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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Szeretettel köszöntöm az 580 éves Tápiószentmárton minden lakóját!

Településünkön lassan hagyománnyá válik az adventi várakozást szimbolizáló vasárnapok közös ünneplése. Minden adventi vasárnap a lakók összegyűlnek a község fája alatt, hogy együtt ünnepeljék a közelgő karácsony eljövetelét.
Ezek a találkozások az ünnepre való ráhangolódást, az ünnepi készülődést, a szeretet fontosságára való emlékezést
hivatottak szolgálni. Az utóbbi években már a művelődési ház is csatlakozott a rendezvényekhez, így a fánál előadott
énekek, versek, vallási beszédek után karácsonyi kézműves vásárral egybekötött műsorral készülnek.
A Várallyay Béla Művelődési Ház 4 oszlopára az ünnep közeledtével egymás után kerülnek fel az adventi gyertyák.
Idén Móra László: Karácsonyi csengő című verse segít az ünnepi hangulat megteremtésében:
Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.

Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.

Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.

Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.

Ebben az évben a község (Szent Márton téren elhelyezett) karácsonyfáját Horváth Tamás ajánlotta fel, a fa mellett
elhelyezett Betlehem felállításához és az emlékmű melletti adventi koszorú elkészítéséhez a Balaska család (Kossuth
L. út), a Zöldike Egyesület, a Polgárőr Egyesület, a Hagyományőrző Egyesület nyújtottak segítséget. A „Tápiószentmárton 580 éves” felirat elkészítését az önkormányzati dolgozók készítették.
A göbölyjárási kápolna kertjében elhelyezett fenyőfát Bata Pál és családja ajánlotta fel.
Évről évre egyre többen ajánlanak fel fenyőfát a község díszítésére, amely mutatja, hogy mennyien várják a
karácsony szeretetteljes ünnepét.
Mindegyiküknek köszönöm a felajánlásokat, továbbá, hogy a szabadidejüket feláldozták a község főterének
díszítésére, mely minden lakónak szemet gyönyörködtető látvány lett.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának nevében
szeretnék minden kedves
Tápiószentmártonban élőnek
Áldott, Békés Karácsonyt
és
Sikerekben gazdag, Szeretetteljes Új esztendőt kívánni!
Baráti üdvözlettel:
Györe László
polgármester
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Pályázatok 2018
1. A Fő úti Gyöngyvirág óvodai telephely pályázatának elnyeréséről már az előző számban említést tettünk.
Az azóta eltelt időben megérkezett a támogatási szerződés, továbbá önkormányzatunk számlájára került a 40,7 millió
forintból 22,4 millió Ft. A pályázat kivitelezéséhez szükséges kiválasztási eljárás megindult, hamarosan megindítjuk
a közbeszerzés köteles tételek eljárását is. Előzetes tervek alapján a tényleges építési kivitelezés kezdő ideje 2019.
június közepétől lesz, hogy ezzel a legkevésbé zavarjuk az óvodai ellátást.
2. Az Albertirsai úti pályázatunkkal kapcsolatban augusztus végén levelet írtam az Irányító hatóságnak, melyben
kértem a döntésről szóló értesítést. Ezt követően szeptember 20. napján megérkezett a Támogatói Okirat, mely szerint
108.254.473 Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A beadott pályázat tartalmazta az Albertirsai út településünk tulajdonában lévő részének szakaszos felújítását és egy új MTZ traktor és a hozzá tartozó mulcsozó (ágaprító) beszerzését.
A projekt elbírált teljes bekerülési költsége 127.358.209 Ft, így az önkormányzat önrésze eredetileg 19.103.736 Ft lett
volna. Azonban kérelmet írtam a hatóságnak, mely szerint egy év eleji módosításnak köszönhetően az eredetileg 85%
intenzitású támogatás 90 %-ra változott Tápiószentmárton tekintetében. Ezért kértem a szerződés ilyen módosítását,
melynek jogosságát már vissza is igazolta a hatóság. Ennek értelmében a támogatás 114.622.388 Ft lehet. Ezzel az
önkormányzatnak az önerő része 6,3 millió forinttal csökkent. A képviselő-testület az eredetileg megpályázott traktornál egy nagyobb teljesítményű, jobban hasznosítható traktort vásárol, a maradék összeget pedig a költségvetésben
használja fel.
3. A LEADER turisztikai pályázatával kapcsolatban, ahol strandfürdő központi épületének téli üzemre való
átalakítását céloztuk meg, még hiánypótlást sem kaptunk, miközben az előbírálatot végző Hajt-A Csapat Egyesület tájékoztatása szerint tavaszra már döntés is várható. Remélhetőleg hiánypótlási igény nélkül sikerült beadni a pályázatunkat.
4. A települési tájház kialakítására és két játszótér (Göbölyjárás és Újfalu) építésére beadott pályázatunk esetében megérkezett a hiánypótlás, melyet határidőre teljesítettünk, várjuk az eredményt.
5. Az idei Márton Napokra benyújtott pályázatunk eredményhirdetését is tavaszra ígérik.
6. Béke téren a Szikra bolt és az Óvoda közötti területen elkészült a „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Program” keretében épülő „D típusú” sportpark (kültéri fitnesz park), ami a vonatkozó tanúsítványokkal rendelkezik,
így már igénybe vehető.
A beruházás kivitelezését és finanszírozását Magyarország Kormánya biztosította.
Kérjük, hogy mindenki rendeltetésének megfelelően használja!				

Györe László
polgármester

Útfelújítás
Az előző számban beszámoltam róla, hogy elkészült a József Attila és Katona József út aszfaltozása. Az eltelt idő alatt sikerült minden szabályt betartva a Tavasz és
Balassi utak végleges aszfalt burkolatának kiépítését is befejezni. A Tavasz és Balassi utak építési engedély köteles utak voltak, így a tervezés, engedélyezés, hatósági
ügyintézés lassították a kivitelezést. Azonban a katasztrófavédelem által előírt új, föld
feletti tűzcsapok kiépítése is megtörtént, így minden előírást teljesítve használatra készek az utcák.
Az elkészült utak közös értékeink, kérjük vigyázzanak rá, hogy a többi földútra is mielőbb juthasson aszfalt!
A jövő évben az ideihez hasonlóan tervezzük a költségvetést összeállítani, így mindenképpen folytatni kívánjuk az aszfaltozást a többi homokúton is.
Képviselő-testületünk egyhangú döntése értelmében az idei évi maradványokból és
(szükség esetén) a jövő évi költségvetés terhére tavasszal, ahogy az idő engedi megkezdődhet a Zsák utca mechanikai stabilizációja. Ezzel az újfalu legsűrűbben lakott utcái
évtizedek után járhatóvá válnak.
Az Albertirsai út javításához szükséges közbeszerzési eljárás folyamatban van, így a kivitelezés tavasszal-nyáron megkezdhető lesz.
A Nádastói és a Sőregi utak tekintetében várjuk a pályázat megjelenését!			
Györe László
polgármester
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Tűzifa
1. „Rezsicsökkentési” 12.000 Ft értékű fa.
A Kormány határozata szerint a 12.000 Ft rezsicsökkentésben még nem részesült háztartások (a gáz és
távhő számlákból már tavaly jóváírták) 2018. október 15. napjáig jelezhették igényüket a fenti összegre. Tápiószentmártonban 254 háztartás élt a lehetőséggel, amihez a szükséges forrást a kormányhatározat szerint meg
is ítélte a Kormány.
A tájékoztatások szerint a Belügyminisztérium támogatási szerződést köt az önkormányzattal, ezt követően 15
napon belül utalja a megítélt támogatást az önkormányzat számlájára. Ezután köthet szerződést az önkormányzat egy/vagy több helyi vállalkozóval, akinek a telephelyén lehet majd átvenni a 12.000 Ft értékű tüzelőt,
legkésőbb 2019. december 15. napjáig!
A tüzelő kizárólag természetben vehető át (tehát az önkormányzat NEM adhat pénzt!), illetve a határozat
szerint minden érintettnek saját költségén kell a szállításról gondoskodni.
További kitétel, hogy újabb jelentkezéseket már NEM lehet fogadni!
Amennyiben az önkormányzat megkapta a támogatás fedezetét jelentő pénzt a Kormánytól, azonnal
levélben értesíti az érintett lakosokat! Addig kérjük szíves türelmüket.
2. „Big-bag” zsákos tűzifa.
Tápiószentmárton Nagyközség 5300 lakosú település, ezért nem jogosult a „Szociális tűzifa program” keretein
belül tűzifára pályázni.
Ezért a szociális keret tervezésekor a 2018. évi költségvetésben 2,5 millió Ft összeget terveztünk be a tavalyi
évhez hasonlóan, hogy a rászoruló időseket és családokat támogatni tudjuk.
A 2018. évi költségvetést is felelősségteljes gazdálkodás mellett kezeltük, ezért a jó gazdálkodásnak köszönhetően maradványok keletkeztek. Ennek eredményeképpen a képviselő-testület úgy határozott, hogy idén
4 millió Ft összegben költ szociális tűzifára.
Ezzel közel 120 fával fűtő háztartásnak tudunk segíteni a téli tüzelő biztosításában. A „Big-bag” zsákos
fa kiszállítása még karácsony előtt megkezdődik, de mindenhova eljutni csak januárban fog. Kérjük az
igénylők türelmét.
Györe László
polgármester
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„ÜZENET AZ ADVENT BIZTONSÁGÁÉRT!”
A karácsony az év legmeghittebb, sokak számára talán a legszebb ünnepe. Szeretetről, melegségről, egymásra
figyelésről szól. Az ország bármely pontján járjunk is, az ünnep fényeit látjuk. Az utcákon és kertekben megjelennek a színes égőkkel díszített fák, az asztalokon ott az adventi koszorú, sok helyen, az ajtókon, ablakokban is
gyertyák köszöntik az arra járót.
Üzenet a biztonság jegyében.
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet elterelve próbálják
elemelni a pénztárcákat és egyéb értéktárgyakat.
Kérjük, legyen elővigyázatos az ünnepi bevásárláskor ne a bevásárlókosárba helyezze el kézitáskáját, illetve ne
tartsa bankkártyáját és annak PIN kódját egy helyen!
Kérjük, legyen figyelmesebb, és az ünnepi utazás ideje alatt értékeit ne hagyja egy pillanatra sem őrizetlenül!
Kérjük, legyen óvatosabb az ünnepek ideje alatt, és tömegközlekedés során kézitáskáját mindig tartsa testközelben, zártan!
Sokan hagynak értéket látható helyen az autóban. A parkolóban őrizetlenül hagyva akár másodpercek alatt
feltörhetik a gépjárművet, megszerezve a benne hagyott értékeiket, jelentős kárt okozva az autóban.
Kérjük, legyen figyelmesebb az ünnepi utazások ideje alatt, és gépkocsiját minden esetben zárja le!
Kérjük, legyen körültekintőbb az adventi időszakban, és ne hagyjon semmit az autó utasterében!
Kérjük, legyen óvatosabb, amennyiben autóúton vagy autópályán megállítják, kiszállást követően zárja be gépkocsiját!
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben egyaránt. Előfordulhat, hogy az „adománygyűjtők” valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják
megszerezni a pénzünket saját maguk számára. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek soha
nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni.
Kérjük, legyen előrelátóbb, és ne adjon az adománygyűjtőknek készpénzt! Kérjen bankszámlaszámot, vagy csekket és ellenőrizze le az adományt kérő alapítványt, személyt mielőtt adakozna.
Az ünnepre készülődést a csalók is kihasználhatják.
Kérjük, legyen bizalmatlanabb, amennyiben családtagjaival kapcsolatos hírt kap, minden esetben ellenőrizze
annak valódiságtartalmát!
Kérjük, legyen óvatosabb, és ne posztolja az ünnep minden eseményét a világhálón!
Kérjük, legyen körültekintőbb internetes vásárlások előtt, csak ellenőrzött oldalakról, személyektől rendeljen!
Kérjük, legyen elővigyázatos, és ajtó nyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki akar bejutni a lakásába. Idegent
soha ne engedjen be otthonába, bármilyen indokra is hivatkozik!
Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt elutaznak. Otthona biztonsága érdekében kérjük, fogadják meg
az alábbi tanácsainkat:
Kérjük, legyen elővigyázatos és utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt!
Kérjük, legyen megfontolt és a lakás pótkulcsát ne tartsa elrejtve a bejárati ajtó közelében!
Kérjük, legyen figyelmesebb az ünnepek ideje alatt, és ha hosszabb időre elutazik, lakása nyílászáróit többször
ellenőrizze le, hogy biztosan zárva legyenek!
Kérjük, legyen előrelátóbb, és lakása védelme érdekében biztonsági zárral lással el otthonát!
Kérjük, legyen elővigyázatos, és készítsen értékeiről (pl: műszaki cikk és annak gyári száma, jótállási jegy, ékszerek) fényképes értéklistát, és azt helyezze biztonságos helyre!
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Kérjük, legyen elővigyázatos, ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
A karácsony a szeretet ünnepe, ennek fényében még több figyelem, és gondoskodás kell hogy jusson idős szeretteink, egyedülálló rokonaink, ismerőseink, barátaink részére.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, jelezze azt személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon, a
107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén!
Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük odafigyelésüket mind magukra mind embertársaikra, hogy
az ünnepeket ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!
BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET KÍVÁN
A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA!

ADVENTI HÉTVