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Szeretettel köszöntöm Tápiószentmárton minden lakóját!

Újra eltelt egy év, eljött az advent. Az idei évben a 4. advent vasárnap éppen szentestére esik, ezért úgy döntöttünk, 
hogy egy héttel előbb kezdjük várni az adventet.

Tettük ezt azért, mert a lassan hagyománnyá váló adventi hétvégeken 4 egyházi és 4 civil szervezet szokott műsorral 
és vendéglátással készülni, amit egyiküktől sem szerettünk volna elvenni. Idén is minden vasárnap műsorral készült a 
művelődési ház is, amivel még tartalmasabban tudtuk közösen várni a karácsonyt. Az első vasárnap egy adventváró mé-
csest gyújtottunk.

Az ünnepvárást a négy gyertya – melyek a hit, remény, szeretet és öröm – szimbolizálja. 
Erre az idei évben a művelődési ház 4 oszlopán megjelenített gyertyákkal emlékezünk. 
A karácsonyi közös készülődés elsődleges üzenete a szeretet, a béke és az összetartozás erősítése, a magány csökken-

tése, melyhez ráhangolódásként küldöm minden tápiószentmártoni lakosnak az alábbi verset:
 

Mentovics Éva: A szeretet ünnepén

   Jégtopánban jár december,
  hó leng ég és föld között,
  erdők, bércek minden fája
  csipkeingbe öltözött.

  Csillagjárta égi úton
  Hold ezüstje andalog,
  hófellegek fodrán ülve
  dalolnak az angyalok.
 

A 2017. évben a község karácsonyfáját a Mózes család (Kerítések) ajánlotta fel, a fa mellet elhelyezett Betlehem felál-
lításához és az emlékmű mellett elhelyezett adventi koszorú elkészítéséhez a Balaska család (Kossuth L. út), a Zöldikék, a 
Hagyományőrző Tüzérek és Árvainé Búzás Anikó nyújtottak segítséget.

Az idei évben is több fenyőfa felajánlás érkezett, ezért úgy döntöttünk, hogy a göbölyjárási kápolna udvarán állítjuk 
fel a Balaska család (Kossuth L. út) által felajánlott fát, amit az ottani lakók egy szép betlehemmel egészítettek ki.

KÖSZÖNJÜK mindnyájuknak a településért tett önzetlen felajánlásaikat, munkájukat!

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának nevében szeretnék 
minden kedves Tápiószentmártonban élőnek 

Áldott, Békés Karácsonyt 
és 

Sikerekben gazdag, Szeretetteljes Új esztendőt kívánni!

 Baráti üdvözlettel:
Györe László
polgármester

Földöntúli daluk zengő,
örömteli üzenet,
hirdeti, hogy Betlehemben
csodás kisded született.

Áhitat és öröm járja,
lengje át e szép estét,
s verjen tanyát minden szívben
szeretet és békesség!
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Pályázatok 2017
Elbírált pályázatok eredményei:

1. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz rendkívüli szociális támogatásra, 7 millió Ft 
összegre.

A minisztérium nem tartotta fontosnak Tápiószentmárton rászoruló családjainak és egyedülálló időseinek tá-
mogatását, ezért a pályázatunkra elutasító válasz érkezett!

Mivel Tápiószentmártonban egyre több tűzifa kérelem érkezik a rászorulóktól, ezért a képviselő-testület mindenkép-
pen fontosnak tartotta, hogy a téli időjárásban ne hagyjuk magukra településünk családjait, egyedülálló időseit.

A 2017. évi költségvetés tartalékainak köszönhetően bruttó 2,5 millió Ft összegben vásárolunk tűzifát. A megvásárolt 
tűzifát a Szociális és Egészségügyi Bizottság osztja el a kérelmezők között. Előre láthatólag 60-70 kérelmezőnek sikerül 
ilyen módon segíteni a téli fűtését.

2. A KEHOP 5.2.9-16 számú pályázat esetén – ahol a Sportcsarnok és Tanuszoda, az Alsós iskola és Könyvtár, a Fő 
úti rendelő és a Béke téri óvoda energetikai korszerűsítése volt a pályázati cél – a kivitelezés még nem kezdődhetett el az 
alábbi okok miatt:

A támogatásról szóló dokumentumot 2017. július elején kaptuk meg. Információim szerint pályázatunk az abban az 
elbírálási szakaszban beadott közel 90 pályázat közül a 2. legjobb volt. Erről már év eleje táján (2017. február) volt infor-
mációm, amikor is az elbírálást végző minisztérium levelében közölte, hogy pályázatunk mindenben megfelelt a bírálati 
kritériumoknak. Többek között szerepelt benne az is, hogy a(z akkor) hatályos közbeszerzési törvénynek is!

(Az ilyen jellegű vizsgálatokat minden esetben a támogatási szerződés megkötése előtt köteles elvégezni a bíráló!)
Ehhez képest a támogatási szerződések aláírása (ekkor már 157 millió Ft átutalása is megtörtént) és a helyi újságban 

(augusztus) való bejelentés után, szeptember körül érkezett egy újabb levél – amiben éppen a közbeszerzési hiányossá-
gokra való hivatkozással – szabályszegési eljárást indítottak önkormányzatunk ellen 45 napos eljárási idővel. Majd ezt 
további 45 nappal meghosszabbították, miközben már az aláírt támogatási szerződés miatt elkezdett „ketyegni” a kivite-
lezési határidő (12 hónap). A minisztérium által közölt szabálytalanságban a kivitelezői szerződések közbeszerzési részét 
kifogásolták (amit előzőleg rendben találtak!). Testületünk úgy döntött, hogy figyelembe véve a kivitelezési határidőket 
nem állunk le hónapokig „vitázni” a minisztériummal, hanem felbontottuk a kérdéses szerződéseket és új (a jelenlegi 
törvényeknek megfelelő) közbeszerzési eljárást folytattunk le. Ennek megtörténte után újabb levél érkezett a minisztéri-
umtól, hogy közel 7,5 millió Ft támogatást vonnak el tőlünk. Azonban addigra az általuk (akkor) szabálytalannak talált 
szerződések addigra felbontásra kerültek, így az (állítólagos) szabálytalanság is megszűnt, így nincs okuk megvonni a 
támogatás egy részét. Az új közbeszerzési eljárás azóta sikeresen befejeződött, a szerződéseket december elején aláírtuk a 
nyertes vállalkozóval, így ahogy az időjárás engedi, megkezdődhetnek a Tápiószentmártonban eddig soha nem látott 
felújítások az EU-nak köszönhető források felhasználásával.

Beadott pályázatok:
Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek.

1. A művelődési ház teljes energetikai korszerűsítésére benyújtott VP-6.7.4.1.1-16. számú pályázatunkkal kapcso-
latban még mindig nincs döntés. A benyújtás 2016 áprilisában történt.

2. Az Albertirsai út, szakaszos felújítására és egy 10 millió Ft összértékű traktor és tartozékainak beszerzésére be-
adott pályázatunk eredménye is várat még magára.

3. PM_OVODAFEJLESZTÉS, melynek keretében a Fő úti óvoda nyílászáróinak cseréje, homlokzati és födémszi-
getelés, a csoportszobák feletti tető cseréje és egy előtető építése, illetve eszközbeszerzés a pályázati cél. A kiírás sajnos 
korlátozta az energetikai részeket, így a napelemes rendszer már nem fért bele a pályázatba.

4. PM_EUALAPELLATAS, ennél a kiírásnál a Móra Ferenc úti rendelő energetikai korszerűsítése, eszközbeszerzés 
és egy csontsűrűségmérő rendelő hozzáépítésére pályáztunk. A Fő úti rendelőre benyújtandó pályázatunkat a határidő 
előtti lezárás miatt nem sikerült beadni, egy órával a Móra Ferenc úti után.

Földöntúli daluk zengő,
örömteli üzenet,
hirdeti, hogy Betlehemben
csodás kisded született.

Áhitat és öröm járja,
lengje át e szép estét,
s verjen tanyát minden szívben
szeretet és békesség!
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További beadásra váró pályázat:

Önkormányzatunk tagja a Hajt-A Csapat Egyesületnek, mely a térségben a LEADER pályázatok kiírását végzi. Az 
utóbbi egy hónapban (több éves szünet után) megjelentek a 2014-2020-as pályázati ciklus kiírásai, melyben önkormány-
zatként támogatási igényt nyújthatunk be.

Véleményem szerint többszörösen is fontos ezen pályázatok kihasználása, hiszen 2015-ben 3,2 millió Ft rendkívüli 
tagdíjat fizettünk meg az egyesület fennmaradásáért az adófizetők pénzéből. Most visszakaphatjuk ennek többszörösét.

Minden kiírásban 85%-os támogatási intenzitás érhető el. Képviselő-testületünk úgy határozott, hogy az alábbi pá-
lyázatokra kíván támogatási kérelmet benyújtani: 

1. VP6-19.2.1.-41-2-17 Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása. 
Ennek keretében 10 millió Ft támogatás igényelhető, melyet a strandfürdő központi épületének téli üzemre való ki-

alakítására használnánk fel, így egész évben üzemelő gyógyvizes fürdőt alakíthatnánk ki.

2. VP6-19.2.1.-41-7-17 Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és inf-
rastrukturális fejlesztése. 

Ennél a pályázatnál a támogatható tevékenységek közül a tájház kialakítására és két játszótér (Göbölyjárás és Újfalu) 
építésére lenne legérdemesebb pályáznunk. A maximálisan elérhető támogatás 15 millió Ft.

3. VP6-19.2.1.-41-5-17 A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított kulturális és egészségmegőrző ren-
dezvények támogatása. Pályázható támogatás 50 millió Ft. 

Testületünk döntése értelmében a jövő évi Márton Napokra nyújtunk be pályázatot maximum 10 millió forint ösz-
szegre.

4. VP6-19.2.1.-41-6-17 Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása. 
Ennél a lehetőségnél a Sportcsarnok és Tanuszoda tanmedencéjének felújítása lenne a cél, hiszen az év elején pont az 

elavultsága, törvényi előírásoknak nem megfelelősége miatt kényszerültünk bezárni. Itt maximum 25 millió Ft pályáz-
ható.

5. VP6-19.2.1.-41-3-17 Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének támogatása.
A pályázható maximális összeg 4 millió forint.
Mindegyik LEADER pályázatot helyi pályázatíró segítségét igénybe véve nyújtjuk be.

Györe László
polgármester

Hulladék

A képviselő-testület döntése értelmében, Tápiószentmártonban 2017. szeptember 04. napján megszűntek a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek.

A szigetek megszűntetését követően a helyükön még pár napig jelentek meg fekete zsákokban kommunális hulladé-
kok, de azóta mindenki megszokta, hogy az otthonába gyűjtse a szelektív hulladékait. A gyűjtőszigetek helyein többnyire 
azóta rend és tisztaság van.

Az alábbiakban részletezett hulladékgyűjtéseket biztosítja a szolgáltató ingyenesen a szerződéssel rendelkező ügyfelei 
számára:

A jelenlegi hulladékszolgáltató az összegyűjtött csomagolási papír, műanyag és fém (doboz) hulladékot az erre a célra 
rendszeresített sárga zsákban kétheti rendszerességgel szállítja el „házhoz menő” formában. Az elszállított zsákok számá-
nak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak a lakóknak. Amennyiben nem találnak cserezsákot, vagy csak most 
kezdik a szelektív gyűjtést, akkor bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhetik a szelektív hulladékot.

A zöldhulladékot a szolgáltató által ingyenesen biztosított zöld, lebomló zsákban szükséges kihelyezni, illetve az ága-
kat, gallyakat maximum 70 cm hosszú kötegekben lehet mellé rakni. 
A zöldhulladékot 4 hetente szállítja el a szolgáltató. Amennyiben a meglévő zöld zsák nem elegendő, akkor a szolgáltató 
utasítása szerint az önkormányzat hivatalában lehet igényelni havonta maximum 5 db zsákot ingatlanonként.
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Az elektromos és elektronikai hulladékait kérjük, hogy mindenki gyűjtse össze, mert az általános iskola már tavasszal 
és ősszel is rendszeresen szervez ilyen gyűjtést. Ha itt adja le elhasználódott elektromos berendezéseit, azzal támogatja az 
iskolát és védi a környezetet.

A szelektív szigetek megszűnése után két helyet jelöltünk ki (a piactér mellett és Göbölyjáráson), ahol az üveg (befőt-
tes és italos) hulladékokat tudják elhelyezni. Síküveg, ablaküveg és autószélvédő NEM HELYEZHETŐ EL!

Ezeket, a helyeket térfigyelő kamerával láttuk el, így az ott illegálisan lerakott hulladékot kihelyezők ellen eljá-
rást indítunk!  

A szelektív gyűjtőszigetek megszűnése további problémát fedett fel önkormányzatunk előtt. 
Kiderült, hogy van olyan hely Tápiószentmártonban, ahonnan a kommunális hulladékot is a szelektív szigetre hord-

ták, mert a szolgáltató nem végzett elszállítást.
Ezt a hibát úgy rendeztük, hogy december elején módosítottuk a hulladék közszolgáltatási rendeletünk utcajegyzé-

két, így a szolgáltató a jövőben onnan is el fogja szállítani a kommunális hulladékot.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az eddigi szolgáltató Ökovíz Nonprofit Kft. több cég egybeolvadásával Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodó Nonprofit Kft. néven működik tovább. A megújult Kft. 101 településen végzi majd a hulladék-
szállítási és ártalmatlanítási tevékenységét.

Önkormányzatunk is csatlakozott, ahhoz a 100 településhez, melyek közösen tömörültek társulási formába, hogy 
pályázatot tudjunk benyújtani a szolgáltatási terület fejlesztésére. Az így megalakult Duna-Tisza közi Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás megközelítőleg 9,7 milliárd forint összegű pályázatot tud benyújtani.

EZÚTON KÉREK MINDENKIT, HOGY A FENTIEK ALAPJÁN GYŰJTSE A HÁZTARTÁSÁBAN KELETKEZŐ 
HULLADÉKOKAT, EZZEL IS VÉDVE KÖRNYEZETÜNKET!

Köszönöm!
Györe László
polgármester

Útfelújítás

Az augusztusban megjelent Önkormányzati Híradóban tájékoztattam Önöket, hogy a Sőregi, Nádastói és a Kertészet 
felé vezető útra beadott pályázatunkat elutasította a minisztérium. 

Miután ezt hivatalosan is megtudtuk, megkezdtük az utak kátyúzását. Az időközben megjelenő Szt. Márton tér című 
kiadványban Czerván György országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy „meg fogom szerezni azt a 100 millió forintot” 
erre a két útra (Köszönöm a lakosság nevében!), így addig önkormányzatunk csak kátyúzással tartja fenn az út állapotát, 
hiszen annyi út vár még felújításra, amire pályázaton elnyert vagy saját forrásainkat költenünk kell.

A fent említett Szt. Márton térben közzétett országgyűlési képviselői tájékoztatásból tudhatjuk hivatalosan azt is, 
hogy 1 milliárd forint összegű „címkézett” Nagykátai járási támogatás lesz a kompenzációs alapból, mely Tápiószentmár-
tonnak is lehetőséget teremt újabb útfelújítási pályázatok benyújtására.

Erre készülve a képviselő-testület arról határozott, hogy megkezdi a földutak aszfaltozásához, és a fenti pályázatok 
beadásához szükséges tervek elkészítését és az építési engedélyek beszerzését.

Jelenleg is folyik az Attila, Csaba, Dühöngő, Tavasz, Névtelen (Móra köz), Balassi, Zsák, Csokonai, Nádastói (földút 
része), Irányi Dániel, Katona József, Névtelen (Jókai és Székes között) utak építési engedélyezési eljárása. (A József Attila 
út már valaha aszfaltos volt, így arra nem szükséges külön terv!)

Továbbá tervek és engedélyek beszerzése folyik a nagyiskola és a posta előtti árkok befedésére, és parkolóhelyek kiala-
kítására, mellyel megakadályozhatjuk az úton való parkolást és ezzel csökkenteni tudjuk a balesetveszélyt.

Képviselő-testületünk december eleji ülésén arról döntött, hogy a legsárosabb utcákon (Balassi, Csokonai, Nádastói 
(Mórától Csokonaiig) megkezdjük az utak stabilizálását és kővel való kiékelését. A kivitelezői szerződések aláírásra ke-
rültek, az időjárás függvényében a munkálatokat megkezdjük.

Györe László 
polgármester
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Kamerarendszer

Mint minden településen, Tápiószentmártonban is történnek olyan események, melyek felderítéséhez jó szolgálatot 
tehetnek a felszerelt térfigyelő kamerák.

Képviselő-testületünk arról döntött, hogy megkezdjük a térfigyelő kamerák telepítését azokon a helyeken, ahol a 
településnek kárt okozó történések lehetségesek.

Első ízben a meglévő 8 kamerás rendszert bővítettük további 8 kamerával. Az új, rögzítést végző kamerák a szelektív 
szigetből megmaradt üveggyűjtő helyeken (piactér és Göbölyjárás) lettek elhelyezve, melyek azok környékét is figyelik. 
További 4 kamerát pedig a hivatal épületén helyeztünk el, amivel belátható az egész park területe, megakadályozva ezzel 
a parkban történő rongálásokat.

A pályázatok rovatban is megemlítésre került, hogy támogatási igényt kívánunk benyújtani további rendszerbővíté-
sekre, illetve költségvetési összeggel támogatnánk meg a kiépítendő hálózatot.

Györe László
polgármester

Új üzem Tápiószentmártonban

Az interneten már többen tájékozódhattak arról, hogy új üzemegység épül Tápiószentmártonban a 2-es telep mögötti 
telken.

Az üzem működéséhez elengedhetetlenül szükséges volt egy nagynyomású gázvezeték kiépítése. Mivel ilyen vezeték 
csak a Szelei úton volt megtalálható, ezért onnan kellett elvezetni az üzemrészhez.

Az utóbbi időkben sok „rémhír” ütötte fel a fejét az épülő üzemmel kapcsolatban…
Az üzem magyarországi képviselőjét már több alkalommal kértem, hogy a helyi újság részére készítsenek egy bemu-

tatkozó írást, melyben részletesen beszámolnak a cég tevékenységéről. Azonban ezt sajnos a mai napig nem kaptam meg, 
így a lakosság megnyugtatása érdekében közzéteszem azokat az információkat, amit nekem mondtak el:

Az épülő üzem hátterében egy olasz cég áll, mely jelenleg is kozmetikai alapanyagokat gyárt állati eredetű csontokból 
és bőrből. Ezek az alapanyagok kizárólag a vágóhídi 3-as kategóriás termékekből készülnek égetési eljárással (ehhez kell a 
nagynyomású gáz). Az elmondás alapján a 3-as kategóriájú csont és bőr a húsok feldolgozásakor visszamaradó, a húsipar 
számára nem hasznosítható termék. NEM DÖG, NEM BÉL és NEM BÜDÖS!

A cég nem kíván sem elhullott állatokat, sem csirkebelet vagy más hasonló dolgokat feldolgozni!

A cég képviselője azt is elmondta, hogy előre láthatólag 10-12 fő foglalkoztatását tervezik. Az üzemet a legkorszerűbb 
technológiával szeretnék felszerelni. Ez magában foglalja az aktív szén szűrőt, ami az égéstermék káros anyagait szűri 
majd ki mielőtt az a levegőbe kerülne. Ezen felül a cég saját szennyvíztisztítót is tervez, így ennek köszönhetően már 
tisztított szennyvíz fog távozni az üzemből. A megközelítőleg 3000 négyzetméteres üzemcsarnok tetejére megújuló ener-
giaforrásokat is terveznek megvalósítani.

A hatalmas mennyiségű gázfogyasztás előre vetítheti a cég árbevételeit is, mely után iparűzési adót fizet majd az ön-
kormányzatnak. Ez a bevétel az önkormányzat saját forrásait gyarapítja majd, amiből később a települési fejlesztéseket 
tudjuk finanszírozni.

Remélem jó kapcsolatot sikerül kialakítani az újonnan betelepülő céggel és minél több helyi munkaerőt fog alkal-
mazni.

Sok sikert a cég működéséhez!

Györe László 
polgármester
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A polgárőrség életéből 2017.

Az elmúlt években bekövetkezett változások egyre jobban megerősítettek bennünket abban, hogy szükség van és 
szükség lesz a polgárőrök és más civil szervezetek munkájára, tevékenységére. A civil szerveződések jelentős része felada-
tának tekinti a település közbiztonságának javítását, a rendőrség munkájának segítését és a bűnmegelőzési tevékenységek 
elősegítését. Ezeknek, a feladatoknak nagy részét településünkön a polgárőrség végzi. Ennek a munkának szakmai 
hátterét a rendőrség, az Országos Polgárőr Szövetség és a Megyei Polgárőr Szövetség biztosította. 

