
MÁRCIUS 2-ÁN ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT
ÁTADÁSRA KERÜLTEK  

A 2017-BEN FELÚJÍTOTT KÖZINTÉZMÉNYEK.

Új Ság
Önkormányzati, Közéleti  és Kultúrális Hírlap

2018. MÁRCIUS



Sági ÚjSág 2018. MáRCiUS2

Közélet - Önkormányzati hírek

A 2018. február 27-én megtartotta Képviselő-testületi 
ülés rövid összefoglalója.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt Halasi Anita pol-
gármester asszony tájékoztatatta a jelenlévőket, hogy Dr. 
Pap Anikó jegyző közszolgálati jogviszonyát február 9. 
napjától közös megegyezéssel megszüntették. A közelgő 
választások gördülékeny lebonyolítása akként kerül biz-
tosításra, hogy a helyi választási iroda vezetését Völgyiné 
Berényi Anita látja el. A jegyzői munkakör betöltésére pá-
lyázatot írt ki az önkormányzat. 

Anikónak, a képviselő testület és a polgármester asszony 
nevében szeretnék köszönetet mondani, a településünk 
érdekében tett fáradozásaiért, munkájáért. További 
munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rende-
letének elfogadása

A Képviselő-testület elfogadta a az utolsó ne-
gyedévben szükségessé vált módosításokat tar-
talmazó rendeletet. 

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rende-
letének elfogadása

Megalkotásra és elfogadásra került a Képvise-
lő-testület által az Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetése, és az ahhoz kapcsolódó rendelet. 

Az Önkormányzat az idei évben összesen 
442.313.644,- Ft összegből gazdálkodik. Túl 
azon, hogy az eddigi évekhez hasonlóan idén is 
rendkívül takarékos módon gazdálkodik az Ön-
kormányzat, ismét számos fejlesztést szeretnénk 
megvalósítani, részben pályázat útján, részben 
saját költségvetésből. A költségvetésbe a jelenleg 
elbírálás alatt lévő pályázatok, önerő összegei is 
már betervezésre kerültek. A kötelező kiadások 
kapcsán további megtakarításokra számítunk az 
év során, a tavalyi energetikai fejlesztések miatt.

3. Településkép védelméről szóló rendelet jóváha-
gyása

A pont ismét elnapolásra került, annak okán, 
hogy az érintett tervező irodától még további do-
kumentumokat várunk a jóváhagyáshoz.

4. Civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámoló-
jának elfogadása

A Képviselő-testület kifogással élt néhány civil 
szervezet beszámolójával kapcsolatban. A mini-
málisan szükséges adatokat ugyan tartalmazták 
az érintett beszámolók, de a jövőben a testület et-
től részletesebb, széleskörűbb beszámolókat vár 
el. Valamennyi beszámolót a testület elfogadott, 
és jóváhagyott. 

5. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása

Az előző napirendi pontban említett kifogás okán 
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy mielőtt új 
pályázatot írna ki a civil szervezetek támogatá-
sára, újra alkotja a vonatkozó rendeletet. Az új 
rendeletnek egy ún. kisokos, és egy formanyom-
tatvány is része lesz, mellyel szakmai segítséget 
szeretnénk nyújtani a szervezetek számára a pá-
lyázat benyújtásának folyamatában, és a támoga-
tási időszak végén időszerű szakmai és pénzügyi 
beszámolók elkészítésében, annak érdekében, 
hogy ne fordulhasson elő az az eset, hogy hibás 
beszámoló miatt a szervezet kizárja magát a kö-
vetkező év támogatási lehetőségeiből. Terv sze-
rint a jövő havi testületi üléskor jóváhagyásra ke-
rül az új rendelet, és csak ezt követően lesz kiírva, 
várhatóan gyorsított eljárásban a pályázat.

6. Tápiósági Gézengúz Óvoda Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítása

A szabályzat a tavaly újonnan megalakult Ha-
gyományőrző Munkaközösség tényével került 
kiegészítésre. A szabályzatot a Képviselő-testület 
elfogadta.

7. Tápiósági Gézengúz Óvoda továbbképzési tervé-
nek jóváhagyása

A Képviselő-testület elfogadta az intézményve-
zető által benyújtott továbbképzési tervet, mely 
komplex módon, szintén a hagyományőrző tevé-
kenységre épül.

8. Tápiósági Gézengúz Óvoda intézményvezető-he-
lyettes pozíció betöltésének megbeszélése

Az intézményvezető tájékoztatását a testület 
tudomásul vette, és támogatta. Intézményveze-
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tő-helyettesként február 1-től Mészárosné Kun 
Erika került kinevezésre. Erikának gratulálunk a 
kinevezéshez, eredményes sikeres munkát kívá-
nunk. 

9. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak elfoga-
dása

A Képviselő-testület elfogadta a szavazatszámlá-
ló bizottságok tagjait. 

10. Egyebek:

Március 15-i ünnepség programjának megbeszé-
lése

Az Ünnepségen a szokásokhoz hűen a Tápiósági 
Papp Károly Általános Iskola növendékei szere-
pelnek. Kérésüknek megfelelően a megemléke-
zést március 14-én 17:00 órakor tartjuk a Sport-
csarnokban. 

Leader támogatásra pályázat benyújtása

Halasi Anita polgármester asszony tájékoztatta a 
testületet, és egyben hozzájárulást kért a Leader 
pályázatok benyújtásához. A Sportcsarnok vala-
mint a TáborSág vizesblokkjainak felújítására, 
valamint kulturális rendezvényhez, a Rétessütő 
és „Halat, mi jó falat” Fesztiválhoz kapcsolódóan 
nyújtunk be támogatási kérelmet, továbbá pályá-

zatot nyújtunk be továbbá a kreszpark felújítá-
sához. Az ezekhez szükséges önerők a jóváha-
gyott költségvetésben már feltüntetésre kerültek. 
Szintén Leader Vidékfejlesztési Program keretei 
között nyújt be pályázatot a Községi Sportkör, a 
Tápióságért Alapítvány, a Tápiósági Lovassport 
Egyesület, illetve lehetőségük van a helyi vállal-
kozásoknak is kérelmet benyújtani.

Kun-Halasi Katalin

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

EMAIL: KASAG@MONORNET.HU
MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN 15.00-TÓL, 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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Átadó Ünnepség

2018. március 2-án került megtartásra az elmúlt év beru-
házásait, fejlesztéseit átadó ünnepség.

Az eseményen köszöntő beszédet 
mondott Czerván György a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Agrá-
rgazdaságért Felelős Államtitkára, 
Országgyűlési Képviselő, valamint 
Fodor Gábor a Ceglédi Tankerület 
Igazgatója is. Jelenlétével tisztelt 
meg bennünket Gulyás Andrea a 
Földművelésügyi Minisztérium 
Közigazgatási Államtitkára, va-
lamint képviseltették magukat a 
projekt résztvevői, kivitelezői is, 
a Laczkó Team Kft, a General Ar-
chitect Kft., s nem utolsó sorban a 
türelmes intézményhasználók.

A polgármester asszony részle-
tes beszámolójából is kiderült, de 
reményeink szerint egyébként is 
mindenki számára nyilvánvaló, 
hogy a településen élőknek nem 
csak egy bizonyos csoportja volt 
érintett a felújítások során, hanem 
a Tápióságon élők közül kivétel 
nélkül mindenki élvezheti a válto-
zások pozitív hatását.

Ennek legegyértelműbb példája a Belügyminisztérium 
12.749.096,-Ft-os támogatásából megvalósuló Gubó-he-
gyi út felújítása volt, mely már biztonságos és színvonalas 
közlekedésre ad lehetőséget. 

Az intézmény felújítások által valamennyi közintézmé-
nyünk mára már energiahatékonyság szempontjából ki-
fogásolhatatlan állapotban van, melyet minden család 
napi szinten látogat, használ. 134.816.803,- Ft-os Európai 

Uniós támogatásból valósult meg a tavalyi év legnagyobb 
fejlesztése, így a Polgármesteri Hivatal, a Gézengúz Óvo-
da, a Sportcsarnok és Művelődési Ház, valamint a Zár-
daiskola vált a mai kor követelményeinek megfelelően 

korszerűvé, energia-hatékonnyá. A 
most átadott fejlesztések is annak 
a célnak a szolgálatában állnak, 
melynek eredményeképpen „Tápi-
óság egy élhető, szerethető, fogal-
mazzunk úgy, hogy versenyképes, 
megtartó település legyen itt a Tá-
pió-Vidéken.”

