelező elvégezheti a szükséges helyreállítási 
munkálatokat is. Amennyiben az ingatlantulajdonos nem a legrövidebb nyomvonalon kívánja megvalósíttatni a 
bekötést, úgy abban az esetben a hosszabb nyomvonal kiépítése miatt felmerült többletköltséget köteles a 
kivitelező részére megtéríteni. A többlet költségtérítés abban az esetben is felmerül, ha a kivitelezői szerződésben 
foglalt tisztítónyílás mennyiségéhez képest (iránytörésektől függetlenül 20 méter felett maximum 1 db 
tisztítónyílás díjmentes ) többet igényel az ingatlantulajdonos. 

A projekt megvalósulási folyamatának részét képező próbaüzem biztosításához szükséges „élőre kötések” 
megtörténte - információim szerint - néhány héten belül megvalósul. A próbaüzem alatt az „élőre kötött” 
ingatlanok esetében nem kell csatornahasználati díjat fizetnie a tulajdonosoknak. 

Tekintettel arra, hogy igen sok kellemetlenség érte már a Lakosságot a csatorna projekt kapcsán, a „házi 
bekötések” megvalósítása során a testülettel törekedtünk arra, hogy minél zökkenőmentesebben és a legkevesebb 
problémával járjon a projekt ezen utolsó momentuma. Ennek okán ragaszkodtunk ahhoz, hogy olyan kivitelező 
dolgozzon a településen, aki erkölcsileg megbízható, szakmailag pedig meg tud felelni azoknak az elvárásoknak, 
amelyek a későbbi megbízható üzemeltetés miatt elengedhetetlenek. Emiatt szerettük volna, ha tápiósági 
vállalkozók is megbízást kapnak a kivitelezésben, de sajnos az őket érintő ügymenetben lévő bizonytalanságok, és 
gazdaságossági szempontok miatt ők ezúttal úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a munkálatokban. Sajnos a 
kivitelezői megbízási díj ilyen kis számú bekötés esetén, mint amit Tápióság tud biztosítani, egy vállalkozó 
számára nem nyújt biztos megtérülést. A megbízott kivitelezővel is csak úgy sikerült megállapodást kötni, hogy 
Pánd község bekötési munkálatait is ő fogja elvégezni, így a két település bekötési mennyiségei már nyújtanak 
némi garanciát a megtérülésre. 

Mindemellett a kivitelező felajánlotta, hogy amennyiben élünk a lehetőséggel, úgy a földmunkákra 
szívesen alkalmaz tápiósági lakosokat, így biztosan fognak helybéliekkel találkozni.  

 Remélem, hogy a következő hetekben, hónapokban kellemetlenségek nélkül megvalósul a projekt ezen 
része, de kérném a Tisztelt Lakosságot a szíves együttműködésre és megértésre. Amennyiben valakinek a 
munkálatok során kérdése, problémája merülne fel, kérem a kivitelezőnek, a Társulatnak vagy nekem az alábbi 
elérhetőségek egyikén haladéktalanul jelezze! 
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szoros értelmében. A vers hangjaival szálltam a falu 
felett, és annak minden kedves emléke, embere, helye a 
szívembe vésődött. 

Tóthné Ónody Nóra 

______________________________ 
 
 

Sági gyerekek sikere a nagykátai járási 
szavalóversenyen 

 
Április 14-én a Nagykátai Városi Könyvtár 

adott otthont a költészeti napi szavalóversenynek. 
Iskolánkat 3 gyermek Vinacsek Ivett, Marsi Eszter és 
Andrási Boglárka képviselte, mivel az iskolai zsűri 
őket találta a legjobbnak a felsősök közül a házi 
megmérettetésen, amit április 1-jén rendeztünk meg a 
sportcsarnokban.  

A közel 2 órás versenyen a környék legjobb 
versmondói vettek részt. Nagy izgalommal vártam én is 
a kislányok előadását, színpadra lépését, hiszen 
rengeteg munkát és energiát fektettünk a 
felkészítésükbe. Az otthoni gyakorlások során nem 
egyszer éreztem szavalatuk közben azt a bizonyos 
„lúdbőr” érzést, ami nálam mindig bevállt jelzés, hogy 
valami nagyon jó születik! Marsi Eszter Kosztolányi 
Dezső: Mostan színes tintákról álmodom…, Andrási 

Bogika Móra Ferenc: A hegedű, Vinacsek Ivett 
Reményik Sándor: Mindhalálig című versét szavalták. 
Mondanom sem kell, hogy az eredményhirdetés feszült 
pillanatában mennyire izgultunk, és reménykedtünk! 
Végül a nagykátai zsűri az 5-6. korosztályosok közül 
Andrási Bogikát hirdette 2. helyezettnek. Marsi 
Eszter és Vinacsek Ivett emléklapot kaptak, de mindkét 
kislányt nagyon megdícsérték, és bíztatták őket, hogy 
folytassák továbbra is a verstanulást, versmondást, a 
szép versek szeretetét. Bogikánál a zsűri külön 
kiemelte, hogy szavalata közben egy pillanatra sem 
tudták levenni róla a szemüket, hiszen arcjátékával, 
szemeivel plusz érzelmeket közölt a versről. Mint 
felkészítő tanárát büszkeséggel töltött el, hogy ennyi 
dícséretet és bíztatást kapott.  

Úgy gondolom, hogy minél előbb kell 
elkezdenünk, tanárként elülteni a gyermekeink szívében 
a versek szeretét, mert nem csak a versenyen kapott 
jutalomkönyvvel és emléklappal lesznek általa 
gazdagabbak. Lelkünknek olyan rezdüléseit és érzéseit 
tudják a versek kifejezni, amire nekünk nem mindig 
vannak szavaink. A vers gyógyír bánatra, fájdalomra, 
érzéseket közöl velünk, amit a szívünkbe kell zárni, és 
tovább kell adni, hogy minél több emberhez juthasson 
el.  

Ezek a gyermekek, ezt a nemes feladatot 
teljesítették, nem is akárhogyan, a költészet napi 
szavalóversenyen.  

Szívből gratulálok nekik! 
 

Tóthné Ónody Nóra  

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

A következő ÚjSág június 5-ig az üzletekbe kerül. 
Lapzárta Május 29. 

 

 

Sági ÚjSág 2015. MÁJUS 8 

Iskola kert szépítése 
 

 Az első osztályos szmk-sainak (Halasi Anita és 
Brajercsik Tímea) ötlete és lelkesedése nyomán 2 
alkalommal gyűltünk össze, hogy az iskola kertet 
szebbé varázsoljuk.  
 Az első alkalom március 28-án volt, ahol a hideg 
szél és esőre hajló időjárás ellenére meglepően sokan 
jelentünk meg. Jó érzés volt látni, hogy nem csak olyan 
falubelinek volt fontos ez a kezdeményezés, akinek jár 
még vagy már gyermeke az iskolába. Ezen a napon a 
falevelek egy helyre hordása és a balesetveszélyes 
cserjék-fák kivágása volt a fő feladat. Hogy a 
munkában megfáradt, átfagyott, megéhezett 
megjelentek ne éhesen, szomjasan menjenek haza, 
készült zsíros kenyér-hagymával, volt sajtos masni a 
Tápióság Pékségnek köszönhetően és forró tea. 
 Szeretném megköszönni a sok segítséget: Lestiné 
Berényi Boglárka tanító néninek, Halasi Anita 
Polgármesterasszonynak, Brajercsik Tímeának, Dancsó 
Gábornak, Balassi Gábornak, Gulyás Zoltánnénak, 
Gulyás Brigittának, Balogh Tündének, Szira-Molnár 
Editnek, Erdélyi Zoltánnak és pici fiának, Balázs 
Nórának, férjének és pici fiának és nem utolsó sorban a 
családomnak.  
 A Költészet napján, azaz április 11-én délelőtt 
második alkalommal jelentünk meg páran a munkát 
folytatni. Mivel ez a nap tanítási nap volt, így az egész 
iskola becsatlakozott. Jó volt látni a sok kis szorgos 
kezet. Gereblyéztek, talicskáztak az alsósok. Még azt is 
meg merném kockáztatni, hogy élvezték a rájuk bízott 
feladatot. 
 Az 5. és a 6. osztály a pavilonok között 
gereblyézte ki a faleveleket. A 6.osztály egy-két lelkes 
tanulója elültetett pár évelő virágot, illetve meglett 
férfiakat meghazudtoló módon ástak. Elnézést, hogy 
nem emelek ki senkit (tudnék,mert volt pár lelkes 
munkásunk.),de nem szeretnék olyan hibát 
elkövetni,hogy egy gyereket kihagyjak a felsorolásból. 
 Nagyon köszönöm nekik ezt a kemény 
munkát!!!!!! A 7.osztály a diákbejáró környékét tette 
rendbe, a 8. osztály szemetet szedett . A felnőttek, akik 
megjelentek, a tanári bejáró felé vezető útról kiszedték 
a sövényt, a feleslegesen ott árválkodó korlátot és két 
nagy fatuskót. 
 Köszönöm szépen először is Halasi Anita és 
Brajercsik Tímea lelkesedését és elszántságát. 
Köszönöm szépen Timi férjének Gabinak és Gabi 
fiának az ismételt rengeteg fizikai munkát! Köszönöm a 
Tápióság Polgárőrség tagjainak (Agócs Mihály, 
Hegedűs István, Hegedűs Zoltán, Magyar Gyula és nem 
utolsó sorban Józsa Elek)rengeteg munkáját és fizikai 
erejét! 
  
 Mivel az iskola udvar nagy és van még mit 
csinálni, ezért remélem, hogy legközelebb hosszabb 

köszönet listát írhatunk. Ismerve a két kezdeményező 
ötlettárát, lesz még sok ilyen jó kedélyű, de dolgos 
napunk! 
 
