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„Köszönjük a parkokat rendben tartó dolgozóinknak idei munkájukat, melyet 
lépten-nyomon dicsért a lakosság egész nyáron!”
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TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KOR-
SZERŰSÍTÉSE A KEHOP 5.2.9. KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN

TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A „PÁLYÁZATOS ÉPÜLETENERGETIKAI 
FELHÍVÁS A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI SZÁMÁRA” CÍMŰ 
KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE. A KEHOP-5.2.9-16-2016-00036 AZONOSÍTÓ 
SZÁMMAL ÉS „TÁPIÓSZENTMÁRTON KÖZÉPÜLETEINEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI KORSZERŰSÍTÉSE 
A KEHOP-5.2.9 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN” CÍMMEL REGISZTRÁLT PÁLYÁZATOT A NEMZETI 
FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETI ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA 
210 290 784,- FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA ÉRDEMESNEK MINŐSÍTETTE. A PROJEKT 2017. JÚLIUSÁ-
BAN KEZDŐDÖTT ÉS 2018 SZEPTEMBERÉBEN FEJEZŐDÖTT BE.

A Széchenyi 2020 előirányzatából Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a pályázatban foglaltak megva-
lósítására egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az előirányzat a Kohéziós Alapból és a hazai központi 
költségvetésből valósult meg. A pályázat támogatási intenzitása 100%.

A „Tápiószentmárton középületeinek energiahatékonysági korszerűsítése a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat kere-
tében” című pályázat során az Önkormányzat célul tűzte ki és megvalósította az óvoda, a rendelő, a sportcsarnok és 
a tanintézmény energiahatékonysági felújítását a villamos energia fogyasztásának csökkentése érdekében. Az épületek 
üzemeltetési költségei igen jelentősek. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas gáz-
energia-költség és a villamos energiafogyasztás tették ki. Ezek alapján vált szükségessé a fűtési energiaigény csökkentése, 
amit az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével valósítottak meg, valamint a villa-
mos energiafelhasználás egy részének napelemes rendszerrel történő ellátásával.

A pályázat megvalósítását követően a projektben érintett épületek dolgozói, tanulói, használói – az energetikai kor-
szerűsítésnek köszönhetően – korszerűbb, gazdaságosabban működtethető intézményben tanulhatnak, oktathatnak, 
gyógyulhatnak. A fejlesztés után jelentősen csökken az épületek energiafelhasználása, amely hozzájárul az intézmények 
fenntartási költségeinek optimalizálásához.
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Pályázatok 2018

1. A Sportcsarnok és Tanuszoda, az Alsós iskola és Könyvtár, a Fő úti rendelő és a Béke téri óvoda energetikai kor-
szerűsítése elkészült.

Ennek köszönhetően az 580 éves Tápiószentmárton főtere és környéke 
nagy mértékben megújult. A külső megújulás mellet pedig az eddig 
veszteségesen működő épületeket sikerült korszerűsíteni és energia-
hatékony működtetésével gazdaságossá tenni. 

A kivitelezés közben több olyan felújítási munkát is elvégeztettünk, 
mely már régen szükséges volt és így olcsóbban készülhetett el. A meg-
szépülő környezet pedig másokat is megihletett, így a Béke téri óvoda 
két dolgozója saját döntésére, önkéntes munka keretében meglepte 
az oda érkezőket és lefestette az óvoda kerítését. (Köszönjük!) 

2. A PM_OVODAFEJLESZTES pályázatra beadott támogatási kérel-
münket első körben (még márciusban) elutasították a kevés gyermek-
létszámra hivatkozva, de a nagy mértékű energetikai hatékonyság 
miatt tartalék listára helyezték. Több dátumot adtak meg a tartaléklista végét tekintve. Az utolsó dátum ok-
tóber 31.-ére volt meghatározva. Támogatási kérelmünket nyilatkozattal fenntartva vártuk, hogy hátha mégis 
sikerül megnyerni a pályázatot. Ezúttal is jól döntöttünk a várakozást tekintve, mert 2018. szeptember 14. napján 
megjött a várva-várt levél....A pénzügyminisztérium 40.741.294 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 
Tápiószentmártonnak a Fő úti óvoda felújítására! Ezúton is köszönjük a Pénzügyminiszter döntését! Ennek 
köszönhetően a Fő úti óvoda épületén nyílászáró csere, hőszigetelés, tető felújítás, elő-tető építés a csoportszobák 
elé és eszközbeszerzés valósulhat meg. Ezzel a lehetőséggel egy újabb épületünk válik energia hatékonnyá, amivel 
ismét több pénze marad a településnek további fejlesztésekre. 

3. Sokan keresnek meg az Albertirsai út, szakaszos felújítására beadott pályázatunkkal kapcsolatban, melyről azt a 
tájékoztatást tudom nyújtani, hogy (lapzártáig) továbbra sem kaptunk semmilyen értesítést az elnyert támo-
gatásról!

4. A strandfürdő központi épületének téli üzemre való átalakítását célzó pályázatunk tekintetében várjuk az 
eredményt, még hiánypótlási felszólítás sem érkezett.

5. A települési tájház kialakítására és két játszótér (Göbölyjárás és Újfalu) építésére beadott pályázatunk esetében 
sem érkezett semmilyen értesítés, megkeresés.

6. Az idei Márton Napokra benyújtott pályázatunkra megkaptuk a hiánypótlási felszólítást, amit határidőre tel-
jesítettünk, így várjuk a kiértékelését és az eredmény közlését.

7. A Béke téren a Szikra bolt és az óvoda közötti területen a régi játszótéri elemeket eltávolítottuk és a munkate-
rületet átadtuk a „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program” keretében épülő „D típusú” sportpark 
(kültéri fitnesz park) építési kivitelezőinek. 

A beruházás kivitelezését és finanszírozását Magyarország Kormánya biztosítja. 

8. A Ceglédi Tankerületi Központ értesítette önkormányzatunkat, hogy a Magyar Kézilabda Szövetségnek kö-
szönhetően a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében a nagy iskola régi salakpályája új gumi bur-
kolatot kaphat. Ez egybevágott eddigi törekvéseinkkel így a képviselő-testület egyhangúlag támogatta a le-
hetőséget. A munkálatok már a vége felé közelednek. Az új pálya a gyermekek nagy örömére és egészségük 
megőrzésére fog szolgálni hosszú éveken át.

Györe László
polgármester
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Útfelújítás
(Gumicsizma helyett görkorcsolya!)

Tápiószentmárton lakosságot érintő legnagyobb igénye az utak állapotának mielőbbi javítása. Ezt az igényt min-
den erőnkkel próbáljuk kielégíteni, ezért felelősségteljes gazdálkodást folytatva minden lehetséges forrást erre költünk. 
Azonban nem szabad megfeledkezni a település egészének működtetéséről sem.

Az idei évben rekordmennyiségű saját forrást szenteltünk az utak építésére, hogy az eddigi gréderezés helyett a 
lakosság (egy részének) álmait teljesítve aszfalt burkolat kerüljön a lehető legtöbb utcára. A József Attila és a Katona 
József utak már elkészültek, a Tavasz és a Balassi utak jelenleg készülnek. Ezeknél az utcáknál a szerződés szerint 
földpadka volt az előírás, de a kivitelező Gildex Kft. saját költségére (ajándékként) készítette el a nemesített padkát, 
melybe az alsó rétegben darált beton, felülre osztályozott, zúzott bazalt került. Ennek köszönhetően valószínűsíthető, 
hogy a garanciális 5 év alatt nem lesz szükség a padka javítására. Az út kiékelése is stabilabb és jobban, biztonságosabban 
használható lesz.

Az új utakon új táblák is kihelyezésre kerültek. Sajnálatos, hogy már van, amelyiket ki is döntötte egy tolató teherautó 
vagy busz! 

Kérjük vigyázzanak közös értékeinkre!
A pályaszerkezet a fenti utcák esetében tartalmaz 5 cm mart aszfalt réteget, melyet az önkormányzat pénzért vásá-

rolt az adófizetők pénzén. Sajnos több lakos úgy gondolta, hogy ezt korlátlanul elviheti a lerakatból, ezért a tervezett 
mennyiségnél jóval kevesebb maradt belőle.

A jelenleg megmaradt mennyiségből a képviselő-testület többségi döntés értelmében a Csokonai utat és a Móra Fe-
renc utat és Tavasz utat összekötő kis útszakaszt tudjuk stabilizálni. Ezzel mindkét utca a mart aszfalt szintjéig elkészül 
még az idei évben.

A jövő évben az ideihez hasonlóan tervezzük a költségvetést összeállítani, így mindenképpen folytatni kívánjuk az 
aszfaltozást a többi homokúton is.

Az elkészített utakon nagy örömmel jelentek meg a görkorcsolyás, rollerező és kerékpározó lakosok. Ezzel egy 
időben rengeteg köszönetnyilvánítást is kapunk! Az alábbiak voltak a legsűrűbben előfordulók:

- „Végre ki tudok teregetni!”
- „Így már lehet kerítést festeni!”
- „Nem kell többé váltócipőt vinnem magammal!”
- „Vehetek görkorcsolyát a gyerekeknek!”
- „Azt hittem már meg sem élem!”
A fentiekből kiderül, hogy a régen várt aszfalt milyen apró örömökben is megmutatkozik!
MI Köszönjük, hogy segíthettünk a XXI. századi körülmények kialakításában.  

A Tápiószentmártont és Albertirsát összekötő út kapcsán önkormányzatunk (lapzártáig) továbbra sem kapott ér-
tesítést vagy támogatói szerződést!

A Nádastói és a Sőregi utak tekintetében várjuk a pályázat megjelenését!
Györe László 
polgármester

Előtte                    Utána
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Testvértelepülési látogatások
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is meglátogattuk Tápiószentmárton testvértelepüléseit.

Balavásár, Erdély (Románia)
Augusztus elején került megrendezésre Balavásár község 

falunapja. Ennek alkalmával a meghívott települések képviselői közös 
beszélgetéseken vettek részt, ahol megbeszéltük településeink élete, 
kultúrája és mindennapjai közötti hasonlóságokat, különbségeket. 
Alkalmunk nyílt részt venni egy nemzetek közötti főzőversenyen, 
ahol a „Legjobb fűszerezés” díját nyertük el. Vendéglátóinknak hazai 
finomságokat és a helyi kézműveseink által készített ajándékokat 
vittünk, melyeken megjelent az 580 éves Tápiószentmárton is. 
Egy kisebb kirándulás keretében jobban meg tudtuk ismerni a 
környéket. Településünket képviselték a Polgárőrség, a Zöldike 
és a Hagyományőrző egyesület tagjai. Ottlétünk alatt egy közös 
rendezvény közben gratulálhattunk Balavásár két új díszpolgárának 
díjátadóján. A testvértelepülési kapcsolat ápolása jó hangulatban telt és hasznos volt. 

Köszönjük a meghívást és a vendéglátást Balavásár községnek.

Nemesócsa, Felvidék (Szlovákia)
Felvidéki testvéreink a X. Nemzetközi Lecsófesztivál al-

kalmával megrendezett eseményre hívták meg delegációnkat. 
Erre az útra a Polgárőrség, a Nyugdíjas klub, a Zöldike, a Ha-
gyományőrző egyesület tagjai és a képviselő-testület néhány 
tagja kísértek el. 

Érkezésünk estéjén Nemesócsa szoborparkjában Szent Ist-
ván napi ünnepi rendezvényen vettünk részt. A megemléke-
zésen jó volt látni, hallani azt a magyar öntudatot, amit az ott 
élők éreznek. Ez az ünnep Szlovákiában nem hivatalos ünnep-
nap, de Nemesócsa magyar lakta népe minden évben megem-
lékezik saját ünneplés keretében. 

A Lecsófesztiválon ismét sikerült olyan ételeket főzni, ami kiérdemelte a szakmai zsűri elismerését. Csapataink több 
kategóriában neveztek és 3 elismerést nyertek. A Lecsó kategóriában a 3. helyezést sikerült elhozni, illetve a „Legerede-
tibb francia ízhatású lecsó” díjat, továbbá az egyéb kategóriában a „Legomlósabb nagyi főztje” címet kaptuk. A zsűri 
egy emberként dicsérte meg a településünket bemutató díszítést, 
amiben képekben, tárgyakban és kézműves termékekben is bemu-
tattuk az 580 éves Tápiószentmártont. Felajánlott ajándékainkban 
is Tápiószentmárton termékei, alkotásai domináltak. A színpadi 
műsorban Tápiószentmárton hagyományőrző táncosai is szerepet 
kaptak, amit nagy siker kísért.

A fesztivál estéjén Nemesócsa polgármesterével beszélgettünk 
településeink jövőbeni közös együttműködésének további lehető-
ségeiről. 

Legközelebb szeptember végén találkozunk, amikor részt 
veszünk azon diákok ösztöndíj átadó ünnepségén, akiket Tápi-
ószentmárton a Rákóczi Szövetségen keresztül támogat, amiért 
magyar iskolába iratkoznak, ezzel is jelezve magyarságukat.

Györe László 
polgármester
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Augusztus 20.
A 2018-as évben mindenképpen olyan rendezvényt kellett szervez-

nünk, ami méltó a település 580. évfordulójához. Ezt szem előtt tartva 
a művelődési ház vezetője összeállított egy színpadi programtervet, 
a sportcsarnok vezetője pedig a sport és egészség jegyében megszer-
vezte a mozgással járó programokat. Minden érdeklődő találhatott 
magának való érdekes és értékes látnivalót, sportot, amit a helyi la-
kosok az 580 éves évfordulóra tekintettel ingyen vehettek igénybe. A 
strandfürdőben az idő is kitűnő volt a kikapcsolódáshoz, aminek külön 

örültünk, hiszen az utóbbi években rendre elmosta az eső a rendezvényt. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ezen a napon 
az eddigi legtöbb vendéggel abszolút látogatócsúcsot döntött a fürdőnk.

Reggel elfoglalták a helyüket a főzőcsapatok és megkezdődött a gasztronómiai verseny. A főzők 
minden mozdulatát szakmai zsűri figyelte, majd az elkészült ételeket értékelték is. Amíg rotyogtak a 
finomabbnál-finomabb ételek, addig a reggeli torna után a sportpályák is megteltek élettel és meg-
kezdődtek a sportversenyek. A jó hangulatban telt délelőtt után eredményhirdetés következett, ahol 
mind a sport, mind a gasztronómiai díjak kiosztásra kerültek.

Délután a színpad vonzott minden tekintetet. Első fellépő-
ként a Pesti Zenés Színház művészei készültek zenés és prózai 
műsorukkal, melyben a nemzeti ünnep kapott főszerepet. A 
következő programelem a népi hagyományokra épült. Laczkó Tibor tanítványa-
inak táncában és Fehér Viktória énekében gyönyörködhettünk. A népies motívu-
mokat a Tápiószecsői Ofella Sándor Alapítvány tánc és énekcsoportja folytatta a 
vendégek nagy megelégedésére. A néptánc és zene után helyet kapott a popzene az 

ABBA SHOW keretében. Sokan dúdolták az ismert dallamokat, melyeket magyarul énekelt a Csillag Musical Társulat. 
A popzene „királyait” a latin zene és tánc követte, melyet Dudás Tibor (Dudy) és tanítványai előadásában élvezhettünk. 

A zenék és táncok után levezetőként a TápióBall csapata tartott MediBall bemutatót, ahol nem csak egy látványos 
mozgássort, de egy nyugtató meditációs hangulatot is kaptunk.

A teljes nyugalom és lazítás elérését követően egy rekeszizom mozgató 
előadást hallhattunk Redenczki Marcsi humorista életéből. A következő prog-
ramelemben az ember legjobb barátja: a kutya kapta meg a kellő figyelmet. Az 
Ebadta Ebtanoda bemutatta számunkra, hogy mire is képesek kutyáink, ha 

foglalkozunk velük, tanítjuk őket. Amíg a kutyu-
sok „dolgoztak”, addig volt alkalmunk rápihenni a 
következő műsorszámban megjelenő Zumba bemutatóra, ahol ismét jól megmozgatták az 
érdeklődő közönséget. A színpadi program zárásaként az ünnephez kapcsolódóan az Ist-
ván a Király című rockopera eredeti (Királydombi) előadás digitálisan felújított változatát 
nézhettük meg. A mű végén megjelenő tűzijátékot, azonban már nem vetítettük le, mert 
a képviselő-testület támogatásával ezt már élőben volt 
szerencsénk megnézni. A tűzijáték közben többször is 

hangos ovációban tört ki a nézőközönség, mert igen látványos elemek világították 
meg a sötét égboltot. A 10 perces káprázatos égi fényjáték végén további 1 percben 
olyan szikrázó fénykavalkád volt látható, amit a nézők folyamatos hangos tetszés-
nyilvánítása kísért. A szenzációs tűzijáték koronájaként piros-fehér-zöld színek-
ben jelent meg az 580-as felirat a sötét mezőt színesre varázsolva görögtűz formá-
jában. A gyönyörű finálé után a nézők fergeteges tapssal és ovációval jutalmazták a 
tűzijáték készítőit.

Hatalmas örömmel töltött el, hogy láttam a résztvevők egész napos boldogságát és hallottam a köszönetnyilvá-
nításaikat. Ez persze nem csak nekem jár, hiszen sokan sokat dolgoztak azért, hogy ez a rendezvény ebben a formá-
ban valósulhasson meg.

Ezúton is szeretném megköszönni a nézőknek, vendégeknek, hogy velünk ünnepeltek, hisz nélkülük nem ért 
volna semmit a rendezvény.

Köszönetem fejezem ki továbbá minden támogatónak, akik anyagilag, munkájukkal, felajánlásaikkal támogat-
ták a rendezvény ilyen színvonalas megvalósulását!

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a strand, a sportcsarnok és az önkormányzat dolgozóinak, akik egész 
napos jelenlétükkel és folyamatos munkájukkal a háttérből támogatták az ünnepség megvalósulását!

Györe László 
polgármester
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Göbölyjárás – vasút

Korábban is jelent már meg tájékoztató anyag arról, hogy a közlekedésbiztonság érdekében a MÁV fejleszteni kíván-
ja a Tápiószentmárton-Göbölyjárás vasútállomást. 

A fejlesztés előkészületei nagy erőkkel indultak meg az idei évben. Megjelentek különböző tervező cégek, akik a mun-
kálatok megkezdéséhez szükséges terveket készítik el.

Egy ilyen beruházás tekintetében rengeteg előkészület és terv szükséges, mert minden építés kihat a települési kör-
nyezetre és a természetre, így nagy körültekintéssel kell eljárnia megrendelőnek és kivitelezőnek egyaránt. 

A teljesség igénye nélkül, de többek 
között készül: útépítési-, rekultivációs-, 
villamossági-, geotechnikai-, ökológi-
ai-, növénytelepítési és vasúti pályaterv. 
Ezen tervek elkészítése szolgálja, hogy a 
fejlesztés megvalósulása semmilyen kárt 
ne okozzon a természetben és lehetőleg 
csak hasznos hatásai legyenek. Ez azon-
ban sok időt vesz igénybe, ami lassítja a 
tényleges kivitelezés megkezdését.

Jelenlegi információim szerint a beruházás tényleges megvalósulását 2019. év második félére tervezik.

A tervek szerint a Nagykáta felől érkezők a 311-es főút korrigálásával biztonságosabban belátható íven közelít-
hetik meg a jelenlegi vasúti átjárót. A korrekció alkalmával a bekötőutak csatlakozásait is kiépítik, illetve az un. „szer-
viz” út (földút) is lesz a 311-es út mellet, hogy pl. a traktorok ne a főút azon szakaszát használják.

Ezenkívül a gyalogos biztonságot szem előtt tartva a vasúti peron Szolnok 
felöli részét Szolnok felé eltolják és egy P+R parkolót alakítanak majd ki, ahol 
autók parkolása válik lehetségessé. Kérésemre egy buszforduló is kialakításra 
kerül, hogy alkalom adtán a buszközlekedés is megoldhatóvá váljon. A parko-
lótól a 311-es főútig egy 7,5 méter széles aszfalt burkolatú út kerül kialakításra, 
melynek egyik oldalán végig, másik oldalán a 311-es úttól a Géza Fejedelem 
utcáig lesz kiépített járda. A volánbusz megállóhelye is a 311-es útra kerül el-
helyezésre szabványos megállóként. A peron Nagykáta felöli végén is egy szab-
ványos vasúti gyalogos átjárót építenek ki.

A kivitelezés során minden tekintetben igénybe kívánják venni a természeti 
adottságokat, ezért több helyen is békaátjárókat helyeznek majd el. Az energia-
hatékonyságot szem előtt tartva kértem, hogy a most épülő aszfaltút mellett LED 
technológiás korszerű közvilágítás kerüljön kiépítésre.

Továbbá a kivágott fák és növényzet pótlásáról is gondoskodik a megrende-
lő, ezért új fák és növényzet telepítése is fog történni.

Remélhetőleg a kitűzött határidők tarthatóak lesznek és Göbölyjárás lakossá-
ga mielőbb élvezheti a biztonságossá váló vasútállomást.

Györe László
polgármester
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Vihar
(A klímaváltozás elérte Tápiószentmártont is!)

Több lapszámunkban próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy a klímaváltozás hatá-
sai már itt kopogtatnak az ajtóinkon. Ezt sajnos a mostani (2018.09.01. szombat 
esti) vihar meg is mutatta, hiszen a településen több helyen csavart ki hatalmas 
fákat gyökerestől és kapott fel teljes tetőket.

Ennek az időjárásnak látta kárát Tápiószentmárton ikonikus fűzfája a katolikus 
templom melletti téren, illetve 4 kidőlt és eltört fa a Deák téri játszótéren, továbbá 
a borpince melletti villanyoszlopra vagy a nyaralók tetejére dőlő fák is. Ezeken felül 
több ház tetejéről cserepeket vagy éppen teljes tetőt szakított le a viharos erejű szél.

Ezeknél az eseteknél azonban nem keletkezett olyan jelentős kár, mint abban a 
sajnálatos esetben, amikor egy 60 éves fenyőfa gyökerestől kifordult a helyéről és 
egy 92 éves néni házát tette lakhatatlanná, ezzel elmosva egy élet munkáját. Az este 
folyamán a néni a családjánál talált menedéket, míg a kiérkező tűzoltók darus kocsi-
val és motoros fűrészekkel felszerelkezve kiszabadították a fa fogságából a megtört 
házat. Dicséretes volt, hogy a környék lakói nem „katasztrófaturizmus” jelleggel 
bámészkodtak, hanem mindenki kereste a lehetőséget, hogy hogyan, hol és mivel 
tudna segíteni! A család másnap kezdte meg a tető fóliázását és a károk enyhítését. 
A lakosok ekkor is bizonyságot adtak segítőkészégükről. Segítettek a munkálatok-
ban, kávét, üdítőt vittek, tárolóhelységet ajánlottak fel, sőt volt, aki szárazélelmiszer 

csomagot is vitt! 

A családdal együtt mindannyian köszönjük az önzetlen segítségüket! 

 A nagykátai és ceglédi tűzoltó egységek kicsivel sötétedés után érkeztek és egészen éjfélig a házakra és villanyosz-
lopra dőlt fákkal küzdöttek a néha alábbhagyó, néha akár jégesőig fo-
kozódó viharban.

A kidőlt fák körüli területeket a polgárőrség szolgálatban lévő mun-
katársai biztosították reggelig, hogy további káresemény ne történjen. A 
villanyoszlop vezetékeit az ÉMÁSZ kollégái kötötték le.

A vasárnap is munkával telt. Mivel szerencsére reggelre csak a kidőlt 
fák és megrongálódott játszótér hirdette az elmúlt este eseményeit, így könnyebb volt a dolgunk. Több önkéntes sietett a 
falu segítségére, akik feláldozva vasárnapjukat motoros fűrészekkel láttak neki a romok eltakarításának. Ezen a napon is 
volt olyan lakó, aki üdítővel köszönte meg az önkéntesek munkáját. (Köszönjük!)

Ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik szabadidejüket térítésmen-
tesen a közösségért áldozták fel és mentesítették a köztereket, utakat a vihar által 
megrongált fáktól! (Köszönjük!)

A klímaváltozás már itt van, egyre intenzívebb esőzésekre, erősebb viharokra lehet 
számítani! 

Az elmúlt vihar ereje is megmutatta, hogy a természet az úr…

Györe László 
polgármester
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Gyermek és családi programok az evangélikus templomnál
Mindenki tudja és látja, hogy Tápiószentmártonban az evangélikus templom és 

közvetlen környéke olyan telken fekszik, ami sok mindenre alkalmas. Lehet rajta 
gazdálkodni, de lehet különböző szabadtéri közösségi alkalmakat is szervezni. Ezek 
az adottságok nemcsak lehetőségek, hanem köteleznek is arra, hogy a hitélet erő-
sítése érdekében használjuk is ki ezt a helyzetet, ahogy mondani szokás ingyen és 
bérmentve. Ez a bizonyos felelősség indította a gyülekezeti életet irányító szerve-

ző tagokat arra, hogy gyermekeknek vagy 
felnőtteknek időnként legyenek olyan kö-
zösségi alkalmaik, amik lelki, közösségi él-
mény szintjén drága bel és külföldi utazá-
sokkal is felveszik a versenyt. Így szerveződött meg néhány éve minden május 
végén, június elején hittanzáró gyermek és családi nap és augusztus közepén az 
egy hetes napközis tábor. Ez így történt ebben az évben is május 26-án illetve 
augusztus 13-17 között. Mindkét alkalomnak értéke volt, hogy akik elfogadták 
a meghívást, felnőttek és gyerekek, szervezők és résztvevők kötetlenül, felszaba-
dultan tölthettek el olyan napot, hetet, ami áldást, szeretetet erősítette az életük-

ben. Ezt a gondolatot a jövőben is szeretnénk folytatni.

Cikk és kép: Kustra Csaba

Élet a sportcsarnokban
Ezen a nyáron is hangos volt az edzőtáborozóktól a létesítmény. Már június 15-én megérkezetek az első csapatok és 

szeptember 2-án búcsúztunk el az utolsó sportegyesülettől.

Többször két-három csapatnak is meg kellett osztozni a szálláshelyeinken. 17 táborváltást bonyolítottunk le a két és 
fél hónap alatt, ez gyors takarítással, ágyak átrendezésével, ágyneműk felhúzásával járt. Ilyenkor minden szorgos kézre 
szükségünk volt, a szabadnapos kollégáknak is be kellett segíteni ahhoz, hogy a vendégeink elégedettek legyenek. Igyek-
szünk mindent elkövetni, hogy visszatérő vendégeink legyenek, hiszen ez annak a bizonyítványa, hogy jól érezik magukat 
nálunk. A nyáron a 17 egyesületből 13 csapat már előző években is táborozott nálunk, többen úgy lépnek be, mint 
akik hazajönnek. Dolgozóinkat név szerint ismerik, öleléssel, puszival üd-
vözüljük egymást. Vendégkönyvünk tele van elmeréssel, ami nagyon jól 
esik a dolgozóinknak, erőt ad a további munkához. Természetesen vannak 
elégedetlenségek is, amiket próbálunk orvosolni.

A táborok mellett 3 turnusban, és több csoportban tudtunk úszó-
tanfolyamot indítani, ahol a kisebb gyermekek hozzászokhattak a vízhez, 
a nagyobbaknak pedig sikerült megtanulni úszni.

Szeptembertől új és más feladatokat lát el az intézmény, megkezdő-
dik az iskola és elkezdődnek a 
rendszeres edzések, foglalkozá-
sok, mérkőzések. A helyi iskola 
kiszolgálása mellett a környe-
ző iskolák úszásóráinak is he-
lyet biztosítunk.

Hétvégeken a kézilabda és az utánpótlás futball csapataink mérkőzé-
seit, valamint a Kincsem Lovaspark U/17 és U/20 korosztály küzdelmét 
láthatják sportcsarnokunkban. Kéthetente hétfő esténként a Kincsem Lo-
vaspark NB/II-es futsal mérkőzésein lehet szurkolni.

Szeptemberben, az uszodában és a kisteremben is megkezdődnek a nők 
által igen kedvelt esti foglalkozások. Vízi torna, alakformáló erősítő aerobik, 
step aerobik és jóga órák közül lehet válogatni az érdeklődőknek. A legki-
sebbeket péntek délelőtt babaúszás foglalkozáson várjuk.

Kísérjék figyelemmel a Sportcsarnok és Tanuszoda facebook oldalát, melyen hetente megjelentetjük a következő 
hét sporteseményeit. Szeretettel várunk mindenkit!

          Turi Istvánné
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Sportversenyek a strandon
Az idei évben is lehetősége volt a gasztronómiai és kulturális programok mellett a sportolásra azoknak, akik úgy dön-

töttek, hogy a Strand- és Termálfürdőben töltik az augusztus 20-ai ünnepet.
Csapatsportoknál a strandfoci és a strandkézilabda előzetes nevezést igényelt 

a pálya időbeosztása miatt. A strandfocit az idei nyáron 9. alkalommal rendeztük 
meg. A játékosok Jászapátiról, Gyálról, Tápiószecsőről, Dunakesziről és Budapestről 
érkeztek. Öt csapat küzdött meg egymással a délelőtt folyamán körmérkőzéses rend-
szerben. Címvédő Jászapátiról az RD Stílus csapata, ezüstérmes a Gophers együtte-
se Tápiószecsőről, a bronzérmet a budapesti Street Kids játékosai vihették haza. A 
dobogóról lemaradt és negyedik helyen zárt a KSC Dunakesziről és ötödik helyen 
végzett a Dupló csapata Gyálról, akik a kezdetek óta részt vesznek az augusztus 20-ai 
tornán. A bajnokság megszervezését, lebonyolítását Bori Miklósnak köszönjük.

Délután a női strandkézilabdáé lett a főszerep, öt együttes jelezte részvételi szándékát. Egy csapat Tiszafüredről 
érkezett (Scitec TVSE), egy Kókáról (Kóka Beach), részt vett az inácsi kézilabda csapat (Amazok), a szomszédos Nagy-
káta (Elit Alakulat) kézilabdás lányai és a helyi kézilabdás lányok (Mi). Az aranyérem végül az Amazok csapatához ke-
rült. Mögöttük Scitec TVSE együttese végzett, a bronzérem a hazai csapatot illette. Negyedik lett a Kóka Beach, ötödik 
helyen zárt az Elit Alakulat együttese.

Azok, akik csapatban kívántak sportolni, lehetőségük volt a helyszínen 
strandröplabdára jelentkezni. Négy röplabdacsapat lépett pályára délelőtt, an-
nak reményében, hogy megszerezze az aranyérmet. A lebonyolítás körmérkőzés 
formájában zajlott, így alakult ki a végső sorrend. Színvonalas mérkőzésnek le-
hettek szemtanúi azok, akik a jól összeszokott Street Kids és az újonc Kirbimbó 
mérkőzését megtekintették. Első helyen minden mérkőzését megnyerve a Street 
Kids csapata végzett. Az ezüstérem a Kirbimbó csapatához került, még a bron-
zérmet a Mi nyakába akasztották. Negyedik helyen végzett a lelkes Ebadta Elme-
roggyantak együttes.

Úszás sportágban is kipróbálhatták magukat az érdeklődők. Gyermekek és felnőttek is szép számmal döntöttek úgy, 
hogy vízbe mennek és teljesítik a távot. A legnagyobb érdeklődés és szurkolás az úszómedence partján alakult ki. A 
szurkolók a medencét körbeállva buzdították az éppen medencében lévő versenyzőket. Három úszásnemben (mell, hát, 
gyors) indulhatott egy-egy jelentkező.

Akik a medencét nem akarták elhagyni, azok ezen a napon több alkalommal erősíthettek vízi torna keretében Gigor-
né Nagy Katalinnal.

Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a számára legmegfelelőbb sportolási formát. Ezúton is köszönöm a segítők-
nek, hogy munkájukkal hozzájárultak a sportversenyek szervezéséhez és sikeres lebonyolításához!            Turi Istvánné
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Zöldike tábor 2018.

Július utolsó hetében idén is kerékpárra ültünk és 60 gyermek tár-
saságában elindultunk felfedezni a környék természeti és épített kin-
cseit. A túráink során az időjárás elemeivel küzdöttünk a legtöbbet.

 Az első nap reggelén szakadó eső várt bennünket, de ennek el-
lenére a gyerekek és a felnőttek lelkesedése töretlennek bizonyult. 
A délelőtt folyamán a művelődési házban csapatokat alakítottunk, 
megbeszéltük a kerékpározás szabályait. Innen átsétáltunk a refor-
mátus kápolnába, ahol egy interaktív, gyermekközpontú beszélgetés 
keretében megismerkedhettünk a kápolna történetével. A következő 
állomásunk az evangélikus templom volt, ahol régi jó ismerősként 
fogadott bennünket Kustra Csaba tisztelendő úr. Közben kisütött a 
nap, így kerékpárra ülhettünk és elkerekeztünk a pünkösdi imaházba. 
Itt közösen énekeltünk, beszélgettünk és a gyerekek ajándékot kaptak. Az utolsó állomás a Tápió Vin kft. pincéje volt. A 
gyermekek megismerkedhettek a szőlőfeldolgozás lépéseivel, körbe sétálhattak a pincében. Utána megvendégeltek ben-

nünket. A gyerekek és felnőttek közösen játszottak. Ennek egy közeledő 
vihar vetett véget. Kerékpárra ültünk és a biztonságot nyújtó művelődési 
házba jöttünk vissza. Itt vártuk meg a vihar végét, mozgásos játékokkal 
próbáltuk fenntartani a kialakult jó hangulatot. 

Második nap Tápióbicske vendégei voltunk. A hosszabb túra és a 
nagy meleg ellenére a csapatok fegyelmezetten, kitartóan tekertek az 
úton és ezért meg is dicsértek bennünket. A sportpályán és a játszótéren 
kipróbálhatták a gyerekek az új sporteszközeinket, játékainkat. Az ár-
nyékos horgásztónál gyűjtöttünk erőt a hazafelé útra. 

Harmadik nap Göbölyjárásra kerékpároztunk át. Az izmainkat ze-
nés tornával melegítettük be a túrára. Megnéztük a nádast és a kápolnát, ahol palacsintával vártak bennünket. Hazafelé 
megálltunk a Tápió parton pihenni.

 
Negyedik nap a nagykátai tűzoltóság vendégszeretetét élveztük. A mentőállomás és a rendőrség munkatársai is 

átjöttek és bemutatót tartottak a munkájukról. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, a nagy meleg miatt egy kis hű-
sítő locsolásban részesültünk, így felfrissülve vághattunk neki a hazafelé 
útnak. 

Az ötödik napot a Tőzeges tónál töltöttük. A gyerekek kipróbálhatták 
a horgászatot, játszottak, pihentek. A hétvégi jutalom sátortáborozásra a 
strandfürdő biztosított területet. Itt szeretném megköszönni a strand 
dolgozóinak az együttműködést és a türelmet. Az első este egy vihar 
próbálta elvenni a jókedvünket, de ez nem sikerült. A vihar ideje alatt a 
faházban tartózkodtunk. A gyermekek nagy része nem ijedt meg, türel-
mesen várták, hogy elvonuljon a vihar. Szerencsére a sátrakban sem ke-
letkezett kár, így folytathattuk a táborozást. Rédei-Pomázi Péter izgalmas 
társasjátékaival szórakoztatta a gyerekeket. 

Szombaton a szelei ÖTE tagjai látogattak el hozzánk. Az Ebadta Ebtanoda növendékei is bemutatták, hogy mit ta-
nultak az iskolában. Szombaton és vasárnap reggeli és esti pancsolással egészült ki a tábor programja. 

Tartalmas hetet töltöttünk el együtt. Szeretném megköszönni az önkormányzat civil szervezeteknek pályázat útján 
nyújtott támogatását, melyen olyan eszközöket tudtunk vásárolni egyesületünk számára, mellyel biztonságosabbá, kom-
fortosabbá, és élménytelibbé tudtuk tenni a táborozást és a közös programjainkat. Köszönet illeti még azokat a magán-
személyeket, akik adományaikkal támogattak bennünket, azokat az önkéntes fiatalokat, felnőtteket, akik a hét minden 
napján munkájukkal segítették a biztonságos közlekedést, a programok lebonyolítását, az étkeztetést, és a vendégeinket, 
akik szórakoztatták a táborozókat. 

Okos Györgyi
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TTSE Életmód nap a természetbe

„Minden életjelenség mozgásban nyilvánul meg. Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed!” – mottó jegyében 
egy mozgalmas, de nagyon kellemes napot töltöttünk el Hollókőn június 20-án. Túráztunk a gyönyörű a hollókői tanös-
vényeken, közben egy-egy tisztáson jól átmozgattuk magunkat jóga, mediball, taichi gyakorlatokkal és persze az aerobik 
sem maradhatott el. A tiszta levegőben jólesett a természetes légzés gyakorlása, egy kis relaxáció. Meglátogattuk a Hol-
lókői Várat és az Ófalut. MediBall bemutatót tartottunk Hollókő színpadán, majd finom ételekkel (rizottó, saláták és sült 
vegyes zöldségek, gyümölcsök, sütemények) jutalmaztuk magunkat Hegedűs Ági Egészség Házában. Nagyon jó volt ez 
a nap és ezért szeretnénk többször tenni közös kirándulásokat, természetjárásokat.

Király Gabriella
TTSE

TTSE szakmai továbbképzések

Július és augusztus hónapokban a Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód 
Egyesület tagjai közül többen részt vettek Szilágyi István szakmai igazgatónk által 
szervezett továbbképzéseken. A MediBall életmód, oktatói és bírói tábor Kemecsén 
volt, Nyíregyházától nem messze, szép, erdős környezetben. A táborok célja, hogy az 
országban működő sportoktatóknak, MediBall gyakorlóknak olyan készség szintű 
tudást adjon át, amit saját mozgásformájukban alkalmazni és tanítani tudnak. Napi 6-8 
órás intenzív elméleti és gyakorlati edzéseken igyekeztük magunkból a legjobbat kihozni. 
Komoly kihívást jelentett, de bizonyos pontokon sikerült áttörést elérni. Király Gabriella, 
Gigorné Nagy Katalin és Hegedűs Ágnes sikeres emeltszintű MediBall oktatói vizsgát tettek. Ezzel megteremtették 
azt a lehetőséget, hogy a továbbiakban is jogosultak a MediBall oktatására, és az ezt a mozgásformát is magában foglaló 
események megtartására, versenyeken való részvételre. Ilyen módon biztosítani tudják a TTSE csapat tagjainak a 
különféle országos és nemzetközi versenyzési lehetőségeket, szerepléseket, táborokat. Ha szeretnél hozzánk csatlakozni, 
akkor látogass el az edzéseinkre!

MediBall foglalkozások: Művelődési Ház minden hétfőn 17-18.30
Step Aerobik: Sportcsarnok és Tanuszoda minden csütörtökön 18-19 óráig
Érdeklődni lehet a 06306956814 vagy a 06309290353 telefonszámokon. www.ttsemozgasmod.hu

TTSE Augusztus 20-án

Tápiószentmártonban az Augusztus 20-i ünnepségen is jelen voltunk, és rendkívül jól éreztük magunkat. Több 
mozgási lehetőséget kínáltunk a résztvevőknek, köztük vízi tornát, MediBall bemutatót és próbáltatási lehetőséget, 
step aerobik gyakorlást. Természetesen a főzés sem maradhatott el! Fitness csirkepörköltöt készített nekünk szakácsunk 
Papp Ferenc, ami isteni finomra sikeredett, így még ott a helyszínen el is fogyott. Tóthné Icuka által sütött lángos is nagy 
sikert aratott, Dudokné Erika meggyes sütije pedig dobogós helyet ért el. 

Megnyertük a gasztrototót! Köszönjük a lehetőséget!

Király Gabriella
TTSE
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2018 nyári TTSE Életmód Tábor
„Mozgalmas. Értékes. Szeretettel telített.”

Talán ezekkel a szavakkal lehet leginkább megfogalmazni azt a hat napot, 
amit együtt tölthettünk a gyerekekkel júliusban az életmód és sport tábo-
runkban. Rendkívül jó csapatot kaptunk minden egyes napra! A gyerekekkel 
az égvilágon semmi gond nem volt. Befogadóan, nyitottan, kreatívan álltak a 
feladatokhoz, úgyhogy köszönjük a Szülőknek Őket! Napi 20-25 főnél kicsit 
izgultunk, mert a sportból nem engedtünk. Minden nap ki kellett próbálniuk 
valamilyen mozgásformát, de senki nem volt rest. MediBall, step aerobik, jóga, 
vízi torna, kung-fu, rendgyakorlatok, különféle fittségi és ügyességi játékokban 
állták meg a helyüket a kis tanoncok. Kreativitásban és vetélkedőkben is bővel-
kedhettünk. Voltunk a könyvtárban, ismerkedtünk a gyógynövényekkel, tanul-
tunk az elsősegélynyújtás fontosságáról, a kutyákkal való helyes kommunikáci-
óról, gyöngyöt fűztünk, zenéltünk, mandalákat színeztünk. Így visszagondolva nem is tudom, hogy fért bele ennyiféle 
program, de belefért! Nagy örömöt és sok vidám órát jelentett ez a tábor nekünk. Persze munka is volt rendesen, de ki 
másért is dolgoznánk, mint a gyerekekért? 

A mellékelt képek is magukért beszélnek. Jövőre visszavárjuk Őket és 
úgy tudjuk, hogy Ők meg minket. Tehát rajtunk nem múlik, 2019 nyarán 
is találkozhatunk! A tábor megszervezése, az előkészület elég sok feladattal 
járt, de ez sem jöhetett volna létre, ha nincsenek lelkes, segítő emberek körü-
löttünk. Ezért nagyon szépen köszönjük a támogatását Mindenkinek, aki részt 
vett abban, hogy a gyerekek egy hét leforgása alatt igazi kis Fitness-Wellness 
tanoncokká váljanak! 

Fő támogatónk: a Tápiószentmártoni Nagyközség Önkormányzata

Segítőink voltak még: Kiripolszki Attiláné Dzsamilla, Majorosi Katalin, Turi Istvánné Erzsike, Papp Ferenc, Nagy 
Tündérkert Nagykáta, Papp Gréti és Gigor Máté Ádám, Tóth Mónika, Tóth Barnabás, Hegedűs Ágnes, Paksi Dorina, 
Kollárné Vergyák Éva a Művészeti Iskola igazgatója, Gál Róbert és az Ebtanoda, Kaiser Pizzeria és Panzió, BK Lézerdekor.

TTSE edzések Tápiószentmártonban:

MediBall: Művelődési Ház minden hétfőn 17-18.30 

Érdeklődni: Király Gabriella 06306956814

Step Aerobik: Sportcsarnok és Tanuszoda minden csütörtökön 18-19

Érdeklődni: Gigorné Nagy Katalin 

Nagy élmény volt! Köszönjük!

Király Gabriella és Gigorné Nagy Katalin
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Megkésett születésnapi köszöntő…
2017.szeptember 16-án ünnepelte fennállásának és működésének 20. évfordulóját 

a SZENT MÁRTON NYUGDÍJASKLUB. Sajnos ez tavaly nem volt akkora hírérték, hogy 
újságcikket érdemelt volna, egyéb események miatt.

Közeledik ismét az évforduló, na meg az idősek világnapja is, így hát ezen alkalmakból 
„tollat”ragadtam. Egy kis múlt idézés következik.

Részlet a tavalyi köszöntőből:
„…abban a megtiszteltetésben részesülhetek, 

hogy köszönthetem az ünnepelteket. Mesélnék a 
tények sorolása helyett. - Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy óvó néni. Ez az óvó néni 
nyugdíjba ment. Ráért azon gondolkodni, ho-
gyan tölthetné hasznosan szabad idejét. Gondolt 
egy nagyot és megszervezte a nyugdíjas klubot. Ehhez a munkához jó segítőtárs-
ra talált, aki szintén szívügyének tekintette ezt az elgondolást. Kik is Ők? Sze-

rintem már mindenki kórusban feleli - igen, Németh Marika és Horgos Józsi a mese főszereplői. Az élet kegyetlensége, 
hogy ezen az évfordulón Ők ketten már nem vehetnek részt. Mégis itt vannak, hiszen az Ő jó voltukból vagyunk ma itt 
és ünnepelhetünk együtt ezen a szép őszi napon. … az idő múlásával pedig természetessé vált a településen, hogy van 
egy nyugdíjasklub, akire mindig, mindenben lehet számítani legyen az sütés-főzés, műsor, vetélkedő, bál, kirándulás… és 
sorolhatnám még nagyon sokáig.” 

 Egyszeri és megismételhetetlen egy- egy évforduló az ember életében, az idősekében pedig még inkább.

 Erőben, egészségben, jókedvben bővelkedjenek még legalább húsz éven át a Szent Márton nyugdíjasklub tagjai. Kö-
szönöm, hogy részese lehettem Én is közös életüknek, befogadtak, elfogadtak, mint „fiatalt”. 

Boldog születésnapot kívánok a SZENT MÁRTON NYUGDÍJASKLUB VALAMENNYI TAGJÁNAK.

Őszinte tisztelettel és barátsággal:  Majorosi Katalin
                                                                       (tiszteletbeli nyugdíjas)

Népviseleti kiállítás a Tápiófeszten

Laczkó Tibor ismét bemutatta népviseleti magángyűjteményének egy részét. A kiállítást a Nagykátai Városi 
Könyvtárban nézhették meg a látogatók a fesztivál ideje alatt. Néptánctanárunk a hétvégén tárlatvezetéssel gazdagí-
totta a programot. Idén a sárközi, a kalocsai, a moldvai, a magyarvistai, az apátfalvi, a györgyfalvi, a bagi, a kapuvári, 
a püspökhatvani és rimóci viseletben gyönyörködhettek az ide látogatók. Tanítványaként abban a kivételes helyzetben 
vagyok, hogy nemcsak nézhetem, de viselhetem is fellépéseink során a gyűjtemény néhány darabját. Laczkó Tibor nagy 
hangsúlyt fektet a néphagyomány, hagyományőrzés iránti érdeklődés felkeltésére és fenntartására. Remélem, hogy 
a jövőben Tápószentmártonba is elhozza a gyűjteményét!

Néhány kép a számomra kedves darabokról.
   Zöld Vera
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Az Ebadta Ebtanoda szezon összegzője

A 2018-as év, egy előző évet lezáró buli után indult. Az iskola fanatikus tanulói, hóban-fagyban jártak oktatásra a 
kutyáikkal együtt a tél folyamán. Alakult egy új kezdőcsoport, egy kutyaovi, a magánórások létszáma is egyre nőtt, a be-
mutatós csapat pedig az állandó tanulóival gyakorolt a május 1-jével induló rendezvény szezonra.

A csoportos foglalkozások igen jó hangulatban teltek, a csapattagok összekovácsolódtak, amiből adódott a nevezé-
sünk a Hard Dog Race (kutyás akadályfutás) versenyre. A szezon kezdetével egyre több felkérést kaptunk bemutatók ké-
szítésére. Két Majálison is részt vettünk, Sülysápon, illetve Tápiószentmártonban, ezt követően a nyári táborokkal együtt 
a mi fellépéseink száma is 
megszaporodott.    

Nyáregyházán, később 
Tápiószentmártonban, az 
Életmód Táborban és a Süly-
sápi Ifjúsági Táborban oktat-
tuk a gyerekeket a kutyákkal 
kapcsolatos viselkedésre.   

Júliusban a Tápióbicskei 
Falunapon, és ugyanazon a 
napon Budapesten, a Dogmopolitan Kutyafesztiválon mutattuk meg tudásunkat a közönség számára, mind a két helyen 
sikert arattunk. 

Ezen hónap végén a Zöldike Tábor kis diákjai is vártak minket a helyi strandon, akikhez csatlakoztak a strand vendé-
gei, így számunkra is meglepetésként nagyobb létszámú nézőközönség gyűlt össze. A táborban a kutyaiskola indulása óta 

rendszeres vendégek va-
gyunk, és a kapott tapsok 
alapján a sok gyakorlás-
nak most is meg lett az 
eredménye.

A nyár folyamán 
az első egy hetes saját 
szervezésű kutyás gye-
rektábor is lezajlott, ahol 
a gyerekek a kutyákkal 

való viselkedést, a kutyák tanítását tanulták, megfűszerezve kézműves foglalkozásokkal és különböző kirándulásokkal. A 
táborozó gyerekek nagyon élvezték a tábort, amit szüleik meg is erősítettek, így ezt igazi sikerként könyveltük el az iskola 
életében.

  
Augusztus 20-án a he-

lyi rendezvényen szerepel-
tünk, melynek keretén be-
lül engedelmes bemutatót, 
kutyás trükköket mutat-
tunk be, és egy őrző- védő 
foglalkozással zártuk le. A 
közönség bevonásával játé-
kokat szerveztünk, ahol főleg a gyerekek közel kerülhettek bundás kis barátainkhoz, amit nagyon élveztek. A bemutató 
végeztével a közönség számos tagja dicsérte meg teljesítményünket.

A rendezvény szezont a Farmosi Falunap zárja szeptember 22-én.
Az év további részében továbbra is ta-

nulunk és vizsgázunk a kutyáinkkal, illet-
ve versenyzünk a futócsapattal. Következő 
futóversenyünk szeptember 29-én Bala-
tonszemesen lesz, itt 10,5 km-es távot kell 
teljesítenünk.

Az iskola bármelyik kutya-gazdi páros 
előtt nyitva áll, kutyaovi (kölyökkutyával), tanfolyam vagy magánóra, esetleg őrző-védő foglalkozás kapcsán, előzetes be-
jelentkezés alapján Gál Róbertnél a 06307271528 telefonszámon. További információk a suli életéről, az Ebadta Ebtanoda 
Facebook oldalán találhatóak.

Reméljük a jövő évben is ilyen sokan lesznek kíváncsiak ránk, és iskolánk még több tanulóval gazdagodik. 
Készítette: Muity-Sipos Mária, Kommunikációs és Programszervező
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A polgárőrség életéből (2018 nyár)
A szolgálatok az elmúlt hónapokban igen változatosak voltak. Havi átlagban 100-120 órát voltunk közterületen au-

tókkal vagy gyalogosan.

Júniusban a helyi labdarúgó mérkőzésen voltunk a rendezők segítői, a rendezvény biztosítói. A gyermeknap is sikeres 
és eseménymentes volt. A Tour de Gyömrő kerékpáros verseny tápiószentmártoni szakaszát polgárőreink biztosították. 
A verseny szervezőitől - több éves munkánk elismeréseként - köszönőlevelet és egy-egy pólót kaptunk ajándékba.

Júliusban Tápióbicskén voltunk szolgálatban. A Tápióbicskei Falunap rendezvény biztosításában segítettünk a helyi 
rendezőknek, a rendőröknek. A nyári Zöldike kerékpáros túránkat kísértük a közutakon Tápióbicskére, Nagykátára, 
a horgásztóhoz, Göbölyjárásra. A strand területén érdekes bemutatókat szerveztünk a nagykátai mentők, a tápiószelei 
tűzoltók, és a nagykátai rendőrök bevonásával. A strand vendégei is örömmel fogadták a meglepetés programokat. A 
nagy sikerű fogathajtó verseny biztosításában is polgárőrök segítették a rendezőket. Már évek óta minden települési 
rendezvényen, sport és egyéb versenyen, sem baleset, sem rendkívüli esemény nem volt.

Augusztusban fontos feladatunknak tekintettük a strand és környékének fokozottabb ellenőrzését. Hétvégi napokon 
a strand területén vigyáztunk a fürdőzők biztonságára. Kiemelt figyelemmel készültünk az Államalapítás ünnepére. A 
szép idő, a változatos program elnyerte a közel kétezer személy tetszését. A sok száz fürdőző és vendég köszönettel fo-
gadta a fokozott polgárőri és rendőri jelenlétet. Az ünnepnapot, este csodálatos tűzijáték tette emlékezetessé. A több száz 
néző tapssal köszönte meg a fellépők, a szervezők, a rendezők munkáját.

Szeptemberben ismét változatos helyi és környékbeli események biztosításában leszünk résztvevők. Szeptemberben 
iskolakezdéskor már évek óta segítjük az iskolák előtt a balesetmentes parkolást és közlekedést. Itthon a sportcsar-
nokban országos táncverseny volt. Az új labdarúgó pályán elkezdődnek a hazai mérkőzések. Nagykátára a Tápió - 
Fesztivál nagyrendezvény biztosításának segítésére kaptunk felkérést, amelyet az idén is köszönettel elfogadtunk.

Hisszük, hogy munkánkkal hozzájárulunk településünk és a környező települések biztonságához!

Kollár János

A nyári időszakban volt néhány rendkívüli esemény is…
Az egyik alkalommal a polgárőr járőr az úttest szélén fekvő idősebb lakost látott. Sajnos rosszul lett a nagy melegtől. 

Mint elmondta ivott néhány laza fröccsöt a rokonainál, de úgy gondolta, még sötétedés előtt hazaér otthonába. Nem szá-
molt azzal, hogy a nagy meleg ledönti lábáról. Hozzájárult még az is, hogy egész nap nem ivott megfelelő mennyiségű 
vizet. Kihívtuk a mentőket és rövid helyszíni ellátás után a ceglédi kórházba vitték megfigyelésre. Köszönjük a mentők 
munkáját!

Augusztus 22.-én a strandon rosszul lett az egyik idősebb korú vendég. Úszás után rövid pihenőt tartott, majd a 
meleg vizes medencébe ment. Néhány perc múlva rosszul lett. A vízimentő Kovács Fanni a fürdőzők segítségével a me-
dence melletti területen helyezték fekvő helyzetbe. Szerencsére a strand területén volt vendégként a nagykátai mentőál-
lomás dolgozója Sipos Piroska tápiószentmártoni lakos. Személygépkocsijából elővette a készenléti táskáját és azonnal 
hozzákezdtek az életmentéshez. Munkáját segítette Soós Gergő is. Bekötötték a megfelelő infúziót, majd értesítették a 
mentőszolgálatot. Üzenetet küldtek a sportcsarnoknak és a polgárőröknek, hogy vigyék ki a defibrillátort a strandra, 
hogy kéznél legyen ha szükség lenne rá. Néhány percen belül mind a két készülék rendelkezésre állt, de szerencsére nem 
kellett használni. Rövid idő múlva jelentősen javult a beteg állapota. A felesége közben elmondta, hogy gyógyszert kell 
szedni a férjének és valószínűleg ez is hozzájárult a kialakult helyzethez. A kiérkező mentők Szakács Anett mentőtiszt, 
Torma Stefánia ápoló és Baráth Tibor gk.vezető a helyszínen tovább vizsgálták. Később megfigyelésre a ceglédi kórház-
ba vitték. Köszönjük a dolgozóknak és a mentőautó személyzetének a szakszerű munkát!

Augusztus 25.-én a polgárőr szolgálat befejezése előtt a strand és környékét ellenőrizte a járőr. Feltűnt nekik 
két gyanús személy. Az egyik az úton kis lovat vezetett, társa kerékpárral követte. Amikor meglátták a polgárőröket a 
kerékpárt toló futásnak eredt. A lovat vezető személy zavaros magyarázatba kezdett. A polgárőrök rendőri intézkedést 
kértek a nagykátai ügyletről. A gyorsan kiérkező rendőr járőr igazoltatta és elszámoltatta a gyanúsan viselkedő személyt. 
Mint kiderült „lókötőket” sikerült tetten érni. A lovat visszavitték a gazdához, aki nem is vette észre, hogy udvaráról 
kivezették a lovat. A másik elkövetőt már otthon várták a rendőrök. Beismerte, hogy a kerékpár amit tolt szintén lopott. 
Az eltulajdonított bicikli szintén visszakerült gazdájához. Köszönjük a gyors és eredményes munkát a polgárőröknek, 
rendőröknek, a segítőinknek!

Kollár János
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Mentsd el a bringád!
Hazánkban több mint tízezer kerékpárt lopnak el évente, nagyrészük azonosítatla-

nul, ezért ritkán kerül vissza a tulajdonosához. Néhány lopott kerékpár minden évben 
megkerül, de nyilvántartás nélkül nem tudják ki a gazdája, így nincs kinek visszaadni! 
Nincs megoldás? De van!

Országos kerékpár regisztráció
Regisztráld kerékpárodat az adatbázisba, ahol a rendőrség számára hozzáfér-

hető!
1. A rendőr –főkapitányságokon elérhető nyilvántartási rendszer!
2. Országos nyilvántartás, hazánk bármely településéről regisztrálhat!
3. Banki biztonságú adatbázisban tárolják az adatokat!
4. Igazolják kinek a tulajdona a kerékpár!

Mit nyújt a regisztráció?
1. Fontos adatok és fotók rögzítve! A regisztráció során minden olyan adatot, fotót, információt rögzíthet, 

ami később a felderítés vagy azonosítás során fontos lehet.
2. Az adatokat véglegesen rögzítik! A regisztráció végleges, további költsége nincs és a regisztrált személy 

részére díjmentesen átruházható!
3. Igazolni szeretné, hogy a kerékpár a tulajdona? Azzal, hogy a kerékpárt nyilvántartásba vették az adat-

bázisba, igazolni tudja, hogy a regisztrációkor a kerékpár az Ön tulajdona volt!
4. Online feljelentést is tehet lopáskor! Tartalmazza mindazokat az adatokat, amiket elmentett és a rend-

őrségnek fontosak a körözéshez, a sikeres nyomozáshoz.
5. Lopott kerékpár figyelés! A feljelentést követően figyelik az 

internetes hirdetőoldalakat, ha szükséges azonnal értesítik a rendőr-
séget!

6. Ha interneten regisztrál, úgy regisztrációs díjat kell fizet-
ni, a regisztráló személyének banki azonosítása miatt. A program-
ban résztvevő kerékpárszaküzletek a szolgáltatást díjazás ellenében 
nyújtják.

Kapcsolat és információ: www.bikesafe.hu

Tel: 06/70 /520-20-00

Munkanapokon: 8 órától – 16 óráig

E-mail: info @ bikesafe.hu

INGYENES RENDŐRSÉGI REGISZTRÁCIÓ – CSAK 3 LÉPÉS.

1. Személyes adatok megadása! Személyes adatok megadása azért szükséges, hogy feljelentéskor vagy lopott kerékpár 
megtalálása során a rendőrség számára azonosítható legyen! Kell: személyi igazolvány és lakcímkártya!
2. A kerékpár tulajdonságainak megadása! A nyilvántartást úgy alakították ki, hogy minden olyan adatot, fotót, infor-
mációt szükséges legyen rögzíteni a kerékpárról ami az azonosítás során fontos!
Fényképezés – adatrögzítés: (márka, modell, évjárat, hajtásrendszer (hajtókar+hátsó váltó), felszerelések, vázszám, 

vásárlási ár, alkatrészek sorszáma, egyedi azonosítók 
(matrica, felíratok).
Ingyenes rendőrségi regisztrációnál a fényképezést, 
adatrögzítést a rendőrség munkatársai végzik!
3. Regisztrálás! Regisztrációs díj nincs!
Tápiószentmártonban - a Márton - Napok keretében 
- ingyenes rendőrségi regisztrációt szervezünk a piac-
tér környékén! Regisztrációhoz a tulajdonos személyi 
igazolványa és lakcímkártyája kell! El kell hozni a re-

gisztrálni kívánt kerékpárt (tisztán, felszerelve) ahogy használni szokta! Éljen a lehetőséggel!
Pontos időpontot később fogjuk közölni! Minden kerékpár tulajdonost hívunk és várunk az ingyenes regisztrációra!

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

támogatásával
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Felkészülés a klímaváltozásra! 4.
Az éghajlatváltozás szeptember első napjának estéjén ha-

talmas széllel, esővel és jéggel kopogtatott. A nagy mennyi-
ségű eső csurig megtöltötte az árkokat. Útját mindenütt letört 
ágak, fák, betört redőnyök, leszakított tetők jelezték. A kárelhárí-
tásban a tűzoltók is kivették a részüket. Sajnos a mentőszolgálat 
dolgozóinak is volt dolguk. A legnehezebb próbatétel az ÉMÁSZ 
dolgozóinak jutott. Éjfél körül kellett kicserélni a Kiss pincével 
szemben kidőlt fától eltört villanyoszlopot. Jó munkájuk eredmé-
nyeként reggelre mindenütt ismét volt áramellátás! Köszönjük 
az ÉMÁSZ, a mentők, a tűzoltók szolgálatos dolgozóinak az 
áldozatos munkát!

Sajnos hasonló események bármikor bekövet-
kezhetnek, ezért készülni kell a megelőzésre és a 
kárelhárításra! A szolgáltatások (víz, gáz, villany) ki-
sebb-nagyobb korlátozására is számíthatunk. Minden 
otthonban legyen a néhány napra elegendő tartós élel-
miszer. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű ivóvizet is 
tartalékoljunk! (A felfogott és összegyűjtött esővizet 
is több célra felhasználhatjuk!) A fűtés/hűtés is több-
féle módon legyen biztosítva! Az esti, éjszakai világí-
táshoz gyertya, elemlámpa, akkumulátoros reflektor a 
leghasznosabb. Szerszámok közül is jó, ha van néhány 
a háznál (fűrész, balta, fejsze, fogók, csavarhúzók)! 
Kertes háznál nélkülözhetetlen az ásó, lapát, gereblye. 

(Az esők elmúltával kérjük, mindenki tisztítsa ki és tartsa tisztán az ingatlanja előtti árkot!) Jó szolgálatot tesz néha, 
ha van otthon nagyobb fólia, takaró, zsineg, drót vagy egyéb kötöző anyag. Az estleges sérülések szakszerű ellátásához 
nélkülözhetetlen az elsősegély doboz amelyben van kötszer, gyógyszer. Idősebb rokonainkat is rendszeresen tájékoz-
tassuk az időjárás váratlan megváltozásáról! Idősebb rokonaink, ismerőseink még nagyobb szertettel hálálják meg a 
gondoskodást, a fokozottabb odafigyelést!

Ha megtörtént a baj, kérjük, segítsük egymást a kárenyhítésben!

Kollár János
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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.