Ebben az évben is rendszeres rendőr – polgárőr megbeszélések voltak Veres Ferenc kapitányságvezető irányítá-
sával. A kapitányság munkatársai tájékoztattak az aktuális hírekről és feladatokról. A részletek kidolgozásában és ponto-
sításában a tápiószelei rendőrőrs vezetői Bárándy Sándor és Regdon József segítettek. Körzeti megbízott rendőreink 
Gál Barnabás és Kamenár József együttműködő partnerként támogatta a polgárőrség munkáját. 

Ebben az évben 20 alkalommal, 50 polgárőr és 20 rendőr, 65 óra közös szolgálatot végzett. A jó együttműködés 
eredményeként továbbra is biztonságos település Tápiószentmárton. Szolgálataink során a szomszédos Tápióbicskén 
is segítettünk a rendezvények biztosításában (Falunap, Tavaszi Hadjárat, temetők, megemlékezések). Nagykátán a Tá-
pió-Feszt biztosításában is aktív résztvevők voltak a polgárőrök. Tápiógyörgye, Farmos és Tápióság polgárőrei is szá-
míthattak munkánkra, együttműködésünkre. Ebben az évben 103 esetben, 365 fő, 1878 óra szolgálatot látott el. 

A polgárőr egyesületek sokszor közösen értékelték a lakosságtól, a vadászoktól, a horgászoktól kapott értékes infor-
mációkat/jelzéseket. A jó együttműködés eredményeként még hatékonyabban tudtuk/tudjuk védeni a lakosság és telepü-
lések érdekeit/értékeit. Idén is kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermek és ifjúságvédelemre. 

Nyári táborokban a rendőrség, a mentők, a tűzoltók munkájával, technikai eszközeivel ismerkedtek a táborozó fiata-
lok. Gyakorolták a kötözést, a sérült ellátását, a beteghordást. A gyermekek és felnőttek alapos tudással és sok tapaszta-
lattal lettek gazdagabbak, amelyeket később a mindennapi életükben is használhatnak. Szeptemberben a balesetmentes 
iskolakezdés elősegítése volt a kiemelt feladatunk. 

A rendszeres találkozások erősítették a bizalmat a polgárőrség és a rendőrség iránt is. A felnőtt lakosságot, a nyugdí-
jasokat is rendszeresen tájékoztattuk az aktuális hírekről, eseményekről. A rendőrségi felhívásokról, a különböző trükkös 
lopásokról, a csalások módszereiről. Munkánk eredményeként a lakosság egyre nagyobb része felkészültebben vigyáz 
saját magára és értékeire. 

A polgárőrség feladata volt a rendezvények, labdarúgó mérkőzések, ünnepségek, bálok biztosítása is. A rendezvé-
nyeken semmilyen rendbontás nem történt. A polgárőrök munkájukat már évek óta, szabadidőben, saját tulajdonú 
személyautókkal, térítésmentesen végzik.

Tápiószentmárton Polgárőr Egyesület ebben az évben (2017.) a lakosság felajánlásaiból (az adó 1% -a) 
50 750 Forintot kapott. Az összeget a polgárőr felszerelés bővítésére használtuk fel.

Támogatóinknak köszönjük a nagylelkű felajánlásokat!

Köszönjük településünk lakóinak is a segítőkész támogatást!
Kollár János polgárőr vez.

„Látni és látszani 2017- egymásért„ kampány
Az idei év őszén is meghirdették a „Látni és látszani 2017- egymásért„ országos közlekedésbiztonsági kampányt, 

amely 2012 év óta hívja fel a figyelmet a társadalmilag fontos témára és az egyén szerepére a balesetmegelőzésben.
A kampány célja, hogy arra ösztönözze a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, vizsgáltassák 

át járműveiket és ellenőriztessék a látásukat, melyet most a program ideje alatt a kijelölt szervízekben illetve optikákban 
térítésmentesen megtehetik.

A vizsgálatra mind magánszemélyek, mind cégek jelentkezhetnek gépjárműveikkel; személy,- és a tehergépkocsikra, 
valamint a motorkerékpárokra is vonatkozik a kezdeményezés.

A vizsgálatokon megjelent gépjárművezetők részére a szervizek külön a kampányra készített igazoló lapot adnak át, 
mely igazolja, hogy a vizsgálaton részt vett és ott a járműve megfelelt a jogszabályokba előírtaknak.

A programról bővebben a www.latnieslatszani.hu oldalon olvashat, itt megtalálja a kampányban résztvevő szervízek 
és optikusok listáját is.

Ne hagyja ki a díjmentes átvizsgálás lehetőségét mely vonatkozik: fényszóró berendezések állapotának felmérésére, 
fékfolyadékra, ablaktörlő lapátok (működés/minőség), hűtőfolyadék mérés, olajszint mérés, gumik állapota, fényszó-
ró beállítás, fénytestek esztétikai állapotának vizsgálata, hány sárga lámpa marad világítva (MIL–lámpa), ködlámpa és  
egyéb kapcsolódó alkatrészek, szélvédőüveg minősége, fűthető alkatrészek (ülés, üveg), biztonsági övek működése, fény-
visszaverő mellény megléte, pótkerék, defektjavító berendezés.

Nagykátai Rendőrkapitányság
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Készüljünk a klímaváltozásra!

A globális klímaváltozás mára mindenki számára érzékelhető valósággá vált.
Egyre többször és váratlanul hatalmas változások tanúi lehettünk/lehetünk. Néhány éve még a tőlünk távoli, több 

száz vagy több ezer kilométerre lejátszódó természeti katasztrófák – szélviharok, árvizek, erdőtüzek, aszályok – leg-
többször csak érdekes hírként vonzotta figyelmünket a televízió képernyőjére. Ezek minket nem érintenek, tőlünk távol 
vannak! Nem kell sokat foglalkozni vele! Aztán az Országos Meteorológiai Szolgálat és más kutatóintézetek módszeresen 
gyűjtött és értékelt éghajlati adatai szerint Magyarországon is igen jelentős éghajlati változások várhatók. Emellett az 
egyre gyakrabban tapasztalható szélsőséges értékek is a változó éghajlat jelei.

Felborult az eddig viszonylag jól kiszámítható négy évszakos (tavasz, nyár, ősz, tél) menetrend is. A négy év-
szak összehasonlításában legnagyobb mértékű csapadékcsökkenés tavasszal következett be. A tavaszihoz hasonlóan az 
őszi csapadékösszeg is jelentősen csökkent,míg a legszárazabb évszak a tél csapadékösszege szinte változatlan maradt. A 
legnagyobb melegedési irányt a nyári időszakban észlelhettük/észleljük hazánkban. Az elmúlt 30 évben csaknem 2 °C 
fokot emelkedett a nyári középhőmérséklet Egyre több a hőségnap, vagyis amikor a napi maximum hőmérséklet 
eléri a 30 °C fokot. Az utóbbi években a felmelegedés Kelet–Magyarországot érintette legnagyobb mértékben. Nyaranta 
várhatóan 10-30% - kal csökken a csapadék. (hőhullámos, aszályos napok száma növekedni fog). A téli csapadékösszeg 
10-20% - kal növekedni fog (tavaszi olvadáskor belvizek és árvizek lehetnek). A jövőben gyakoribb és súlyosabb ter-
mészeti csapások várhatók: hirtelen lezúduló sok csapadék, villámárvizek alakulhatnak ki, jégeső, korai és kései fagyok, 
hófúvások, hótorlaszok, erős szélviharok stb.

Ezekre a változásokra kell felkészülni az elkövetkező időszakban (országos megyei ,helyi)!
A magyar kormány az elmúlt évek során készített éghajlat változási stratégiákban jelöli ki az éghajlatváltozással és az 

alkalmazkodással kapcsolatos stratégiai irányokat, feladatokat. A Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) a következő 
célokat tűzi ki a döntéshozók elé: „Felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!„

A meglévő természeti erőforrások megóvása, illetve a változó körülményekre adandó rugalmas és összehangolt 
válaszlépések elősegítése. Fontos elv, hogy a klímapolitikai intézkedésekbe be kell vonni az alkalmazkodási folya-
matban kiemelt szerepet játszó helyi önkormányzatokat!

Tápiószentmárton Nagyközség éghajlat változási stratégiája elkészült.

Az éghajlatváltozással és alkalmazkodással kapcsolatos alapfogalmak.
Kitettség:
Azt jelenti, hogy gazdasági, társadalmi vagy kulturális értékek, erőforrások, infrastruktúra illetve emberek ki vannak 

téve az időjárás szélsőségeinek vagy egyéb éghajlatváltozással kapcsolatos hatásoknak.
Érzékenység:
Azt jelzi, hogy egy adott rendszerre mennyire vannak hatással az éghajlati eredetű változásokra.
Adaptív kapacitás/Alkalmazkodó képesség:
Egy rendszer (település) alkalmazkodó képessége magába foglalja mindazt a lehetőséget,képességet és hajlandóságot, 

amellyel fel tud készülni a klímaváltozásra, mérsékelni tudja a várható károkat és alkalmazkodni tud a változásokhoz.
Sérülékenység:
Egy rendszer akkor sérülékeny, ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak benne jelentős károkat. (pl: sérülé-

keny, nincs felkészülve a hatások kivédésére, kezelésére).
Rugalmasság:
A rugalmasság tulajdonképpen a sérülékenység ellentéte. Vagyis egy rendszer azon képessége, hogy alapvető funk-

cióit tekintve jelentős külső változások közepette is viszonylag stabil tud maradni. (pl: időben, hatékonyan előre lássa, 
tompítsa a veszélyes esemény/események hatásait, alkalmazkodjon azokhoz úgy, hogy továbbra is működjenek lényeges 
és alapvető struktúrái.)

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás települési szinten is foglalkozni kell. A felmérések szerint a magyar 
lakosság több mint 70%-a védtelennek érzi magát a klímaváltozással kapcsolatban. Ezek a félelmek: kár keletkezik a 
termésekben (mezőgazdaság), egészségügyi problémák (orvosok, kórházak), kár keletkezik a lakóingatlanokban (biz-
tosítók), huzamosabb ideig áramszünet lesz (világítás, ellátás, fűtés hiánya), kár keletkezik a járművekben (közlekedés 
leállhat), egyéb esetek (növekvő halálozás).

Ezekre a fontos feladatokra kell felkészülni az önkormányzatoknak, a különböző intézményeknek, a hatóságok-
nak megyei és országos szinten is! Az ország lakosságát tájékoztatni, tanítani kell és felkészíteni arra, hogy gyorsan, 
körültekintően, hatékonyan tudjanak védekezni az éghajlatváltozás káros hatásai ellen!

Kollár János
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2017. évi őszi versenyek,
csapateredmények

2017. év őszi szezonja rendkívül mozgalmasan telt a Tápió Térségi Sportszolgál-
tató és Életmód Egyesület tevékenységeit illetően. Egy, a Tápiószentmártoni Nagy-
község Önkormányzata által meghirdetett civil szervezetek támogatásáról szóló pá-
lyázat útján valósulhatott meg az a már közel három éve dédelgetett álmunk, hogy 
Tápiószentmártonban megszervezhessük az I. Országos MediBall Vándorlabda 
Csapatversenyt. A verseny a TTSE Sportnapok és Harcművészeti Szeminárium ke-
retein belül zajlott.

2017. október 21-én a Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda termeit 
több mint száz ember látogatta. Az országból 14 gyerek és felnőtt csapat versenyzett. 
A TTSE gyerek csapata Balogh Boglárka, Balasi Flóra Lili, Bús Karina, Varga 

Virág Jázmin és Balasi Fanni Kata nagyon szép mozgásának és összetartó munkájának eredményeként összesítésben a 
4. helyen zárt, még a felnőtt csapatunk Kiripolszki Attiláné, Király Illésné, Bódiné Adamecz Mária és Tóth Barnabás 
a 6. helyen végzett.

Minden távolról és közelebbről (Nyíregyháza, Napkor, Győr, Szeged, Budapest, Csemő, Cegléd, Albertirsa) érkező 
versenyző és sportoktató hatalmas lelkesedéssel és örömmel vett részt ezen a rendezvényen. A Vándorlabdát végül a 
napkori és nyíregyházi csapatok vehették át. Célunk többek között egy olyan hangulatú csapatverseny megvalósítása 
volt, amit az országunk számos pontján működő MediBall csapatok újra és újra át akarjanak élni. A visszajelzések arra 
engednek következtetni, hogy ezt sikerült elérni, hiszen kivétel nélkül mindenki úgy búcsúzott tőlünk, hogy „2018-ban 
ugyanitt találkozzunk!”

A csapatverseny ideje alatt a nézők, résztvevők, érdeklődők betekintést nyerhettek és ki is próbálták a következő 
sportmozgásokat: mediball, funkcionális edzés, step aerobik, jóga, kettlebell. Közben előadást hallhattak a tudatos moz-
gás jótékony hatásairól és az egészséges táplálkozás fontosságáról.

2017. október 22-én a Tápiószentmártoni Művelődési Ház adott helyet annak a gyakorlati oktatásnak, amit Szilágyi 
István a MediBall szakmai igazgatója vezetett. Az oktatás fő témája a mozdulatok mögött rejlő test-lelki állapotok felis-
merése volt. A résztvevő gyakorló sportoktatóknak ismét olyan összefüggéseket sikerült elsajátítania a mozgás kapcsán, 
amit biztosan eredményesen tudnak majd felhasználni saját tanítványaik fejlődése érdekében.

Kiemelten szeretnénk megköszönni a TTSE csapat minden tagjának azt az önzetlen segítséget, amivel időt és ener-
giát nem kímélve hozzájárultak a rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához. Szponzorainknak is köszönjük, hogy 
támogatták ezt a nagyszerű két napot, ezzel is elősegítve az egészségtudatosabb nevelés megvalósulását Tápió Térségünk-
ben!

Támogatóink voltak:
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
Magyar MediBall Egyesület
Liliomház Tudástár Kft.
Czakó Gyógynövény Nagykáta
Delon Invest Kft.
Spar Nagykáta
Pille Pékség
Tápiómenti Kézművesek
Léna Fantázia Virág és Ajándék
Farkas Mónika 
Turi Istvánné
Majorosi Katalin
NONO Express Kft.
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Alighogy véget értek az októberi programok máris készülhettünk a Nyíregyházán megrendezésre kerülő XII. Orszá-

gos MediBall Bajnokságra. A versenyfelkészítésnél a gyerekeket helyeztük előtérbe, hiszen kiemelten fontos az utánpót-
lás képzése. Balogh Boglárka és Papp Gréti csapatunk két kiváló MediBall gyakorlója tanulmányaikat Szolnokon foly-
tatják, ezért ezen a versenyen már szolnoki színekben indultak. Azonban hatalmas örömmel töltött el minket az ottani 
szereplésük, hiszen a dobogó legfelső fokára állhattak a csoportos kreatív gyakorlat kategóriában!

A TTSE gyermekei, nemcsak mozgásukkal, hanem magatartásukkal, a versenyhez való hozzáállásukkal is példamu-
tatóan teljesítettek. Eredményeik a következők:

• Csoportos kreatív gyakorlat III. helyezés
• Árki Amira – Varga Virág Jázmin páros hálós játék I. helyezés

Árki Amira gyerek 1-es korosztályban:
• Egyéni hálós játék I. helyezés
• Egyéni két ütő egy labdás gyakorlat I. helyezés
Balasi Fanni Kata gyerek 1-es korosztályban:
• Egyéni kreatív gyakorlat II. helyezés
Balasi Flóra Lili gyerek 2-es korosztályban:
• Egyéni kreatív gyakorlat III. helyezés
Varga Virág Jázmin gyerek 2-es korosztályban:
• Egyéni kreatív gyakorlat V. helyezés
Bús Karina gyerek 3-as korosztályban:
• Egyéni kreatív gyakorlat V. helyezés
Kiripolszki Attiláné Dzsamilla felnőtt 2-es korosztályban:
• nagyon szép gyakorlattal a IV. helyen végzett.

Ezúton is szeretném megköszönni minden szülő lelkes támogatását, de legfőképpen azt, hogy eljöttek velünk erre a 
Bajnokságra és élőben részesei voltak annak az emelkedett, jó hangulatnak, amit az ottani szervezők és a 123 versenyző-
nek sikerült aznap megteremteni!

Gyerekek véleménye a MediBall gyakorlásáról és a versenyről:
„A MediBall megnyugtat, segít kikapcsolódni. A verseny azért jó, mert ott sok embert megismerhetek és még a ké-

pességemet is tudom fejleszteni.” /Bús Karina 12 éves/
„Már nagyon vártam, hogy elmehessek az első versenyemre. Az volt a vágyam, hogy szerezzek egy bronzérmet. Két 

mérkőzést játszottam. Az egyiket simán megnyertem, a másiknál pedig voltak kétségeim, de végül azt is megnyertem. 
A végén az eredményhirdetésnél első helyezést értem el. Nagyon örültem neki. Az egy ütő egy labdában nem értem el 
helyezést, de a két ütő egy labdában első lettem. A páros mérkőzésen is elsők lettünk Virággal. A csoportosban pedig 
harmadikok lettünk. Végül három arany érmem lett és egy bronz. Nagyon boldog voltam!” /Árki Amira 9 éves/

„Én azért szeretem a MediBallt, mert szép testtartásom lesz tőle. A ritmusérzékem is fejlődik, és az számomra fontos, 
mert szeretek táncolni. Azért volt jó a verseny, mert tanultam új dolgokat. Csapat-
társammal megnyertük hálós-páros játékban az aranyérmet, és nagyon boldogok 
voltunk. Jó kis nap volt a verseny napja, mindannyian érmekkel és szép élmények-
kel tértünk haza.” /Varga Virág Jázmin 11 éves/

„Az egyéni kreatív előtt nagyon izgultam, de viszont a bírók elé kerülve felsza-
badultan és megkönnyebbülve tudtam előadni a gyakorlatomat. Nagyon-nagyon 
jól éreztem magam a versenyen, és másokat látva sok tapasztalatot és új formákat 
tanultam meg. Várom a következő versenyt.” /Balasi Flóra Lili 11 éves/

„Nekem nagyon tetszett ez a verseny és nem izgultam az egyéni előtt, mert tud-
tam, hogy sikerülni fog, és nagyon tetszett, hogy mindenki gratulált nekem. Leg-
közelebb is szeretnénk részt venni egy ilyen versenyen.” /Balasi Fanni Kata 8 éves/

Edzéseink helyszíne:
Tápiószentmártoni Művelődési Ház
Hétfő: 16.30 - 18.30
Csütörtök: 17.30 – 18.30
Elérhetőség: www.ttsemozgasmod.hu 

Király Gabriella
mozgásoktató
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Helyesbítés

A 2017. augusztusi számban, a 8. oldalon tévesen jelent meg a Lelkészváltás a reformátusoknál… cikkben az utolsó 
bekezdés.

„Előreláthatólag augusztus második felében, vagy szeptember elején kezdi meg szolgálatát mindhárom gyülekezetben.
Továbbra is mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra! Áldás, békesség!”

HK szerk.

Faragó Dávid a református gyülekezet új lelkésze

Faragó Dávid református lelkész Budapesten született 1983. augusz-
tus 30-án. Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola majd a Baár-Ma-
das Református Gimnázium elvégzése után a Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Karának hallgatója lett. Az egyetemi éveket kö-
vetően a Hittudományi Doktori Iskola Ószövetségi Alapprogramjában 
vett részt. Az egyetemi tanulmányai alatt az Ócsai Református Egyház-
községben a gyülekezet teológusaként szolgált. Hatodéves szolgálatát 
a Budapest Csepel-Központ Református Egyházközségben teljesítette, 
ahol ezt követően 2012 végéig beosztott lelkipásztor volt. 2012. és 2017. 
között a Budapest Külső-Kelenföldi Református Egyházközség Őrmezői 
Egyházrészében látott el gyülekezetplántálási szolgálatot a Budapest-Dé-
li Református Egyházmegye beosztott lelkipásztoraként.

2017. augusztus 15-től a Nagykátai-Tápióvidéki Református Misszió Egyházközség lelkésze.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztályának alapító tagja, korábban a Fiatal Kutatók és Dok-
toranduszok Nemzetközi Teológus Konferenciájának szervezője.

„majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz.” Ruth 3,1b

Ezzel az igével indul neki 2002 nyarán a teológiai tanulmányaimnak és a lelkipásztor szolgálatnak, s bizton állíthatom 
ez az ige – visszatekintve az elmúlt 15 évre – igaznak bizonyult.

Voltak sötét, nehéz pillanatok, amikor magam módján és akarata szerint szerettem volna otthont – vagy ahogy Ká-
roli fordítja – nyugalmat találni. Ugyanis balga módon elfelejtkeztem arról, milyen jól is gondoskodik az Úr az övéiről. S 
kedves olvasóm, talán már szintén átélted, hogy úgy akartál békességet, ahogy a világ adja…

De minden nehézség, kísértés ellenére is az Úr nem szűnt meg keresni. Ő készítette az utat, túllátva időn és téren. 
Karja erejével úgy formálta, terelte a világmindenség kerekét, hogy tudom s hiszem, a legjobbat kereste és keresi most is 
szüntelen nekem, neked és minden gyermekének.

Az otthon, a nyugalom mindenki számára fontos. Hiszen a békesség és feltöltődés helye nélkül csupán belefáradunk 
– sőt pusztulunk – az életbe. Otthon és „jó dolog” áldásai híján áldatlan állapotok kerekednek felül.

Hálásnak kell lennünk, amikor a mi Megváltónk otthont készített nekünk, s készít, keres, épít e percben is szüntelen. 
Igaz, erős a csábítás, hogy magunk vegyük kézbe e nyugalom ápolását, de hagyjuk az Úr Istenre mi minden utunkat. 
Merjük elfogadni ezt a békességet, s tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy gyülekezetünk mindenki – újak s régiek, 
öregek s fiatalok, férfiak s nők, egyháztagok s lelkész – otthona, nyugalma lehessen.

Ezzel a morzsányi igei gondolattal köszöntöm szeretettel a kedves olvasót, és a Nagykáta-Tápióvidéki Református 
Gyülekezetet, bízva abban, hogy együtt való szolgálatunk és evangélium hirdetésünk Isten dicsőségére lesz az előttünk 
álló közös úton.

Faragó Dávid
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Ha a könyvtárban nem találja, KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL (díjszabás ellenében) kikölcsönözheti helyben 
a keresett könyvet.

Hajdu Krisztina

A Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár ebben az évben is meghirdette - Ad-
venti alkotói pályázatát - 

gyermekek számára. A pályázatra 13 óvodás és általános iskoláskorú 
gyermek készített alkotásokat. Készült adventi koszorú, betlehem, asztaldísz, 
karácsonyfadísz gipszből és más egyéb ötletes dísztárgy. A beérkezett pálya-
munkákat érdekes könyvekkel, édességgel és emléklappal jutalmaztuk.

A pályázaton részt vettek:

Mózes Fanni 4. oszt.
Varga Virág Jázmin 5. oszt.
Varga Dorka 1. oszt.
Kosztolányi Fanni 4. oszt.
Orovecz Patrik 5. oszt.
Orovecz Botond 2. oszt.
Bálint Lili 7. oszt.
Bálint Liza 3. oszt.
Bálint Fanni óvodás
Cseh Márton 3. oszt.
Kovács Márk 1. oszt.
Gál Boglárka 3. oszt.
Bajdik Zoltán 1. oszt.

Gratulálunk a szép munkákhoz és remélem jövőre is számíthatunk rájuk!

    Kiripolszki Attiláné
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Beszámoló a „Natúrpark a Tápió-vidéken” c. konferenciáról

November 25-én a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány a Magyar Na-
túrpark Szövetséggel együttműködve konferenciát szervezett Nagykátán, melyre a hazai, 
már évek óta működő natúrparkok képviselőit és a térségben tervezett Tápió Natúrpark 
jövőbeni szereplőit hívták meg. Mielőtt azonban a konferenciára térnénk, azoknak, akik 
még nem hallottak erről a szerveződési formáról,  néhány fontos információt közlünk a 
natúrparkokról.

A natúrparkok nem azonosak a nemzeti parkokkal! Ez inkább egy vidékfejlesztési 
modell, mely a nyugat-európai országokban már több évtizede jól működik. A natúr-
parkban is vannak védett területek, de a természeti értékek védelme mellett a natúr-
parkok nagy hangsúlyt fektetnek a kulturális értékek, hagyományok és a tájképi elemek 
megőrzésére is. És mindezt úgy, hogy ezek megőrzését és továbbadását a helyi lakosság 
bevonásával érik el. Másik nagy különbség, hogy a natúrparkok alulról jövő szerveződé-
sek, melyek a helyi közösségek, önkormányzatok összefogásával jönnek létre, melynek 
célja a közös, átgondolt térségfejlesztés, mely hosszútávon is képes megőrizni a vidék 
értékeit. A natúrparkokhoz településenként lehet csatlakozni a helyi képviselő-testület 
döntésével, de natúrparki partnerek lehetnek civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek is. (A Tápió Natúrpark 
létrehozásának szándékához 2016-ban már a térség valamennyi önkormányzata csatlakozott Mendétől Tápiógyörgyéig. 

A helyi natúrpark kialakítása kapcsán már voltak tavaly is önkormányzati és 
civil tájékoztató fórumok településeinken, ennek részleteiről a www.hajta-
partja.hu/naturpark oldalon olvashatnak bővebben.)

A jelen konferencia célja a natúrpark, mint vidékfejlesztési modell, és a 
hazai jó gyakorlatok, tapasztalatok bemutatása volt a helyi polgármesterek-
nek, képviselőknek, turisztikai szolgáltatóknak, termelőknek és az érdeklő-
dő civileknek.

A konferencia résztvevőit Wenhardt Lászlóné, a Közalapítvány elnöke 
köszöntötte, majd Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, tartotta meg nyitó beszédét az egész Tápió 

mentét érintő nagy projekt, a Tápió Natúrpark létrehozásának fontosságáról. 
Az előadók a natúrparki modellt és a hazai tapasztalatokat mutatták be az Írottkő, a Cserhát és a Pannontáj-Sokoró 

Natúrpark példáin keresztül. A rendezvény kiegészült az Európai Hulladékcsökkentési Hét tapasztalataival is, melyről 
dr. Hangodi Éva főosztályvezető tartott előadást a Földművelésügyi Minisztérium részéről. A gyakorlati megvalósítás je-
gyében a könyvtár egy másik termében a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola diákjai készítettek különböző 
ajándéktárgyakat újrahasznosított anyagokból a Tápió-menti Kézműves Egyesület tagjainak irányításával.

 Az ebédszünet után a házigazdák nevében, Antalicz Csaba, tit-
kár mutatta be a Tápió Natúrpark terveit, majd a résztvevők kisebb 
műhelyekben folytatták a beszélgetést. Az igényeket látva a jelen-
lévők elhatározták, hogy a tavaszi félévben tovább folytatják a mű-
hely beszélgetéseket ún. „Natúrparki esték” keretében. A projektet 
koordináló Tápió Közalapítvány célja, hogy a térség 2018. tavaszán 
elnyerje a Földművelésügyi Minisztériumtól a Natúrpark címet és 
lépésről lépésre valóra váltsa a natúrparki fejlesztéseket.

A natúrparkok szellemiségében az egész napi vendéglátást helyi 
termelők biztosították. A konferencia előadásai és képei megtalálha-
tóak a www.hajtapartja.hu weboldalon, ahol további információkat 
is olvashatnak a készülő natúrparkról.

A konferencia megrendezését a Földművelésügyi Minisztérium és a Pátria Takarékszövetkezet támogatta.

Antalicz Csaba, titkár
Tápió Közalapítvány
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Balaska Jánosné tanárnő, Annuska néni 2017. szeptemberben vette át a Nyíregyházi Egyetem rektorától az Arany 
Díszoklevelet. Ezzel is elismerték több évtizedes tanári munkáját. Évek hosszú során készítette fel a tanulókat tantárgyi,  
vöröskeresztes és katasztrófavédelmi versenyekre. Az év DADA pedagógusává vállasztották 2004-ben. Gratulálunk.

Legyen Önnek is Madárbarát kertje! 

Bár az idei télre egyenlőre nem jellemző a hideg, fagyos időjárás, a kiskertekben már megjelentek apró kis szárnyas 
barátaink élelem, hulladék morzsák után kutatva. Az enyhe teleket jobban viselik áttelelő madárkáink, de ilyenkor is 
roppant mód örülnek egy kis kiakasztott faggyúnak, sózatlan szalonnabőrnek, vagy az etetőkben elhelyezett magvaknak, 
amit a nyár folyamán bőségesen meghálálnak gyümölcsfáink élősködőinek tisztogatásával. 

 A vidéki gazda mindig megbecsülte a kertjében élő apró „segédmunkásokat”, melyek a rovarirtás mellett látvá-
nyukkal és kellemes hangjukkal is megörvendeztetik az ember szívét. Sajnos, azonban mostanában nem fordítunk kellő 
figyelmet a kertünkben olykor-olykor megjelenő kis barátainkra, és azok törődés híján odébbállnak. 

Téves felfogás, miszerint a téli etetés híján az énekes madarak elpusztulnának. Valóban kevés télen az élelemforrás, 
de ha a madarak a házak táján nem találnak eleséget, akkor máshol keresnek. Viszont a sok évszázad együttélés folyamán 
megszokták, hogy a vidéki kertekben mindig akad valami lepottyanó vagy ott maradt falat. Ezért keresik az ember lakta 
területek közelségét.

Az etetésen kívül még vannak más praktikák is a madarak „bevonzására”, mellyel hosszú távon is megtelepíthetjük 
őket kertünkben. Ennek módszereit az ún. „madárbarát kert” címen már sokan összefoglalták. De különösebb utánajárás 
nélkül is van néhány egyszerű ötlet, mely könnyen kivitelezhető. Nézzünk ezek közül egy-két példát!

Bár a madarakat alapvetően etetni szoktuk, az itatás is ugyanolyan fontos számukra, különösen fagyos időkben, 
amikor nincs nyílt vízfelszín. Ilyenkor egy kis tálban, cserépalátétben kihelyezett langyos víz megváltás a kis madarak 
számára. 

Az etetőn leginkább az olajos magvakat kedvelik, de a konyhai hulladékban maradt almacsutka, borsó, répa, krumpli 
is finom csemege számukra. Ha zsiradékot teszünk ki, ügyeljünk arra, hogy az ne legyen sózott, mert a magas sótartalom 
a madarak kiszáradását okozhatja! Kenyeret soha ne tegyünk ki az etetőbe, mert a kenyérfélék erjedésnek indulva gyo-
mor- és bélgyulladást, s akár a madarak pusztulását is okozhatják. Az etetés másik aranyszabálya a folyamatosság: „Ha 
egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba.” Az oda szoktatott madárközösségnek szó szerint nagy érvágást jelent, ha fagyos 
napokban egyszer csak abbahagyjuk az etetést és nem találnak a közelben élelmet.
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Háziorvosi rendelés
Cím: 2711 Tápiószentmárton, Fő utca 4.
Körzeti orvos: Dr. Zátrok Anikó
Telefon: +36 29 423 350
Asszisztens: Jeneiné Kurucz Ágota
Rendelési idő:
hétfőtől-péntek: 8:00-12:00

Körzeti orvos: Ocskóné Dr. Zöldi Márta
Telefon: +36 29 423 253
Asszisztens: Török Erzsébet
Rendelési idő:
Hétfő: 13:00-15:00
Kedd: 9:00-11:00
Szerda-péntek: 13:00-15:00

Cím: 2711 Tápiószentmárton, Móra Ferenc út 28.
Körzeti orvos: Dr. Turóczy Krisztián
Telefon: +36 29 423 055
Asszisztens: Gál-Szabó Mária
Rendelési idő:
Hétfő-szerda: 12:00-16:00
csütörtök-péntek: 8:00-12:00

Sebészeti szakrendelés
Cím: 2711 Tápiószentmárton, Fő utca 4.
Szakorvos: Dr. Hazafi József
Telefon: +36 29 423 350 (csak rendelési időben)
Rendelési idő:
Hétfő: 17:00-19:00
Péntek: 17:00-19:00

Orvosok sürgősségi elérhetősége
Telefon: +36 30 943 39 20 
(Munkanapokon: 8:00-16:00)
Központi ügyelet:
Telefon: +36 29 440 074 (munkanapokon 16:00 és másnap 
reggel 8:00 óra között, munkaszüneti napokon, azaz hétvé-
géken és ünnepnepokon, reggel 8:00 órától másnap reggel 
8:00 óráig.

Fogászat
Cím: 2711 Tápiószentmárton, Fő utca 4.
Kezelőorvos: Dr. Dombi Csaba Ábel
Telefon: +36 29 423 004 (bejelentkezés alapján)
Kezelőorvos: Dr. Makai-Magoss Ágnes
Rendelési idő:
Hétfő-kedd-szerda: 8:00–14:00
Csütörtök: 13:00–19:00
Péntek: 8:00–14:00
Helyettesítés:
Cím: 2730 Albertirsa, Köztársaság utca 9.
Telefon: +36 53 370 076

Védőnöi szolgálat
Védőnők: Hadobácsné Laczkó Rozália, Székelyné Báró 
Mariann
Telefon: +36 29 423 007
Védőnői fogadóórák: Hétfő-kedd: 8:00–10:00 ; Csütör-
tök-péntek: 8:00-10:00
Csecsemő- és gyermek tanácsadás: Hétfő: 13:00-15:00
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 13:00-15:00
Nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálat: 
Havi egy alkalommal a hónap utolsó csütörtökén

A tiltások után nézzük, hogyan teremthetünk hosszú távon ideális 
élőhelyet a kerti  énekes madarak számára! Ha van a portánknak egy 
olyan szöglete, amit nem akarunk intenzíven művelni, és nem terhelik 
zavarások (zaj, közlekedés), kialakíthatunk egy madárbarát sarkot is! 
Ide ültessünk bogyós cserjéket (a legegyszerűbb a kökény, a galagonya, 
a fagyal vagy a bodza, mely az út széléről is beszerezhető) de lehet kis 
termésű cserjéket, gyümölcsfákat is (berkenye, madárbirs, mogyoró, 
somok, vackor, tűztövis). A cserjék az élelmet adó bogyók mellett sűrű 
ágrendszerüknek köszönhetően egyben kitűnő fészekrakó helyet is 
biztosítanak a madaraknak. De az odúlakóknak is kedveskedhetünk 
mesterséges fészekodúk kihelyezésével a magasabb ágakra, fatörzsek-
re. Ezeknek számos típusát megtalálhatjuk már a neten. Ha odúkat helyezünk ki, ne felejtsük el évente a tavaszi odúfog-
lalás előtt kitakarítani a fészekanyagot az élősködőktől!

Aki tovább szeretné fejleszteni madárbarát kertjét, nézze meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
honlapját (http://www.mme.hu/madarbarat_kert_program), ahol számos ötletet, praktikát találhat még! Kalandra fel! Jó 
madarászást!

Antalicz Csaba, Tápió Közalapítvány
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Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János,     
  Majorosi Katalin   

Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,  
 06-20-982-1180

A szerkesztőség a közölt  
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.