Ehhez a célhoz azonban nélkülöz-
hetetlenek az ilyen jellegű és mér-
tékű támogatások. Ahogy Czerván 
György is említette, olyan kis te-
lepülés életében, mint Tápióság, 
figyelembe véve a település éves 
költségvetését, egy közel 135 mil-
lió forintos támogatás, nagyon 
nagy segítség. Ehhez térségi szin-
ten a Nagykátai Járási Szakorvosi 
Rendelőintézet felújítása hasonlít-
ható, mely az idei év kiemelt beru-
házása lesz a térségben. 

Az Agrárgazdaságért Felelős Ál-
lamtitkár beszédének zárásaként, 

egy számunkra ismét nagyon fontos beruházásról ho-
zott jó híreket. A jelek szerint pozitív döntésben részesül 
a Gézengúz Óvoda bővítésére és további fejlesztéséhez 
beadott pályázatunk.  A 81,4 millió forintos támogatás-
ból komfortos tornaszobával és további csoportszobá-
val, fejlesztőszobával fog bővülni az intézmény. De jó 
esélyekről beszélt a piachoz kapcsolódó pályázatunkkal 
kapcsolatban is, valamint említésre került szintén a me-
gyei kompenzációs alapból finanszírozott belterületi utak 
felújítását célzó pályázat is.
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Fodor Gábor a ceglédi tankerület igazgatója a felújítások 
kapcsán tanúsított felelős gondolkodást méltatta, melyet 
annak ellenére tanúsít a polgármester asszony, hogy az 
érintett intézménynek nem ő a fenntartója, működtetője. 
Köszönetét fejezte ki, szavait idézve „a több mint 134 
millió forintos ajándékért, melyből az iskolások, a diá-
kok, az óvodások egyaránt részesülnek. Ehhez a tanke-
rület csak a lelkesedését és a támogatását tudta adni, de 
mégis az ő diákjaik, kollégáik részesülnek ebből.”

Valamennyi felszólaló köszönetét fejezte ki az avató ün-
nepségen szereplő óvodai, iskolai csoportoknak, és felké-
szítőiknek. 

Kun-Halasi Katalin

Kedves Tápióság!
Tápiósági jegyzői munkám 2018. február 9. napjával 
megszűnt. Ezúton szeretnék pár gondolatot az újság ha-
sábjain megosztani, mivel távozásom olyan hirtelen tör-
tént, hogy nem mindenkitől sikerült elköszönnöm. Azt 
gondoltam, hogy mivel a Sági Új-Ság nagyon sok lakos-
hoz eljut, ebben szeretnék pár sort írni a változásokról. 
Szeretném megköszönni a település együttműködését, 
minden segítséget, melyet majd 12 éven keresztül kap-
tam Önöktől, Tőletek. Az elmúlt évek alatt nagyon sokat 
tanultam nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Volt 
részem jó és rossz, nagyon jó és nagyon rossz dolgok-
ban egyaránt. Sok változáshoz kellett alkalmazkodni, 
de próbáltam mindig lelkiismeretesen ellátni a felada-
taimat. Természetesen próbálok majd csak a jó dolgokra 
gondolni a rosszakat pedig hamar elfelejteni. Biztosan 
vannak, akik megkérdezik, miért mentem el ilyen hir-
telen….Mindenre van magyarázat és mindennek van 
oka. Úgy éreztem, hogy nem kaptam meg azt a támo-
gatást attól és azoktól az emberektől, akikre a munkám 
során nagymértékben számítottam. Ilyenkor az ember 
életében eljön az a pont, hogy váltania kell, mert nem 
tud már a munkájával érdemben a településért dolgoz-
ni, mivel nem azonosak a céljai azzal vagy azokkal az 
emberekkel, akikkel eddig jó volt az együttműködés, jó 
és eredményes volt a munkakapcsolat. Ez történt az én 
esetemben is, így arra az elhatározásra jutottam, hogy 
változtatnom kell. Sajnos, vagy nem sajnos (ugye ez né-
zőpont kérdése) ez egy gyors döntés volt a részemről.