Tisztelettel:  

Józsáné Pap Katalin  

iskolai Szülői Munkaközösség elnöke 

_________________________________________ 

 
Gondolatok a költészet napi sütögetés 

margójára… 
 

Az új művelődésszervezőnk, Csanádi Ádám és 
az önkormányzat jóvoltából, április 11-én üdvözlésre 
méltó kezdeményezés részese lehettem.  

József Attila születésnapja előtt tisztelegve, a 
falu apraja-nagyja gyűlt össze a sportcsarnok háta 
mögötti partoldalon, hogy ott egymással beszélgetve, 
gitározva, zenélve, szalonnát sütögetve egy kellemes és 
szép délutánt tölthessen együtt. Persze a költészet 
napján azért a verseké volt a főszerep. A szalonna, 
nyársbot, kenyér, üditő és sütemény mellől mindenki 
kosarából előkerült egy kedvenc verseskötet, vers. Ki 
József Attilától mondott verset, de Dsida Jenő, Petőfi 
Sándor, Romhányi József … versei is elhangoztak.  

Én is készültem. Egy olyan verset hoztam 
magammal, amihez sok emlékem fűződik, és életem 
egy-egy fontos álomásának meghatározó verse. Radnóti 
Miklós: Nem tudhatom című versét szavaltam. És 
ahogy ott álltam a dombtetőn és mondtam a verset, 
akkor megtörtént a varázslat. Életem 20 éve immár 
elválaszthatatlanul Tápiósághoz kötődik, és ahogy 
néztem a körülöttem összegyűlt emberek arcát, az 
iskolakert fáit, a falu házait, a Cica-hegyet, minden 
eszembe jutott…, hogy mit is jelent nekem Tápióság. A 
focipályáról felhallatszódott a locsoló monoton, de oly 
ismerős hangja, kattogása. Éreztem a frissen locsolt 
zöld fű illatát, éreztem és láttam az orgona bokrok „lila 
illatát”, mint amikor először jöttem az iskolába. Láttam 
az iskolapark fáit, tölgyeit, juharait, bokrait, zöldjeit, 
hallottam a madarak énekét, ami mindig beszűrődik a 
tantermembe, és mosolyt csal az arcomra. Láttam és 
figyeltem a kedves, ismerős és mosolygós arcokat, 
amelyekre persze az a 20 év ráírta a kéznyomát, de 
számomra oly kedvesek. Tanítványaim arcát láttam, és 
hangját hallottam. Mosolyuk által lett e vidék olyanná, 
ahol a keserű is édessé ízesült. Eszembe jutott a három 
gyermekem, amikor télen a nagy hóból hazahoztuk őket 
a kórházból. A nyárfás fáinak susogását hallottam, 
ahogy templomba menet végigsétáltunk az úton. 
Hallottam a Tápió csobogását… és már megértettem…, 
hogy is mit is jelent nekem e tájék; Tápióság.  

Köszönöm Ádám, hogy ezzel a délutánnal több 
lettem lélekben. Költészet napi varázslat volt ez, a szó 
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Kivitelező:     Biess Dániel  70/3636088, general.architectkft@gmail.com 
Társulat:     29/641-190 
Halasi Anita, polgármester:   20/218-1866 vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban 
Maczó Sándor alpolgármester:  30/228-0471 
Sári István képviselő:   20/235-7830 
 
Tisztelettel és köszönettel 
 Halasi Anita 
 Polgármester 
Tápióság, 2015. április 6. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Programajánló 

Május 9. Török-híd túra – az idén 200 éves Török-
hídhoz tervezünk túrázni, Janosik Béláné Györgyi néni 
vezetésével. Érdemes útravalót csomagolni, de 
folyadékot mindenképpen! Rossz idő esetén esőkabát, 
esernyő legyen mindenkinél! Csakis extrém időjárási 
körülmények között fog elmaradni a túra! Indulás 8.00-
kor a sportcsarnok elől, várható visszaérkezés 
legkésőbb dél körül. 

Május 15. Fülemülék éjszakája csillagászati 
bemutatóval 

Május 16. 3. Rétesfesztivál 

Mesejáték a sülysápi Mesés Óvónőktől 

Május 30. Gyereknap 

Június 20-21. Fogathajtóverseny, parasztolimpia és 
főzőverseny 
_____________________________________________ 
 
A Gézengúz Ovisok májusi programjai 
 
Anyák napja: május első hete csoportonként beosztva. 
Szeretettel várunk minden kedves édesanyát és 
nagymamát! 
 
Kolibri Színház: Bors néni: május 05. délelőtt 10.00 
órai előadás. 
 
Utazás autóbusszal Budapestre. 
Főszereplő: Molnár Piroska 
 
Madarak, fák napja: május 07. 
Sári Gergő irányításával ismeretgyűjtő kirándulás. 

Odútelep bemutatása. 
A rét élővilágának megismerése: - víz, - állat, - 
 növényvilág. 
 
Iskolalátogatás: május 3. hete 
Nagycsoportosok látogatása az első osztályban. 
 
Év végi kirándulás: a Veresegyházi Medvepark, május 
3. hete 
Tápióság Község Önkormányzata által kiírt, és a 
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány által elnyert 
pályázatnak köszönhetően, minden óvodás gyermek 
számára ingyenes kirándulás. 
 
Éves fogászati szűrővizsgálat 
Május hónapban csoportonként, folyamatosan. 
 
Pünkösdölés: május 22. 
 
Gézengúz nap: május 27. 
 
Ballagás: május 29. 16.00 óra 
Helyszín: Sportcsarnok 
 
Nyári takarítási szünet: július 06 - július 24-ig. 
Az úszótáborra szeretettel várjuk a jelentkezőket! 
Köszönünk szépen minden támogatást és segítséget, 
melyet a 2014/2015-ös nevelési évben a Tápiósági 
Gézengúz Óvodásoknak nyújtottak! 
 
Kívánunk jó pihenést, sok napsütést az előttünk álló 
nyárra! 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓK 
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Iskola kert szépítése 
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Brajercsik Tímea) ötlete és lelkesedése nyomán 2 
alkalommal gyűltünk össze, hogy az iskola kertet 
szebbé varázsoljuk.  
 Az első alkalom március 28-án volt, ahol a hideg 
szél és esőre hajló időjárás ellenére meglepően sokan 
jelentünk meg. Jó érzés volt látni, hogy nem csak olyan 
falubelinek volt fontos ez a kezdeményezés, akinek jár 
még vagy már gyermeke az iskolába. Ezen a napon a 
falevelek egy helyre hordása és a balesetveszélyes 
cserjék-fák kivágása volt a fő feladat. Hogy a 
munkában megfáradt, átfagyott, megéhezett 
megjelentek ne éhesen, szomjasan menjenek haza, 
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Editnek, Erdélyi Zoltánnak és pici fiának, Balázs 
Nórának, férjének és pici fiának és nem utolsó sorban a 
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 A Költészet napján, azaz április 11-én délelőtt 
második alkalommal jelentünk meg páran a munkát 
folytatni. Mivel ez a nap tanítási nap volt, így az egész 
iskola becsatlakozott. Jó volt látni a sok kis szorgos 
kezet. Gereblyéztek, talicskáztak az alsósok. Még azt is 
meg merném kockáztatni, hogy élvezték a rájuk bízott 
feladatot. 
 Az 5. és a 6. osztály a pavilonok között 
gereblyézte ki a faleveleket. A 6.osztály egy-két lelkes 
tanulója elültetett pár évelő virágot, illetve meglett 
férfiakat meghazudtoló módon ástak. Elnézést, hogy 
nem emelek ki senkit (tudnék,mert volt pár lelkes 
munkásunk.),de nem szeretnék olyan hibát 
elkövetni,hogy egy gyereket kihagyjak a felsorolásból. 
 Nagyon köszönöm nekik ezt a kemény 
munkát!!!!!! A 7.osztály a diákbejáró környékét tette 
rendbe, a 8. osztály szemetet szedett . A felnőttek, akik 
megjelentek, a tanári bejáró felé vezető útról kiszedték 
a sövényt, a feleslegesen ott árválkodó korlátot és két 
nagy fatuskót. 
 Köszönöm szépen először is Halasi Anita és 
Brajercsik Tímea lelkesedését és elszántságát. 
Köszönöm szépen Timi férjének Gabinak és Gabi 
fiának az ismételt rengeteg fizikai munkát! Köszönöm a 
Tápióság Polgárőrség tagjainak (Agócs Mihály, 
Hegedűs István, Hegedűs Zoltán, Magyar Gyula és nem 
utolsó sorban Józsa Elek)rengeteg munkáját és fizikai 
erejét! 
  
 Mivel az iskola udvar nagy és van még mit 
csinálni, ezért remélem, hogy legközelebb hosszabb 

köszönet listát írhatunk. Ismerve a két kezdeményező 
ötlettárát, lesz még sok ilyen jó kedélyű, de dolgos 
napunk! 
 
Tisztelettel:  

Józsáné Pap Katalin  

iskolai Szülői Munkaközösség elnöke 

_________________________________________ 

 
Gondolatok a költészet napi sütögetés 

margójára… 
 

Az új művelődésszervezőnk, Csanádi Ádám és 
az önkormányzat jóvoltából, április 11-én üdvözlésre 
méltó kezdeményezés részese lehettem.  

József Attila születésnapja előtt tisztelegve, a 
falu apraja-nagyja gyűlt össze a sportcsarnok háta 
mögötti partoldalon, hogy ott egymással beszélgetve, 
gitározva, zenélve, szalonnát sütögetve egy kellemes és 
szép délutánt tölthessen együtt. Persze a költészet 
napján azért a verseké volt a főszerep. A szalonna, 
nyársbot, kenyér, üditő és sütemény mellől mindenki 
kosarából előkerült egy kedvenc verseskötet, vers. Ki 
József Attilától mondott verset, de Dsida Jenő, Petőfi 
Sándor, Romhányi József … versei is elhangoztak.  

Én is készültem. Egy olyan verset hoztam 
magammal, amihez sok emlékem fűződik, és életem 
egy-egy fontos álomásának meghatározó verse. Radnóti 
Miklós: Nem tudhatom című versét szavaltam. És 
ahogy ott álltam a dombtetőn és mondtam a verset, 
akkor megtörtént a varázslat. Életem 20 éve immár 
elválaszthatatlanul Tápiósághoz kötődik, és ahogy 
néztem a körülöttem összegyűlt emberek arcát, az 
iskolakert fáit, a falu házait, a Cica-hegyet, minden 
eszembe jutott…, hogy mit is jelent nekem Tápióság. A 
focipályáról felhallatszódott a locsoló monoton, de oly 
ismerős hangja, kattogása. Éreztem a frissen locsolt 
zöld fű illatát, éreztem és láttam az orgona bokrok „lila 
illatát”, mint amikor először jöttem az iskolába. Láttam 
az iskolapark fáit, tölgyeit, juharait, bokrait, zöldjeit, 
hallottam a madarak énekét, ami mindig beszűrődik a 
tantermembe, és mosolyt csal az arcomra. Láttam és 
figyeltem a kedves, ismerős és mosolygós arcokat, 
amelyekre persze az a 20 év ráírta a kéznyomát, de 
számomra oly kedvesek. Tanítványaim arcát láttam, és 
hangját hallottam. Mosolyuk által lett e vidék olyanná, 
ahol a keserű is édessé ízesült. Eszembe jutott a három 
gyermekem, amikor télen a nagy hóból hazahoztuk őket 
a kórházból. A nyárfás fáinak susogását hallottam, 
ahogy templomba menet végigsétáltunk az úton. 
Hallottam a Tápió csobogását… és már megértettem…, 
hogy is mit is jelent nekem e tájék; Tápióság.  

Köszönöm Ádám, hogy ezzel a délutánnal több 
lettem lélekben. Költészet napi varázslat volt ez, a szó 
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Kivitelező:     Biess Dániel  70/3636088, general.architectkft@gmail.com 
Társulat:     29/641-190 
Halasi Anita, polgármester:   20/218-1866 vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban 
Maczó Sándor alpolgármester:  30/228-0471 
Sári István képviselő:   20/235-7830 
 
Tisztelettel és köszönettel 
 Halasi Anita 
 Polgármester 
Tápióság, 2015. április 6. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Programajánló 

Május 9. Török-híd túra – az idén 200 éves Török-
hídhoz tervezünk túrázni, Janosik Béláné Györgyi néni 
vezetésével. Érdemes útravalót csomagolni, de 
folyadékot mindenképpen! Rossz idő esetén esőkabát, 
esernyő legyen mindenkinél! Csakis extrém időjárási 
körülmények között fog elmaradni a túra! Indulás 8.00-
kor a sportcsarnok elől, várható visszaérkezés 
legkésőbb dél körül. 

Május 15. Fülemülék éjszakája csillagászati 
bemutatóval 

Május 16. 3. Rétesfesztivál 

Mesejáték a sülysápi Mesés Óvónőktől 

Május 30. Gyereknap 

Június 20-21. Fogathajtóverseny, parasztolimpia és 
főzőverseny 
_____________________________________________ 
 
A Gézengúz Ovisok májusi programjai 
 
Anyák napja: május első hete csoportonként beosztva. 
Szeretettel várunk minden kedves édesanyát és 
nagymamát! 
 
Kolibri Színház: Bors néni: május 05. délelőtt 10.00 
órai előadás. 
 
Utazás autóbusszal Budapestre. 
Főszereplő: Molnár Piroska 
 
Madarak, fák napja: május 07. 
Sári Gergő irányításával ismeretgyűjtő kirándulás. 

Odútelep bemutatása. 
A rét élővilágának megismerése: - víz, - állat, - 
 növényvilág. 
 
Iskolalátogatás: május 3. hete 
Nagycsoportosok látogatása az első osztályban. 
 
Év végi kirándulás: a Veresegyházi Medvepark, május 
3. hete 
Tápióság Község Önkormányzata által kiírt, és a 
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány által elnyert 
pályázatnak köszönhetően, minden óvodás gyermek 
számára ingyenes kirándulás. 
 
Éves fogászati szűrővizsgálat 
Május hónapban csoportonként, folyamatosan. 
 
Pünkösdölés: május 22. 
 
Gézengúz nap: május 27. 
 
Ballagás: május 29. 16.00 óra 
Helyszín: Sportcsarnok 
 
Nyári takarítási szünet: július 06 - július 24-ig. 
Az úszótáborra szeretettel várjuk a jelentkezőket! 
Köszönünk szépen minden támogatást és segítséget, 
melyet a 2014/2015-ös nevelési évben a Tápiósági 
Gézengúz Óvodásoknak nyújtottak! 
 
Kívánunk jó pihenést, sok napsütést az előttünk álló 
nyárra! 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓK 



Sági ÚjSág 2015. Május6  

 

Sági ÚjSág 2015. MÁJUS 6 

  

Fülemülék éjszakája 
A fülemülék éjszakája programot a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület már évek óta 
megrendezi. A program lényege, hogy megismertessék 
az emberekkel a madarakat, szokásaikat, hangjaikat, 
fészkelő helyüket és életmódjukat, mindezt egy 
kellemes május végi naplementével tarkított túra 
keretében. A séta késő délután kezdődik, és a sötétedés 
beálltáig tart, ezután az érdeklődők egy csillagászati 
bemutatót tekinthetnek meg. 

Bár a rendezvény fő attrakcióját a  fülemülék 
jelentik, a májusi estéken több más madárfaj: rigók, 
vörösbegy, poszáták képviselői is énekelnek, így 
folyamatosan van mit hallgatni. Ráadásul ebben az 
időszakban már sok madárnak fiókás fészekaljai 
vannak, ezért a korábban érkezőkkel többnyire etető 
madarakat is meg tudunk figyelni, egészen a nappali 
világosság utolsó perceiig.  Csoportvezetőink a rövid, 
nem kimerítő, sétáló sebességű túra közben 
folyamatosan felhívják a figyelmet a kínálkozó 
látnivalóra, mesélnek a madarakról, beszélgetnek a 
vendégekkel, és természetesen kérdezni is lehet tőlük. 

 Amint az esti szürkülettel a többi madár 
elhallgat, rázendítenek a fülemülék. Ilyenkor a hímek se 
látnak, se hallanak, nemigen zavartatják magukat, ezért 
a csoportok nem ritkán két-három méterről 
hallgathatják az elképesztő hangerejű és változatosságú 
éneklést. 
 A program a sötétség beálltával zárul, mert 
ilyenkor a fülemülék néhány órára elhallgatnak, rövid 
pihenőt tartanak, hogy aztán éjféltől hajnalig 
folytathassák szerenádjukat. Ideális Madarak és Fák 
Napja program! 
 A könnyű megközelíthetőség, a sok természetes 
látni- és hallanivaló, a szakértő túravezetés, a tantermen 
kívüli környezet a Fülemülék éjszakája programot 
ideális Madarak és Fák Napja rendezvénnyé teszi. Ezért 
az MME a kisgyerekes családok, a baráti társaságok és 
az idősebbek mellett megkülönböztetett figyelemmel 
várja óvodák és iskolák részvételét is! 
 
Nem kell érteni a madarakhoz! 

Rendezvényeinken alapelv, hogy a részvételnek nem 
feltétele a madártani ismeret! Felkészült terepi 
vezetőink, környezetpedagógusaink minden érdeklődőt 
szeretettel várnak és gondoskodunk a szükséges 
madarász felszerelésről is! 
 
Miként vehetek részt? 

A programokra nem szükséges előzetesen jelentkezni, 
elég a választott helyszínre jönni a megadott 
időpontban. További információ a szervezőknél 

kérhető. Nagyobb létszámú csoportok, osztályok vagy 
egész iskolák részvétele esetén, javasoljuk az előzetes 
egyeztetést! 
Mit vigyek magammal? 

Májusban még hűvösek lehetnek az éjszakák, ezért 
fontos a réteges öltözködés, a hirtelen érkező zápor 
ellen is védő ruházat vagy esernyő. Nyár elején már a 

szúnyogok is aktívak, ezért érdemes szúnyogriasztóval 
is felszerelkezni. Akinek van távcsöve, jó, ha elhozza, 
és a rendezvényen természetesen fotózni, videózni is 
lehet. 
Helyszín: Tápióság, 2015.05.15. péntek, sportcsarnok 
parkolója. 
 
Program: 19:00 órától 21:00 óráig madarászással 
egybekötött túra a Cimbáld réten és az iskolakertben. 
21:00 órától Kiss Szabolcs csillagász, a csillagos égbolt 
rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket.  
Rendező: MME Tápió-vidéki helyi csoport. 
WEB: www.mme-koka.hu  

 
További információ:  

Kertész László 
Tel.: 30/ 352-2038 

laszlokertesz1@t-online.hu 
Sári Gergő 

Tel.: 70/ 200-4272 
gertig7@freemail.hu  

__ 
 

____________________________________________ 
 

Pünkösd ünnepe 
 Szüksége van az embernek ünnepre, amikor 
leteszi a szerszámot, szünetet tart munkájában, erőt 
gyűjt, örvendezik. Ünnepeink a visszapillantás, 
emlékezés órái a család és az ország számára. Életünk 
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nagyjelentőségű, meghatározó eseményei lesznek a 
fényes napok, ünneplések indítói, mozgatói. Olykor 
elhalványulnak, majd újjáélednek ezek a napok. A 
pünkösd napja is feléledőben van. A nevet őrzi a 
népzene, pünkösdölők, mondókák, „pünkösdi király” 
választás. Ezek olyanok, mint szép csomagolás az 
értékes ajándékon. Húsvét vasárnap utáni ötvenedik 
nap a pünkösd napja. Bibliai gyökérzetű. Izrael földjén 
a tavaszi időszak második zarándokünnepe. Az 
Ószövetségi szentírás /a Biblia Krisztus előtt írt része/ 
minden járóképes 12. évét betöltött fiút, férfit 
zarándokútra Jeruzsálembe parancsolt erre az egynapos 
ünnepre. Izraelben húsvét után már befejeződik az 
aratás és az új búza lisztjéből sütött kovászos kenyérrel 
adtak hálát Istennek, hálazsoltárokat énekelve: hála 
Istennek van búzánk, lesz kenyerünk. Ezen a húsvét 
utáni ötvenedik napon a tízparancsolatra, mint az 
emberi élet megfellebbezhetetlen erkölcsi 
alaptörvényére volt imádságos emlékezés. Ez volt a 
kenyér által táplált életnek megtartója, őrzője, 
irányítója. 
  
 Az orvos-evangélista szent Lukács leírásából 
tudjuk, mintegy százötvenezer zarándok jött össze 
ilyenkor Jeruzsálembe, Izraelből és messze távoli 
országokból, ahová egy-egy hódító háború alkalmából 
szóródtak szét az ország elhurcolt lakói. A hitükhöz 
hűséges izraelitákat az emlékezetből tudott zsoltárok 
imádkozása tartotta meg, és őrizte környezetük 
züllesztő szokásaitól. Tizenkét országot sorol fel 
Lukács írása. Perzsa, arám, görög, egyiptomi, arab és 
latin anyanyelvű zarándokok jöttek, háromnapi, vagy a 
Fekete-tenger partjaitól, a Káspi-tó déli 
szomszédságából tizennégy napi gyaloglás után. 
Rómából tizenkét napig tartott a hajóút, veszélyes és 
drága árral, mégis a tengerpartról gyalogosan 
Jeruzsálembe érve jöttek. Ilyen fáradozás után „egy 
szívvel-lélekkel” énekelték a templom udvarában „…
pihentében is megad minden áldást / annak az Úr, akit 
szeret!” E fáradtarcú zarándokok, hitükhöz hű 
izraeliták, és más nemzetiségű „istenfélő” férfiak 
ajkáról zengett az ének a templom udvarán. Az 
idegenbe szakadt, most hazalátogató emberek saját 
nyelvükre lefordíthatták a Bibliát, hogy táplálja 
lelküket, ébren tartsa reményüket, Isten hozzájuk 
intézett üzenete, s hogy megtartsa jó úton gyermekeiket 
a tízparancsolat. Ők tudták saját sorsukból okulva, 
hogy semmibe lehet venni ezt a drága törvényt, ám az, 
önsorsrontó, szenvedésekkel és gyásszal teli 
korszakokkal jelez vissza az öntörvényűség 
következményeire. Egy ilyen pünkösdön a názáreti 
Jézus is jelen volt, s útközben a templomba menet 
meggyógyított egy 38 éves béna embert, példázván; 
irgalmasságot gyakorolni piros pünkösd napján is 
törvényszerű. Ez a többnyelvű, de Isten üzenetét 
szívébe fogadott sok zarándok pünkösdkor két héber 

nyelvű imában; „Alleluja!”, „Hozsanna!”, élte meg az 
Istenhez és egymáshoz tartozás örömét. Erre az örömre 
nekünk is rá kell találni, szükségünk van rá! 

 
Ráduly Ferenc  

Plébános 

____________________________________________ 

Családi kézműves délelőtt  
a húsvét jegyében 

 Április 3-án, húsvét alkalmából családi 
kézműves délelőttöt tartottunk a sportcsarnokban. Bár 
nem volt szerencsés az időpont, hiszen nagypéntekre 
esett a dátum, de a nap folyamán így is sokan 
ellátogattak a sportcsarnokba. Gondoltuk szerencsénk 
lesz, mert a gyerekeknek amúgy sem kell bemenniük az 
iskolába tanulni. Paulovits Szilvia nagy szeretettel 
fogadott minden kedves gyerkőcöt. Petrovics Aranka, 
családsegítős hölgyünk is bevállalta, hogy a 
szabadnapján eljön hozzánk és segít a legkisebbeknek 
néhány kreatív munkát létrehozni. Povorai Józsefné 
Jusztikának pedig nagyon szépen köszönjük a 
felajánlott fürjtojásokat, nagyon jól mutattak 
kipingálva! 

 

Költészet napja 
 Be kell vallanom, nem a saját fejemből pattant ki 
a szalonnasütéssel egybekötött versfelolvasósdi, hiszen 
odahaza, Sülysápon, már nem egyszer volt alkalmam 
hasonló programszervezésből kivennem a részem. 
Tápióságon azonban első ízben tudtuk megvalósítani a 
családias összejövetelünket. No, nem a létszám miatt 
tűnt családiasnak, hanem a résztvevők életkorbeli 
megoszlása miatt! Voltak egészen fiatalok, tinédzserek, 
már felnőttkorúak, apák és anyák, valamint a 
legidősebb korosztályt is sokan képviselték!  
 Köszönjük polgármesterasszonynak a felajánlott 
sütnivalókat! A terület elrendezéséért Bartucz Gyurit és 
csapatát illeti a hála! (A szalonnasütögetőt egyébként 
többen is kérték, hogy ha lehet, ne bontsuk el, annyira 
jól össze volt rakva!) A pékségtől pedig a felajánlott 
kenyereket köszönjük! Továbbá mindenkinek 
köszönöm, aki eljött és gitárjátékával, szavalásával, 
kedvenc meséjének felolvasásával hozzájárultak a 
nagyszerű hangulathoz! Külön köszönet 
költőnövendékeinknek, hogy megosztották a 
nagyérdeművel saját remekműveiket! 
Ígérem, folytatjuk! 

Csanádi Ádám 

KULTÚRA
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Fülemülék éjszakája 
A fülemülék éjszakája programot a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület már évek óta 
megrendezi. A program lényege, hogy megismertessék 
az emberekkel a madarakat, szokásaikat, hangjaikat, 
fészkelő helyüket és életmódjukat, mindezt egy 
kellemes május végi naplementével tarkított túra 
keretében. A séta késő délután kezdődik, és a sötétedés 
beálltáig tart, ezután az érdeklődők egy csillagászati 
bemutatót tekinthetnek meg. 

Bár a rendezvény fő attrakcióját a  fülemülék 
jelentik, a májusi estéken több más madárfaj: rigók, 
vörösbegy, poszáták képviselői is énekelnek, így 
folyamatosan van mit hallgatni. Ráadásul ebben az 
időszakban már sok madárnak fiókás fészekaljai 
vannak, ezért a korábban érkezőkkel többnyire etető 
madarakat is meg tudunk figyelni, egészen a nappali 
világosság utolsó perceiig.  Csoportvezetőink a rövid, 
nem kimerítő, sétáló sebességű túra közben 
folyamatosan felhívják a figyelmet a kínálkozó 
látnivalóra, mesélnek a madarakról, beszélgetnek a 
vendégekkel, és természetesen kérdezni is lehet tőlük. 

 Amint az esti szürkülettel a többi madár 
elhallgat, rázendítenek a fülemülék. Ilyenkor a hímek se 
látnak, se hallanak, nemigen zavartatják magukat, ezért 
a csoportok nem ritkán két-három méterről 
hallgathatják az elképesztő hangerejű és változatosságú 
éneklést. 
 A program a sötétség beálltával zárul, mert 
ilyenkor a fülemülék néhány órára elhallgatnak, rövid 
pihenőt tartanak, hogy aztán éjféltől hajnalig 
folytathassák szerenádjukat. Ideális Madarak és Fák 
Napja program! 
 A könnyű megközelíthetőség, a sok természetes 
látni- és hallanivaló, a szakértő túravezetés, a tantermen 
kívüli környezet a Fülemülék éjszakája programot 
ideális Madarak és Fák Napja rendezvénnyé teszi. Ezért 
az MME a kisgyerekes családok, a baráti társaságok és 
az idősebbek mellett megkülönböztetett figyelemmel 
várja óvodák és iskolák részvételét is! 
 
Nem kell érteni a madarakhoz! 

Rendezvényeinken alapelv, hogy a részvételnek nem 
feltétele a madártani ismeret! Felkészült terepi 
vezetőink, környezetpedagógusaink minden érdeklődőt 
szeretettel várnak és gondoskodunk a szükséges 
madarász felszerelésről is! 
 
Miként vehetek részt? 

A programokra nem szükséges előzetesen jelentkezni, 
elég a választott helyszínre jönni a megadott 
időpontban. További információ a szervezőknél 

kérhető. Nagyobb létszámú csoportok, osztályok vagy 
egész iskolák részvétele esetén, javasoljuk az előzetes 
egyeztetést! 
Mit vigyek magammal? 

Májusban még hűvösek lehetnek az éjszakák, ezért 
fontos a réteges öltözködés, a hirtelen érkező zápor 
ellen is védő ruházat vagy esernyő. Nyár elején már a 

szúnyogok is aktívak, ezért érdemes szúnyogriasztóval 
is felszerelkezni. Akinek van távcsöve, jó, ha elhozza, 
és a rendezvényen természetesen fotózni, videózni is 
lehet. 
Helyszín: Tápióság, 2015.05.15. péntek, sportcsarnok 
parkolója. 
 
Program: 19:00 órától 21:00 óráig madarászással 
egybekötött túra a Cimbáld réten és az iskolakertben. 
21:00 órától Kiss Szabolcs csillagász, a csillagos égbolt 
rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket.  
Rendező: MME Tápió-vidéki helyi csoport. 
WEB: www.mme-koka.hu  

 
További információ:  

Kertész László 
Tel.: 30/ 352-2038 

laszlokertesz1@t-online.hu 
Sári Gergő 

Tel.: 70/ 200-4272 
gertig7@freemail.hu  

__ 
 

____________________________________________ 
 

Pünkösd ünnepe 
 Szüksége van az embernek ünnepre, amikor 
leteszi a szerszámot, szünetet tart munkájában, erőt 
gyűjt, örvendezik. Ünnepeink a visszapillantás, 
emlékezés órái a család és az ország számára. Életünk 
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nagyjelentőségű, meghatározó eseményei lesznek a 
fényes napok, ünneplések indítói, mozgatói. Olykor 
elhalványulnak, majd újjáélednek ezek a napok. A 
pünkösd napja is feléledőben van. A nevet őrzi a 
népzene, pünkösdölők, mondókák, „pünkösdi király” 
választás. Ezek olyanok, mint szép csomagolás az 
értékes ajándékon. Húsvét vasárnap utáni ötvenedik 
nap a pünkösd napja. Bibliai gyökérzetű. Izrael földjén 
a tavaszi időszak második zarándokünnepe. Az 
Ószövetségi szentírás /a Biblia Krisztus előtt írt része/ 
minden járóképes 12. évét betöltött fiút, férfit 
zarándokútra Jeruzsálembe parancsolt erre az egynapos 
ünnepre. Izraelben húsvét után már befejeződik az 
aratás és az új búza lisztjéből sütött kovászos kenyérrel 
adtak hálát Istennek, hálazsoltárokat énekelve: hála 
Istennek van búzánk, lesz kenyerünk. Ezen a húsvét 
utáni ötvenedik napon a tízparancsolatra, mint az 
emberi élet megfellebbezhetetlen erkölcsi 
alaptörvényére volt imádságos emlékezés. Ez volt a 
kenyér által táplált életnek megtartója, őrzője, 
irányítója. 
  
 Az orvos-evangélista szent Lukács leírásából 
tudjuk, mintegy százötvenezer zarándok jött össze 
ilyenkor Jeruzsálembe, Izraelből és messze távoli 
országokból, ahová egy-egy hódító háború alkalmából 
szóródtak szét az ország elhurcolt lakói. A hitükhöz 
hűséges izraelitákat az emlékezetből tudott zsoltárok 
imádkozása tartotta meg, és őrizte környezetük 
züllesztő szokásaitól. Tizenkét országot sorol fel 
Lukács írása. Perzsa, arám, görög, egyiptomi, arab és 
latin anyanyelvű zarándokok jöttek, háromnapi, vagy a 
Fekete-tenger partjaitól, a Káspi-tó déli 
szomszédságából tizennégy napi gyaloglás után. 
Rómából tizenkét napig tartott a hajóút, veszélyes és 
drága árral, mégis a tengerpartról gyalogosan 
Jeruzsálembe érve jöttek. Ilyen fáradozás után „egy 
szívvel-lélekkel” énekelték a templom udvarában „…
pihentében is megad minden áldást / annak az Úr, akit 
szeret!” E fáradtarcú zarándokok, hitükhöz hű 
izraeliták, és más nemzetiségű „istenfélő” férfiak 
ajkáról zengett az ének a templom udvarán. Az 
idegenbe szakadt, most hazalátogató emberek saját 
nyelvükre lefordíthatták a Bibliát, hogy táplálja 
lelküket, ébren tartsa reményüket, Isten hozzájuk 
intézett üzenete, s hogy megtartsa jó úton gyermekeiket 
a tízparancsolat. Ők tudták saját sorsukból okulva, 
hogy semmibe lehet venni ezt a drága törvényt, ám az, 
önsorsrontó, szenvedésekkel és gyásszal teli 
korszakokkal jelez vissza az öntörvényűség 
következményeire. Egy ilyen pünkösdön a názáreti 
Jézus is jelen volt, s útközben a templomba menet 
meggyógyított egy 38 éves béna embert, példázván; 
irgalmasságot gyakorolni piros pünkösd napján is 
törvényszerű. Ez a többnyelvű, de Isten üzenetét 
szívébe fogadott sok zarándok pünkösdkor két héber 

nyelvű imában; „Alleluja!”, „Hozsanna!”, élte meg az 
Istenhez és egymáshoz tartozás örömét. Erre az örömre 
nekünk is rá kell találni, szükségünk van rá! 

 
Ráduly Ferenc  

Plébános 

____________________________________________ 

Családi kézműves délelőtt  
a húsvét jegyében 

 Április 3-án, húsvét alkalmából családi 
kézműves délelőttöt tartottunk a sportcsarnokban. Bár 
nem volt szerencsés az időpont, hiszen nagypéntekre 
esett a dátum, de a nap folyamán így is sokan 
ellátogattak a sportcsarnokba. Gondoltuk szerencsénk 
lesz, mert a gyerekeknek amúgy sem kell bemenniük az 
iskolába tanulni. Paulovits Szilvia nagy szeretettel 
fogadott minden kedves gyerkőcöt. Petrovics Aranka, 
családsegítős hölgyünk is bevállalta, hogy a 
szabadnapján eljön hozzánk és segít a legkisebbeknek 
néhány kreatív munkát létrehozni. Povorai Józsefné 
Jusztikának pedig nagyon szépen köszönjük a 
felajánlott fürjtojásokat, nagyon jól mutattak 
kipingálva! 

 

Költészet napja 
 Be kell vallanom, nem a saját fejemből pattant ki 
a szalonnasütéssel egybekötött versfelolvasósdi, hiszen 
odahaza, Sülysápon, már nem egyszer volt alkalmam 
hasonló programszervezésből kivennem a részem. 
Tápióságon azonban első ízben tudtuk megvalósítani a 
családias összejövetelünket. No, nem a létszám miatt 
tűnt családiasnak, hanem a résztvevők életkorbeli 
megoszlása miatt! Voltak egészen fiatalok, tinédzserek, 
már felnőttkorúak, apák és anyák, valamint a 
legidősebb korosztályt is sokan képviselték!  
 Köszönjük polgármesterasszonynak a felajánlott 
sütnivalókat! A terület elrendezéséért Bartucz Gyurit és 
csapatát illeti a hála! (A szalonnasütögetőt egyébként 
többen is kérték, hogy ha lehet, ne bontsuk el, annyira 
jól össze volt rakva!) A pékségtől pedig a felajánlott 
kenyereket köszönjük! Továbbá mindenkinek 
köszönöm, aki eljött és gitárjátékával, szavalásával, 
kedvenc meséjének felolvasásával hozzájárultak a 
nagyszerű hangulathoz! Külön köszönet 
költőnövendékeinknek, hogy megosztották a 
nagyérdeművel saját remekműveiket! 
Ígérem, folytatjuk! 

Csanádi Ádám 

KULTÚRA
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Iskola kert szépítése 
 

 Az első osztályos szmk-sainak (Halasi Anita és 
Brajercsik Tímea) ötlete és lelkesedése nyomán 2 
alkalommal gyűltünk össze, hogy az iskola kertet 
szebbé varázsoljuk.  
 Az első alkalom március 28-án volt, ahol a hideg 
szél és esőre hajló időjárás ellenére meglepően sokan 
jelentünk meg. Jó érzés volt látni, hogy nem csak olyan 
falubelinek volt fontos ez a kezdeményezés, akinek jár 
még vagy már gyermeke az iskolába. Ezen a napon a 
falevelek egy helyre hordása és a balesetveszélyes 
cserjék-fák kivágása volt a fő feladat. Hogy a 
munkában megfáradt, átfagyott, megéhezett 
megjelentek ne éhesen, szomjasan menjenek haza, 
készült zsíros kenyér-hagymával, volt sajtos masni a 
Tápióság Pékségnek köszönhetően és forró tea. 
 Szeretném megköszönni a sok segítséget: Lestiné 
Berényi Boglárka tanító néninek, Halasi Anita 
Polgármesterasszonynak, Brajercsik Tímeának, Dancsó 
Gábornak, Balassi Gábornak, Gulyás Zoltánnénak, 
Gulyás Brigittának, Balogh Tündének, Szira-Molnár 
Editnek, Erdélyi Zoltánnak és pici fiának, Balázs 
Nórának, férjének és pici fiának és nem utolsó sorban a 
családomnak.  
 A Költészet napján, azaz április 11-én délelőtt 
második alkalommal jelentünk meg páran a munkát 
folytatni. Mivel ez a nap tanítási nap volt, így az egész 
iskola becsatlakozott. Jó volt látni a sok kis szorgos 
kezet. Gereblyéztek, talicskáztak az alsósok. Még azt is 
meg merném kockáztatni, hogy élvezték a rájuk bízott 
feladatot. 
 Az 5. és a 6. osztály a pavilonok között 
gereblyézte ki a faleveleket. A 6.osztály egy-két lelkes 
tanulója elültetett pár évelő virágot, illetve meglett 
férfiakat meghazudtoló módon ástak. Elnézést, hogy 
nem emelek ki senkit (tudnék,mert volt pár lelkes 
munkásunk.),de nem szeretnék olyan hibát 
elkövetni,hogy egy gyereket kihagyjak a felsorolásból. 
 Nagyon köszönöm nekik ezt a kemény 
munkát!!!!!! A 7.osztály a diákbejáró környékét tette 
rendbe, a 8. osztály szemetet szedett . A felnőttek, akik 
megjelentek, a tanári bejáró felé vezető útról kiszedték 
a sövényt, a feleslegesen ott árválkodó korlátot és két 
nagy fatuskót. 
 Köszönöm szépen először is Halasi Anita és 
Brajercsik Tímea lelkesedését és elszántságát. 
Köszönöm szépen Timi férjének Gabinak és Gabi 
fiának az ismételt rengeteg fizikai munkát! Köszönöm a 
Tápióság Polgárőrség tagjainak (Agócs Mihály, 
Hegedűs István, Hegedűs Zoltán, Magyar Gyula és nem 
utolsó sorban Józsa Elek)rengeteg munkáját és fizikai 
erejét! 
  
 Mivel az iskola udvar nagy és van még mit 
csinálni, ezért remélem, hogy legközelebb hosszabb 

köszönet listát írhatunk. Ismerve a két kezdeményező 
ötlettárát, lesz még sok ilyen jó kedélyű, de dolgos 
napunk! 
 
Tisztelettel:  

Józsáné Pap Katalin  

iskolai Szülői Munkaközösség elnöke 

_________________________________________ 

 
Gondolatok a költészet napi sütögetés 

margójára… 
 

Az új művelődésszervezőnk, Csanádi Ádám és 
az önkormányzat jóvoltából, április 11-én üdvözlésre 
méltó kezdeményezés részese lehettem.  

József Attila születésnapja előtt tisztelegve, a 
falu apraja-nagyja gyűlt össze a sportcsarnok háta 
mögötti partoldalon, hogy ott egymással beszélgetve, 
gitározva, zenélve, szalonnát sütögetve egy kellemes és 
szép délutánt tölthessen együtt. Persze a költészet 
napján azért a verseké volt a főszerep. A szalonna, 
nyársbot, kenyér, üditő és sütemény mellől mindenki 
kosarából előkerült egy kedvenc verseskötet, vers. Ki 
József Attilától mondott verset, de Dsida Jenő, Petőfi 
Sándor, Romhányi József … versei is elhangoztak.  

Én is készültem. Egy olyan verset hoztam 
magammal, amihez sok emlékem fűződik, és életem 
egy-egy fontos álomásának meghatározó verse. Radnóti 
Miklós: Nem tudhatom című versét szavaltam. És 
ahogy ott álltam a dombtetőn és mondtam a verset, 
akkor megtörtént a varázslat. Életem 20 éve immár 
elválaszthatatlanul Tápiósághoz kötődik, és ahogy 
néztem a körülöttem összegyűlt emberek arcát, az 
iskolakert fáit, a falu házait, a Cica-hegyet, minden 
eszembe jutott…, hogy mit is jelent nekem Tápióság. A 
focipályáról felhallatszódott a locsoló monoton, de oly 
ismerős hangja, kattogása. Éreztem a frissen locsolt 
zöld fű illatát, éreztem és láttam az orgona bokrok „lila 
illatát”, mint amikor először jöttem az iskolába. Láttam 
az iskolapark fáit, tölgyeit, juharait, bokrait, zöldjeit, 
hallottam a madarak énekét, ami mindig beszűrődik a 
tantermembe, és mosolyt csal az arcomra. Láttam és 
figyeltem a kedves, ismerős és mosolygós arcokat, 
amelyekre persze az a 20 év ráírta a kéznyomát, de 
számomra oly kedvesek. Tanítványaim arcát láttam, és 
hangját hallottam. Mosolyuk által lett e vidék olyanná, 
ahol a keserű is édessé ízesült. Eszembe jutott a három 
gyermekem, amikor télen a nagy hóból hazahoztuk őket 
a kórházból. A nyárfás fáinak susogását hallottam, 
ahogy templomba menet végigsétáltunk az úton. 
Hallottam a Tápió csobogását… és már megértettem…, 
hogy is mit is jelent nekem e tájék; Tápióság.  

Köszönöm Ádám, hogy ezzel a délutánnal több 
lettem lélekben. Költészet napi varázslat volt ez, a szó 
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Kivitelező:     Biess Dániel  70/3636088, general.architectkft@gmail.com 
Társulat:     29/641-190 
Halasi Anita, polgármester:   20/218-1866 vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban 
Maczó Sándor alpolgármester:  30/228-0471 
Sári István képviselő:   20/235-7830 
 
Tisztelettel és köszönettel 
 Halasi Anita 
 Polgármester 
Tápióság, 2015. április 6. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Programajánló 

Május 9. Török-híd túra – az idén 200 éves Török-
hídhoz tervezünk túrázni, Janosik Béláné Györgyi néni 
vezetésével. Érdemes útravalót csomagolni, de 
folyadékot mindenképpen! Rossz idő esetén esőkabát, 
esernyő legyen mindenkinél! Csakis extrém időjárási 
körülmények között fog elmaradni a túra! Indulás 8.00-
kor a sportcsarnok elől, várható visszaérkezés 
legkésőbb dél körül. 

Május 15. Fülemülék éjszakája csillagászati 
bemutatóval 

Május 16. 3. Rétesfesztivál 

Mesejáték a sülysápi Mesés Óvónőktől 

Május 30. Gyereknap 

Június 20-21. Fogathajtóverseny, parasztolimpia és 
főzőverseny 
_____________________________________________ 
 
A Gézengúz Ovisok májusi programjai 
 
Anyák napja: május első hete csoportonként beosztva. 
Szeretettel várunk minden kedves édesanyát és 
nagymamát! 
 
Kolibri Színház: Bors néni: május 05. délelőtt 10.00 
órai előadás. 
 
Utazás autóbusszal Budapestre. 
Főszereplő: Molnár Piroska 
 
Madarak, fák napja: május 07. 
Sári Gergő irányításával ismeretgyűjtő kirándulás. 

Odútelep bemutatása. 
A rét élővilágának megismerése: - víz, - állat, - 
 növényvilág. 
 
Iskolalátogatás: május 3. hete 
Nagycsoportosok látogatása az első osztályban. 
 
Év végi kirándulás: a Veresegyházi Medvepark, május 
3. hete 
Tápióság Község Önkormányzata által kiírt, és a 
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány által elnyert 
pályázatnak köszönhetően, minden óvodás gyermek 
számára ingyenes kirándulás. 
 
Éves fogászati szűrővizsgálat 
Május hónapban csoportonként, folyamatosan. 
 
Pünkösdölés: május 22. 
 
Gézengúz nap: május 27. 
 
Ballagás: május 29. 16.00 óra 
Helyszín: Sportcsarnok 
 
Nyári takarítási szünet: július 06 - július 24-ig. 
Az úszótáborra szeretettel várjuk a jelentkezőket! 
Köszönünk szépen minden támogatást és segítséget, 
melyet a 2014/2015-ös nevelési évben a Tápiósági 
Gézengúz Óvodásoknak nyújtottak! 
 
Kívánunk jó pihenést, sok napsütést az előttünk álló 
nyárra! 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓK 
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Tápióság Község Önkormányzata 
2253 Tápióság, Bicskei út 3. 
Tel., fax: 29-465-667 ; 29-465-575 
E-mail: phtsag@monor net.hu  
http://www.tapiosag.hu 

Tisztelt Lakosság! 
 

A "TÁPIÓ MENTI RÉGIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA” (KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021) 
projekt részeként az ingatlanokat a központi csatornahálózattal összekötő vezetékszakasz, az úgynevezett „házi 
bekötés” megvalósítása 2015. április 07-től kezdődik Tápióságon. 

Ahogy arról korábban a Tápiómenti települések Csatornamű és Vízgazdálkodási-Társulata tájékoztatta a 
Tisztelt Lakosságot, a lakástakarékpénztári befizetéseket jól teljesítő lakosok esetében van lehetőség ezen 
munkálatok ingyenes megvalósítására a legrövidebb, műszakilag szabályos nyomvonal figyelembe vételével, 
amennyiben ezt korábban az ingatlantulajdonosok igényelték.  

A kivitelezést a GENERAL ARCHITECT Tervező és Generálkivitelező Kft. (tápiósági telephellyel 
rendelkező cég) fogja megvalósítani.  

A kivitelezői szerződés értelmében ezen Kft. képviselője fogja felkeresni az ingatlantulajdonosokat, és 
egyeztetni a munkálatokat illetően. A kivitelező azokat az ingatlantulajdonosokat is felkeresi, akik nem igényelték 
az ingyenes bekötést, mert a közvetlen rákötést azaz az „élőre kötést” is e kivitelező fogja elvégezni, amennyiben 
arra a projekt vezetésétől engedélyt és megbízást kap. 

Az ingyenesség fogalma a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kivitelező az ingatlanon belüli beálláshoz képest 
az ahhoz legközelebb eső egy db bekötési pontig díjmentesen megvalósítja a két pontot összekötő legrövidebb 
vezetékszakaszt, ide értve a szükséges bontási munkálatokat is (pl. járda szakszerű bontása, vágása) maximum 1 m 
szélességig. Az ingyenességbe nem tartozik bele a helyreállítási munkálat (pl. járda visszaállítása, betonozása, 
térkő burkolatok helyreállítása lerakása), a kivitelező csak a munkaárkot temeti vissza. Természetesen a lakossal 
történt külön megállapodás alapján térítési ellenében a kivitelező elvégezheti a szükséges helyreállítási 
munkálatokat is. Amennyiben az ingatlantulajdonos nem a legrövidebb nyomvonalon kívánja megvalósíttatni a 
bekötést, úgy abban az esetben a hosszabb nyomvonal kiépítése miatt felmerült többletköltséget köteles a 
kivitelező részére megtéríteni. A többlet költségtérítés abban az esetben is felmerül, ha a kivitelezői szerződésben 
foglalt tisztítónyílás mennyiségéhez képest (iránytörésektől függetlenül 20 méter felett maximum 1 db 
tisztítónyílás díjmentes ) többet igényel az ingatlantulajdonos. 

A projekt megvalósulási folyamatának részét képező próbaüzem biztosításához szükséges „élőre kötések” 
megtörténte - információim szerint - néhány héten belül megvalósul. A próbaüzem alatt az „élőre kötött” 
ingatlanok esetében nem kell csatornahasználati díjat fizetnie a tulajdonosoknak. 

Tekintettel arra, hogy igen sok kellemetlenség érte már a Lakosságot a csatorna projekt kapcsán, a „házi 
bekötések” megvalósítása során a testülettel törekedtünk arra, hogy minél zökkenőmentesebben és a legkevesebb 
problémával járjon a projekt ezen utolsó momentuma. Ennek okán ragaszkodtunk ahhoz, hogy olyan kivitelező 
dolgozzon a településen, aki erkölcsileg megbízható, szakmailag pedig meg tud felelni azoknak az elvárásoknak, 
amelyek a későbbi megbízható üzemeltetés miatt elengedhetetlenek. Emiatt szerettük volna, ha tápiósági 
vállalkozók is megbízást kapnak a kivitelezésben, de sajnos az őket érintő ügymenetben lévő bizonytalanságok, és 
gazdaságossági szempontok miatt ők ezúttal úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a munkálatokban. Sajnos a 
kivitelezői megbízási díj ilyen kis számú bekötés esetén, mint amit Tápióság tud biztosítani, egy vállalkozó 
számára nem nyújt biztos megtérülést. A megbízott kivitelezővel is csak úgy sikerült megállapodást kötni, hogy 
Pánd község bekötési munkálatait is ő fogja elvégezni, így a két település bekötési mennyiségei már nyújtanak 
némi garanciát a megtérülésre. 

Mindemellett a kivitelező felajánlotta, hogy amennyiben élünk a lehetőséggel, úgy a földmunkákra 
szívesen alkalmaz tápiósági lakosokat, így biztosan fognak helybéliekkel találkozni.  

 Remélem, hogy a következő hetekben, hónapokban kellemetlenségek nélkül megvalósul a projekt ezen 
része, de kérném a Tisztelt Lakosságot a szíves együttműködésre és megértésre. Amennyiben valakinek a 
munkálatok során kérdése, problémája merülne fel, kérem a kivitelezőnek, a Társulatnak vagy nekem az alábbi 
elérhetőségek egyikén haladéktalanul jelezze! 
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szoros értelmében. A vers hangjaival szálltam a falu 
felett, és annak minden kedves emléke, embere, helye a 
szívembe vésődött. 

Tóthné Ónody Nóra 

______________________________ 
 
 

Sági gyerekek sikere a nagykátai járási 
szavalóversenyen 

 
Április 14-én a Nagykátai Városi Könyvtár 

adott otthont a költészeti napi szavalóversenynek. 
Iskolánkat 3 gyermek Vinacsek Ivett, Marsi Eszter és 
Andrási Boglárka képviselte, mivel az iskolai zsűri 
őket találta a legjobbnak a felsősök közül a házi 
megmérettetésen, amit április 1-jén rendeztünk meg a 
sportcsarnokban.  

A közel 2 órás versenyen a környék legjobb 
versmondói vettek részt. Nagy izgalommal vártam én is 
a kislányok előadását, színpadra lépését, hiszen 
rengeteg munkát és energiát fektettünk a 
felkészítésükbe. Az otthoni gyakorlások során nem 
egyszer éreztem szavalatuk közben azt a bizonyos 
„lúdbőr” érzést, ami nálam mindig bevállt jelzés, hogy 
valami nagyon jó születik! Marsi Eszter Kosztolányi 
Dezső: Mostan színes tintákról álmodom…, Andrási 

Bogika Móra Ferenc: A hegedű, Vinacsek Ivett 
Reményik Sándor: Mindhalálig című versét szavalták. 
Mondanom sem kell, hogy az eredményhirdetés feszült 
pillanatában mennyire izgultunk, és reménykedtünk! 
Végül a nagykátai zsűri az 5-6. korosztályosok közül 
Andrási Bogikát hirdette 2. helyezettnek. Marsi 
Eszter és Vinacsek Ivett emléklapot kaptak, de mindkét 
kislányt nagyon megdícsérték, és bíztatták őket, hogy 
folytassák továbbra is a verstanulást, versmondást, a 
szép versek szeretetét. Bogikánál a zsűri külön 
kiemelte, hogy szavalata közben egy pillanatra sem 
tudták levenni róla a szemüket, hiszen arcjátékával, 
szemeivel plusz érzelmeket közölt a versről. Mint 
felkészítő tanárát büszkeséggel töltött el, hogy ennyi 
dícséretet és bíztatást kapott.  

Úgy gondolom, hogy minél előbb kell 
elkezdenünk, tanárként elülteni a gyermekeink szívében 
a versek szeretét, mert nem csak a versenyen kapott 
jutalomkönyvvel és emléklappal lesznek általa 
gazdagabbak. Lelkünknek olyan rezdüléseit és érzéseit 
tudják a versek kifejezni, amire nekünk nem mindig 
vannak szavaink. A vers gyógyír bánatra, fájdalomra, 
érzéseket közöl velünk, amit a szívünkbe kell zárni, és 
tovább kell adni, hogy minél több emberhez juthasson 
el.  

Ezek a gyermekek, ezt a nemes feladatot 
teljesítették, nem is akárhogyan, a költészet napi 
szavalóversenyen.  

Szívből gratulálok nekik! 
 

Tóthné Ónody Nóra  

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

A következő ÚjSág június 5-ig az üzletekbe kerül. 
Lapzárta Május 29. 
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 Nagy örömünkre, április 11-én megtarthattuk 
az 50 éves osztálytalálkozónkat. Olyan, mintha 
tegnap lett volna, amikor 1965-ben elballagtunk az 
általános iskolából. Igazi diákizgalommal vártuk a 
találkozást. Volt köztünk olyan, aki most tudott 
először részt venni találkozón, de hála Istennek a 
nagy többség minden megtartott osztálytalálkozón 
részt vett. Jó volt látni és főleg felismerni egymást, 
mert az elmúlt 50 év alatt sok minden történt. 
  
 Nagyszülők lettünk, sőt van egy 
osztálytársunk, aki már a dédunokáját várja. 
Megőszültünk, „megteltünk”, de mindenki tudott 
valamit szólni saját életéről; a másikat figyelemmel 
végighallgattuk; tudtunk emlékezni 
diákélményekből, stb. 
  
 Tanáraink közül köszönjük Tajti Miklósné 
(nekünk ő még Saskői Éva) tanárnőnek, hogy velünk 
tudott ünnepelni és kicsit hivatalosan, osztálynapló-
bejegyzése alapján, szólítani minket. Megkértük, 
hogy ezt tegye meg legközelebb is. 
  
 Az iskolából sajnos a temetőbe vitt az utunk. 
Volt osztályfőnökünk és tanáraink; (Bóna József, 
Janosik Béla, Gulyás István, Gulyás Istvánné) 
valamint osztálytársaink; (Balla József, Bartucz 
Mihály, Gigor Tibor, Teleki Erzsi (Makár Mihályné)) 
sírjához megemlékezésre. Távoli temetőkben pihenő 
(Bihari Katalin, Kun Lajos, Nagy Mária) volt 
osztálytársainkról is megemlékeztünk, akik az égi 
osztálytalálkozón vettek részt. 
 Sajnos volt, aki egyéb gond és probléma miatt 
nem tudott köztünk lenni, de majd legközelebb. A 
hivatalos rész után a Flamingó büfében volt kötetlen 
beszélgetés, vacsora, ahol a megjelentek jól érezték 
magukat. 
 Külön köszönet Urbán Istvánné Romhányi 
Máriának az egész esemény szervezéséért és azoknak 
is, akik ebbe segítségére voltak az osztályból. 
  
 Reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk 
rájuk. Mindenkinek kívánok a továbbiakban erőt, 
egészséget, kitartást, családjaikkal sok boldogságot. 
Várjuk a következő találkozót! 

 

Tóth Lajosné Kiss Piroska 

(Barna Piri) 

 

Anyák napjára! 
 

Ezzel a kis verssel szeretnék kedveskedni minden 
Édesanyának az áldozatos és kitartó munkájához.  

Jó egészséget, és sok-sok türelmet kívánok! 
 
 
 

„Vasárnap” 
 

Vasárnap van és otthon a tanyán, 
Templomba mén a drága, jó Anyám. 

Letérdel szépen az oltár előtt, 
Ó drága Jézus ne-hagyd el őt. 

 
Be-süt a nap a templom ablakán, 

S körötte minden dús aranyba van. 
Olyan mint egy Szent kép amely él, 
Ahogy könnyezve Istennel beszél. 

 
Imádja-ez-tudom más nem-lehet, 
hogy őrizzen meg, Isten engemet. 

Múljon el a balsors és a vész 
Mellyel hazánk oly-rég szembenéz. 

 
Hát ezért él bennem a remény, 

hogy a harcvégén „tán” megértem én. 
És nem hiába vannak a tanyán, 

Mert imádkozik értem az „Anyám”! 
 

Tisztelettel: 
Szajcz Piroska 
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Április 1. 
Művelődésszervezőnk, Csanádi Ádám, az iskolai 
szavalóversenyen méltó módon teljesítette kötelességét, 
és a zsűri elnökeként, valamint a rendezvény 
megnyitójaként és a díjak átadójaként új színt vitt a 
rendezvénybe. Ádám és kulturális 
közfoglalkoztatottunk, Szántai Kati, új köntösbe 
öltöztették a húsvét előtt megjelent újságunkat, és igen 
gazdag tartalommal jelentették meg azt, nem kis terhet 
levéve vállunkról a szerkesztési munkálatokat illetően. 
Húsvét előtti pénteken húsvéti kézműves foglalkozás és 
játszóház is megrendezésre került, köszönjük az 
önkéntes segítőknek a részvételt. 
 
Április 4. 
Április 4-én az önkormányzat képviseltette magát 
Kaszás György és csapat „égisze” alatt a tápióbicskei 
csata kapcsán megrendezett főzőversenyen. Emellett 
lehetőségünk volt Cserni László jóvoltából részese 
lenni az emlékhadjáratnak azáltal, hogy egy lelkes kis 
csapatnak „kosztot, kvartélyt” biztosítottunk szombat 
éjszakára a TáborSág épületében. Ezúttal is köszönöm 
mindkettejüknek és családjaiknak a kezdeményezést és 
a részvételt, valamint a néhány kedves nyugdíjasnak a 
vendégeknek felajánlott húsvéti finomságokat. 
 
Április 11. 
Községünkben megrendezésre került a költészet napja, 
meghitt szalonnasütögetés és versmondás kíséretében. 
 
Április 18-án sikeres Rendőrbál zajlott a csarnokban. 
Ezúttal e helyszín mellett döntött a Kapitányság, hogy 
az aktuális éves báljukat megrendezzék. 
 
 
Április 22-én Tápióság is megünnepelte a Föld Napját. 
Az óvoda, és iskola mellett ezúttal az önkormányzat is 
úgy érezte, hogy ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy 
elindítson valamit. Már régóta gondolatomban volt, 
hogy ez is egy lehetőség arra, hogy megmozdítsuk a 
falu lakosságát egy nemes cél érdekében, és így, egy 
hagyományteremtő, hosszú távú programot indítottam 
útjára: Tápióságon parkosítási program vette kezdetét. 
Terveim szerint évente két alkalommal, tavasszal a 
Föld napja alkalmából és ősszel, októberben a 
közterületeken fákat, cserjéket, évelő növényeket 
ültetünk el a következő módon: egy előre megtervezett 
telepítési terv alapján kiválasztjuk a növényeket, majd a 
közeli kertészetekből kedvezményes áron beszerezzük 
azokat és egy szép színes kiadványban minderről 
tájékoztatjuk a lakosságot. Az a kedves lakos, aki úgy 
érzi, hogy szimpatikus számára a parkosítási ötlet, és 
támogatni szeretné annak megvalósítását, az a kiadvány 
alapján a neki tetsző növények árát támogatás gyanánt 
eljuttatja az önkormányzathoz, azaz ő maga 
megvásárolhat egy-egy növényt, akár részben, akár 

egészben. Ezúttal a Nyárfáson és az óvoda mellett 
sárga és piros vesszejű díszsomokat, borbolyát, 
levendulát, a telepi játszótéren pedig galagonyafasort és 
somokat telepítettünk. Egyelőre még nem nagy 
nyilvánosságot adtam ennek az első megmozdulásnak, 
de látva a sikerét, legközelebb már szélesebb körben 
merem majd megfogalmazni a kérésemet. Szeretném 
tudatni, hogy ezt az első programot teljes egészében 
lakossági támogatásból valósítottuk meg. 
Összességében 160 db növényről került elültetésre, 
voltak drágábbak is, (5.500,- Ft) és voltak olcsóbb 
fajták is (300,- Ft), így szinte pénztárcától függetlenül 
mindenki ki tudta fejezni segítő szándékát, aki akarta. 
Ezúton is szeretném kifejezni mérhetetlen hálámat a 
támogatók iránt, akik önös érdekeket félretéve 
magukénak érzik a falut, annak köztereit, és többféle 
módon biztosítanak támogatásukról. A cigány 
önkormányzat jóvoltából a nyugdíjasok pogácsát 
sütöttek, volt, aki innivalót biztosított, egy maroknyi 
csapat ásott, ültetett, locsolt! Én pedig csak 
meghatódva örömködtem, hogy „már megint említésre, 
elismerésre méltó dolgot valósítottunk meg, mi, 
Ságiak”! 
 A következő projektek is készülőben vannak, a 
Malom előtt az információs tábla melletti terület kapna 
igényes külsőt, aktuális állás szerint hársfasort 
telepítünk a Cicahegyre, és az Alsó töltés platánjait is 
pótoljuk. Természetesen a kopjafa környéke sem 
maradhat ki, de egyszerre nem lehet mindent! Csak 
szép sorjában. 
 Még egyszer hangsúlyozva: köszönetem, 
elismerésem és hálám illeti meg a támogatókat, amiért 
segítenek, példát mutatnak, és hisznek a jó dolgokban. 
 

Halasi Anita 
Polgármester 

 

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- 16.30-ig  

ügyfélfogadást és tanácsadást tart  
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.  

Személyes találkozó esetén, kérjük a megadott 
telefonszámon szíveskedjenek előre időpontot 

egyeztetni. 
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Április 1. 
Művelődésszervezőnk, Csanádi Ádám, az iskolai 
szavalóversenyen méltó módon teljesítette kötelességét, 
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megnyitójaként és a díjak átadójaként új színt vitt a 
rendezvénybe. Ádám és kulturális 
közfoglalkoztatottunk, Szántai Kati, új köntösbe 
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Húsvét előtti pénteken húsvéti kézműves foglalkozás és 
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önkéntes segítőknek a részvételt. 
 
Április 4. 
Április 4-én az önkormányzat képviseltette magát 
Kaszás György és csapat „égisze” alatt a tápióbicskei 
csata kapcsán megrendezett főzőversenyen. Emellett 
lehetőségünk volt Cserni László jóvoltából részese 
lenni az emlékhadjáratnak azáltal, hogy egy lelkes kis 
csapatnak „kosztot, kvartélyt” biztosítottunk szombat 
éjszakára a TáborSág épületében. Ezúttal is köszönöm 
mindkettejüknek és családjaiknak a kezdeményezést és 
a részvételt, valamint a néhány kedves nyugdíjasnak a 
vendégeknek felajánlott húsvéti finomságokat. 
 
Április 11. 
Községünkben megrendezésre került a költészet napja, 
meghitt szalonnasütögetés és versmondás kíséretében. 
 
Április 18-án sikeres Rendőrbál zajlott a csarnokban. 
Ezúttal e helyszín mellett döntött a Kapitányság, hogy 
az aktuális éves báljukat megrendezzék. 
 
 
Április 22-én Tápióság is megünnepelte a Föld Napját. 
Az óvoda, és iskola mellett ezúttal az önkormányzat is 
úgy érezte, hogy ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy 
elindítson valamit. Már régóta gondolatomban volt, 
hogy ez is egy lehetőség arra, hogy megmozdítsuk a 
falu lakosságát egy nemes cél érdekében, és így, egy 
hagyományteremtő, hosszú távú programot indítottam 
útjára: Tápióságon parkosítási program vette kezdetét. 
Terveim szerint évente két alkalommal, tavasszal a 
Föld napja alkalmából és ősszel, októberben a 
közterületeken fákat, cserjéket, évelő növényeket 
ültetünk el a következő módon: egy előre megtervezett 
telepítési terv alapján kiválasztjuk a növényeket, majd a 
közeli kertészetekből kedvezményes áron beszerezzük 
azokat és egy szép színes kiadványban minderről 
tájékoztatjuk a lakosságot. Az a kedves lakos, aki úgy 
érzi, hogy szimpatikus számára a parkosítási ötlet, és 
támogatni szeretné annak megvalósítását, az a kiadvány 
alapján a neki tetsző növények árát támogatás gyanánt 
eljuttatja az önkormányzathoz, azaz ő maga 
megvásárolhat egy-egy növényt, akár részben, akár 

egészben. Ezúttal a Nyárfáson és az óvoda mellett 
sárga és piros vesszejű díszsomokat, borbolyát, 
levendulát, a telepi játszótéren pedig galagonyafasort és 
somokat telepítettünk. Egyelőre még nem nagy 
nyilvánosságot adtam ennek az első megmozdulásnak, 
de látva a sikerét, legközelebb már szélesebb körben 
merem majd megfogalmazni a kérésemet. Szeretném 
tudatni, hogy ezt az első programot teljes egészében 
lakossági támogatásból valósítottuk meg. 
Összességében 160 db növényről került elültetésre, 
voltak drágábbak is, (5.500,- Ft) és voltak olcsóbb 
fajták is (300,- Ft), így szinte pénztárcától függetlenül 
mindenki ki tudta fejezni segítő szándékát, aki akarta. 
Ezúton is szeretném kifejezni mérhetetlen hálámat a 
támogatók iránt, akik önös érdekeket félretéve 
magukénak érzik a falut, annak köztereit, és többféle 
módon biztosítanak támogatásukról. A cigány 
önkormányzat jóvoltából a nyugdíjasok pogácsát 
sütöttek, volt, aki innivalót biztosított, egy maroknyi 
csapat ásott, ültetett, locsolt! Én pedig csak 
meghatódva örömködtem, hogy „már megint említésre, 
elismerésre méltó dolgot valósítottunk meg, mi, 
Ságiak”! 
 A következő projektek is készülőben vannak, a 
Malom előtt az információs tábla melletti terület kapna 
igényes külsőt, aktuális állás szerint hársfasort 
telepítünk a Cicahegyre, és az Alsó töltés platánjait is 
pótoljuk. Természetesen a kopjafa környéke sem 
maradhat ki, de egyszerre nem lehet mindent! Csak 
szép sorjában. 
 Még egyszer hangsúlyozva: köszönetem, 
elismerésem és hálám illeti meg a támogatókat, amiért 
segítenek, példát mutatnak, és hisznek a jó dolgokban. 
 

Halasi Anita 
Polgármester 

 

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- 16.30-ig  

ügyfélfogadást és tanácsadást tart  
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.  

Személyes találkozó esetén, kérjük a megadott 
telefonszámon szíveskedjenek előre időpontot 

egyeztetni. 
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