Szeretném megköszönni mindazok munkáját, segítsé-
gét, akikkel a közel 12 év alatt szerencsém volt találkoz-
ni, együtt dolgozni. Az újság terjedelme nem lenne elég 
ahhoz, hogy mindenkit felsoroljak, de aki olvassa ezeket 

a sorokat, magára fog ismerni, még ha név szerint nem 
is nevezek meg senkit.

Ezen felül külön köszönet a mindenkori polgármesterek-
nek és képviselő-testületeknek, a mindenkori bizottsági 
tagoknak és intézményvezetőknek, az intézmények dol-
gozóinak, a roma nemzetiségi önkormányzat elnökeinek 
és képviselőinek, a településen működő civil szervezetek 
vezetőinek, tagjainak, az egészségházban dolgozóknak, 
minden egyes volt és jelenlegi hivatali és önkormányza-
ti dolgozónak, a közfoglalkoztatásban részt vevőknek, a 
végelszámolt SÁG-ÉP Nonprofit Kft mindenkori ügy-
vezetőinek és dolgozóinak. Külön köszönöm atyának 
is a sok építő jellegű beszélgetést és a kedves, biztató 
szavait, amiből mindig lehetett tanulni és erőt meríteni.

Na de ezt nem búcsúzkodásnak szántam mivel a jövőben 
van szerencsém a közelben maradni és ugyanúgy a köz-
igazgatásban dolgozni. Továbbra is elérhető, kereshető 
vagyok, hiszen attól még, hogy nem Tápióságon élek 
és dolgozom, továbbra is tápiósági vagyok és ugyanúgy 
fognak, fogtok látni a településen, mint amikor itt éltem 
és dolgoztam. A Tápiószecsői Polgármesteri Hivatalban 
kaptam lehetőséget a munkám folytatására aljegyzői stá-
tuszban. Biztosan fogunk még mindenkivel találkozni és 
beszélni, de úgy gondoltam, hogy a lakosságot feltétle-
nül értesítem és tájékoztatom a változásról. Nem tudom 
még, hogy ki fogja a jövőben a jegyzői munkát folytatni 
a településen, de kérem, fogadják, fogadjátok őt is sze-
retettel és adjanak, adjatok meg neki minden segítséget 
munkája eredményes ellátásához.

Mindenkinek jó egészséget és sok sikert, kitartást kívá-
nok a munkájához!

dr. Pap Anikó
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ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK

Budapesti Operettszínházban jártunk!
2018. január 25-én ismét a Budapesti Operettszínház-
ban jártunk. Bérletünk második darabja A Notre Dame-i 
toronyőr című előadás volt. A programot Tóthné Óno-
dy Nóra tanárnő szervezte. Nagyon szépen köszönjük a 
munkáját! Fantasztikus élményben volt részünk, köszön-
jük szépen 

Nóra tanárnő beszámolóját olvashatják

A mai nap után , hogy mi jut eszembe?.....

Őszintén kavarognak az érzéseim. Igazi katarzisban volt 
ma részem a szó legnemesebb értelmében.....színházi ka-
tarzisban.

Aki ma látta velem A Notre Dame-i toronyőr című előa-
dást , azok érzik, és értik ezeket a sorokat.

Egy fárasztó hét és egy bizonytalan létállapot után beülsz 
a nézőtérre barátokkal, kollégákkal , diákjaiddal , akiket 
már sikerült megfertőznöd a színház iránti szeretettel.

Magadba szívod azt a jellegzetes illatot, elbűvölnek a 
díszletek, a fények, a hiteles színészi játék, a fantasztikus 
énekhangok.

Feszülten vársz, elsírod magad, majd állva tapsolsz.....
érzed , hogy Te is részese vagy a történetnek, sodródsz az 
eseményekkel.

Két óra alatt szerelmes leszel, igazságot érzel, hogy igenis 
nem a külső számít, az együgyű torzszülött mélyebben él 
meg minden érzelmet, és meglátja az emberekben a jót, 
tud szeretni nagyon, az életét is képes feláldozni szerel-
méért ....és hogy a halál se választja el Quasimodot Es-
meraldától...

Mert Ő meg nem fertőződött meg a sok mocsoktól, ami 
nap mint nap eltérít minket , hogy meglássuk a jót.

Átéltem az egyház szolgájának vívódását, aki mindvégig 
küzdött maga ellen...de nem volt elég erős ...Ő megbukott.

És elhittem a darab végén ...igen rajtunk áll , hogy mi-
lyen világot teremtünk magunknak, s ezáltal a körülöttünk 
élőknek.

Sokszor olyan kis dolgokkal boldoggá tehetsz másokat..

A gyerekek arcán láttam, hogy örök élménnyel lettek gaz-
dagabbak.

Mert elsősorban nem az óráimra fognak emlékezni évek 
múlva, hanem ezekre az együtt átélt pillanatokra!

Sírtam az előadás után és hálát éreztem azért, ami körül-
vesz!

Nagy pillanat volt.

Tóthné Ónody Nóra

A Fradi Suli Program
bemutatkozása iskolánkban

2017. január 17-én, fantasztikus programon ve-
hettek rész iskolánk tanulói. A Fradi Suli Prog-
ram keretein belül látogatott le hozzánk Csonka 
András labdarúgó és Sedlmayer Tamás vízilab-
dázó. A gyerekek nagyon örültek a személyes 

találkozásnak. 

Köszönjük szépen Toldi Tibornak a program 
megszervezéséhez nyújtott segítségét!
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A Láthatatlan Kiállításon
Február 2-án 4. osztályosaink különleges programon vet-
tek részt: a Láthatatlan Kiállításon szereztek életre szóló 
élményeket. 

A csoportos „kihívás” előtt kipróbálhatták, milyen végig-
menni egy akadálypályán úgy, hogy csak egy bot segít 
a tájékozódásban. Megismerkedtek az utcai vezetősávok 
különböző fajtáival. Megtudhatták ki volt Louis Braille, 
és a róla elnevezett írógép segítségével mindenki papírra 
nyomtathatta a saját keresztnevét alkotó pontkombináció-
kat. A várakozás alatt egyéb logikai játékokkal is játszhat-
tak: sakkozhattak, malmozhattak, és aki egyedül szeretett 
volna játszani, kipróbálhatta az ördöglakatot is.

Utána három csoportot alkotva egy látássérült vezető se-
gítségével elindultunk oda, ahol nincs választási lehető-
ség: a fény kialszik, és bő egy óra teljes sötétség vár ránk. 
Hallásunkra, tapintásunkra és szaglásunkra támaszkodva 
ismerkedtünk meg olyan helyszínekkel és élethelyze-
tekkel, melyekkel egy látássérült nap mint nap találko-
zik. Voltunk fürdőszobában, utcán, megtapinthattuk egy 
zöldséges kínálatát, jártunk erdészházban és kávézóban 
is, ahol még vásárlásra is volt lehetőség - kipróbálva azt, 
felismerjük-e a pénzérméket tapintás útján. Átkelhettünk 
egy hídon, majd egy múzeumban szobrokat kellett felis-
mernünk. 

Közben mindvégig beszélgettünk vezetőinkkel, akik hu-
morukkal és közvetlenségükkel oldották a sötétség okoz-
ta félelmeinket, így biztonságban éreztük magunkat. Az 
„út” során több hasznos tanáccsal láttak el minket, pl. el-

mondták, hogy hogyan kell segíteni vak és gyengénlátó 
társainknak pl. a zebrán való átkeléskor. 

Úgy gondolom, vezetőink barátságossága, közvetlensége, 
és az „interaktív utazás” során szerzett pozitív tapaszta-
latok hozzájárultak ahhoz, hogy nem látó társaink világa 
közelebb kerüljön a miénkhez és megtanuljuk még in-
kább értékelni egészségünket. 

Egy órára megváltozott a világ – és ezalatt egy kicsit 
megváltoztunk mi is! Köszönjük az élményt a kiállítás 
szervezőinek, dolgozóinak!

A program után moziban is voltunk, ahol a Ferdinánd c. 
mesefilmet néztük meg.

Lesti Mariann tanítónő beszámolóját olvashatták.

Nagyon szépen köszönjük a program szervezését Heincz 
Zoltánné és Lesti Mariann tanítónőknek!

Az Operettszínház Raktárszínházában 
jártunk

2018. január 30-án ismét a Budapesti Operettszínházban 
jártunk. És ismét hihetetlen élményben volt részünk! 

Színházbérletünk harmadik darabja az Operettszínház 
Raktárszínházának előadása volt. Lázár Ervin meséjét, 
Szegény Dzsoni és Árnika történetét, mesés bábmusical-
ként álmodták színpadra az alkotók. Fantasztikus, magá-
val ragadó, humoros és egyben szívbe markoló előadás 
a gyönyörű dallamaival és a raktárszínház adta meghitt körülmények között olyan élménnyel gazdagított bennünket, 
amit sokáig nem fogunk elfelejteni. Kiderült, hogy jó-e jónak lenni és hogy az önzetlen szeretet csodákra képes. 
Köszönjük szépen a program szervezését Tóthné Ónody Nóra tanárnőnek és Heincz Zoltánné tanítónőnek, valamint 
nagyon szépen köszönjük a segítséget Lesti Mariann tanítónőnek és Árva-Fritz Réka tanárnőnek.
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Szép Magyar Beszéd verseny Nagykátán
2018. február 2-án, péntek délután rendezték meg Nagykátán a Váci Mihály 
Katolikus Általános Iskolában a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által 
meghirdetett „Szép Magyar Beszéd” versenyt.

A versenyről és az elért eredményekről Tóthné Ónody Nóra tanárnő beszámo-
lóját olvashatják. 

Ma délután a Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában 2 tanulónk is gyö-
nyörűen szerepelt a Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” versenyen.....

Völgyi Péter Marcell és Varga Elizabet most először vettek részt ilyen meg-
mérettetésen.

Nagy volt az izgalom, hiszen az iskolai próbák során kiderült, nem is olyan 
könnyű szépen, kifejezően, értőn felolvasni, előadni egy szöveget.

Egy új élmény volt ezt megtapasztalni a gyerekeknek.

A maratoni verseny végére kicsit elfáradtunk.

Völgyi Marci egy szép emléklapot kapott, Varga Lizácska pedig az 5- 6. osz-
tályos korcsoportban 3. HELYEZETT lett!

Mindkét versenyzőnek szívből gratulálok!❤

Jövőre újra nekivágunk ennek a szép versenynek.

Tóthné Ónody Nóra

Nóra tanárnőnek köszönjük szépen a gyerekek felkészítését, gratulálunk a szép eredményekhez. További sok sikert 
kívánunk! Valamint köszönjük a versenyen készített fényképeket is.

Tovább szépül iskolánk
Örömmel tudatjuk, hogy tovább folytatódik 
iskolánk szépítése! A Ceglédi Tankerületi 

Központ jóvoltából kifestésre kerül a felső-
sök folyosója és az összes mosdóhelyiség. 

Köszönjük szépen!
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FEBRUÁRI PROGRAMOK

2. péntek: Farsangi átalakulás - színház

13. kedd: Farsangi mulatozás - Piroska és a farkas

  mesejáték az óvó nénik előadásában

5. csütörtök: Nyugdíjas búcsúztató - A nagycsoportos gyermekek és  
  a kollégák búcsúztatták - Kun Zoltánné Marikát

19. hétfő: Ákom-bákom Bábcsoport színvonalas előadásában

  A csillagszemű juhász című mesét követhettük   
  figyelemmel.

22. csütörtök: Kirándulás autóbusszal Budapestre a MiniPoliszba.

Februárban minden csoportban megtartottuk a szülői értekezleteket.

Állandó programok:
Hétfő:    Zumba
Szerda:   Hittan
    Logopédia
Csütörtök (2 hetente): Szabadidős tevékenység (kézműves-néptánc-drámajáték)
Péntek:   Játékos angol - nyelvoktatás
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Tisztelt Tápióságiak!
Csapadékmentes és a disznó vágáshoz ideális időben vett 
részt egyesületünk majd minden tagja, a VII. Kakucsi 
Nemzetközi Böllérfesztiválon. Megtiszteltetés, hogy csa-
patunk meghívót kapott a nemzetközivé vált eseményre, 
melyen 23 csapat indult. Dr. Kendéné Toma Mária pol-
gármester asszony megnyitója után kezdődhetett a disz-
nók feldolgozása. Erdélyből, egészen pontosan Bita tele-
pülésről érkezők hagyományos szalmás perzselése volt 
az igazi kuriózum, melyet sokan érdeklődve figyeltek. A 
felvidéki, délvidéki csapatok is sajátos módon mutatták 
be a hagyományos disznóvágást. Egyesületünk ifjú tagja 
Lakatos Márk profi módon dolgozott gépesített eszköze-
ivel. Segítőinek, Kaló Imrének és Tomócsik Lászlónak 
is köszönhetően nagyon korán elkészültünk a feldolgo-
zással így elsők között tudtuk a zsűri elé vinni ételeinket. 
Mi is hagyományos étkeket készítettük. A fogó pálinka 
után hagymás vér, majd pecsenye készült, mellyel  Ka-
szás György és Kun János remekelt. Abárolt szalonna is a 
menü sorban volt, a májas, véres hurka és a  kolbász előtt. 
A töltött káposzta Brajercsik Tímea és Tomócsikné Mó-
nika munkáját dicséri. A zsírszalonna sütés, ami csodásan 
sikerült Hegedűs Tamás és Kun Gábor munkája. Forralt 
bor és sütemény sem hiányzott az asztalról. A finom sütik 
Szabó Csilla munkájának köszönhető. Az Echo Tv és a 
Dabas Tv is jelen volt az eseményen, melynek felvételeit 

már láthattuk is. A látogatókat Nótár Mary, Suzy és Jolly 
valamint helyi zenekar szórakoztatta.

Kolbász kategóriában II. helyezést értünk el, melyre mél-
tóan büszkék lehetünk.

Sok baráti csoporttal is sikerült beszélgetnünk a munka 
mellett. Többek között a «Karcagi Fakanálforgató” és 
nagykátai „Kóbor Betyárok”csapatával. Mindig öröm-
mel tölt el bennünket ha a résztvevőkkel megoszthatjuk 
tapasztalatainkat, és viszont. 

Nem tudunk elégszer köszönetet mondani a Tápióság 
Pékségnek, akik minden egyes eseményen való részvé-
telünkön termékeikkel támogatják egyesületünket. Kö-
szönet illeti még Maczó Sándort, aki a disznóval járult 
hozzá e szép eseményhez. A mellékelt fényképekkel bete-
kinthetünk e szép programba. Halasi Anita polgármester 
asszony családjával tisztelte meg egyesületünk munkáját. 
Köszönet az érdeklődésért.
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Nyugdíjas híradó
A „januári pihenő” után februában ismét elkezdődött a 
nyugdíjas klubok élete.

Február 3-án, csoportunk, a Czerván György választó 
kerületében megtartott ünnepi rendezvényen vett részt a 
Nagykátai Sportcsarnokban. Velünk tartott Maczó Sándor 
alpolgármester egyben klubvezető is, majd csatlakozott 
Halasi Anita polgármester asszony. A rendezvényt a Bor-
virág Együttes valamint a Kátai Fúvós Zenekar kezdte. 
Előbbinek Czerván György maga is tagja. Az Agrárgaz-
daságért Felelős Államtitkár röviden köszöntött minden 
megjelent vendéget és kívánt szép napot, jó szórakozást. 
A műsor első fellépője Poór Péter volt, tanítványával Ró-
zsa Viktóriával, majd Soltész Rezső és Zalatnay Sarolta 
következett. Végül Terék József és Barátai szórakoztatták 
a közönséget. Voltak akik táncra is perdültek. A nap folya-
mán finom, bőséges étel-ital fogyasztására volt lehetőség. 
Igazán színvonalas rendezvényen érezhettük jól magun-
kat, köszönjük a meghívást. 

Február 16-án, pénteken, a Kókai Jókai Nyugdíjas Klub 
farsangi meghívásának tettünk eleget. Voltak csoportok 
akik műsort is adtak. Közülünk Szajcz Piroska és Bota 
Zoltán szórakoztatták a közönséget. A résztvevő klubok-
kal együtt mi is örömmel fogadtuk sikerüket. Dány, Süly-
sáp, Tápióság, Tápiószecső és Újszilvás nyugdíjasai vol-
tak a vendégek. Alkalomhoz illően, kocsonya és fánk volt 
a menü. A házigadák ötletes jelmezekbe öltözve bíztattak 
jó hangulatra bennünket. Köszönjük a klubvezető Lénárt 

Józsefné Piroska és csapata meghívását, vedéglátását, 
igyekszünk viszonozni. 

Február 17-én szombaton, újra eljött a Kátai Farsang 
ideje. Szabó Károly, a Katica Nyugdíjas Klub vezetője 
nagy szeretettel fogadott bennünket és valamennyi meg-
hívott klubot, mint Farmos, Sülysáp, Tápióbicske, Tápió-
györgye, Tápiószecső, Tápiószele és Újszilvás csoportját. 
Ismét sokat beszélgettünk, énekeltünk. A vacsora után jól 
szórakoztunk a jelmezes szerepléseken. Ötletes jelmeze-
ket láthattunk. Volt Óz a nagy varázsló, a tavasztündér, 
Esterházy grófnő, Vadász a medvével. A mi csoportunk, 
óvodásnak öltözve, nagyon vidám színfoltja volt a ren-
dezvénynek. A helyiek Győzike, Katinka és Zsuzsika 
előadása zárta a jelmezes felvonulást. Mindenkinek nagy 
sikere volt. A zsűrit Dr. Botka Klára, Tarnavölgyiné Tényi 
Ágnes és Agócs László alpolgármester úr alkották. A há-
ziak nagyon ötletes, humoros játékokkal szokták a műsor 
színvonalát emelni, melyben hatalmas segítség számukra 
az igazán profi játékvezetőjük. A várva várt tombolahú-
zások után, újra mindenki elköszönt a házigazdáktól és 
vidáman indult haza. Köszönjük a szíves vendéglátást. A 
kijáratnál igazai karácsonyi kép fogadott, sűrű hóesésben 
indultunk haza. 

Február 23-án pénteken a klubvezetők értekezletén vet-
tünk részt. Itt lehetőség nyílik minden fontos teendőt 
megbeszélni a közelgő eseményekkel kapcsolatban. 

Tóth Lajosné

Barna Piri

Magyar hazám

Kárpátokban zokognak a fák,
Marospartján sír a vadvirág,

Sír az Erdő, sír a Mező,
Az egész nagy Magyarország.

Egy teremtő rég veri az  Isten a Magyart.
Megérdemli mert össze nem tart.
Aki magyar szeresse egymást,

Tegyen minden magyar, most egy szent fogadást.
Hogy nem-nem soha nem lehetsz te rab

Magyar hazám,
Tartsd eszedbe te gyáva, hogy minden nem hiába

ha tíz millió amgyxar mondha hogy nem
nem soha.

Bartucz Károlyné
„Etus Néni„

A következő ÚjSág április 7-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: március 30.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

IMPRESSZUM
S Z E R K E S Z T Ő K :

NÉMETNÉ KLEIN EDIT ÉS SZÁNTAI KATALIN
CÍM:2253 ,  TÁPIÓSÁG,  SZ ABADSÁG UTCA 10 .

TELEFON:  29/465-936  |  EMAIL:  TAPIOSAGKONY V TAR@GMAIL.C OM
Nyomdai munkák: TÁPIÓ NYOMDA Kft. Tápiószele, +36 20/982-1180

OLVASÓINK..



Sági ÚjSág 2018. MáRCiUS12


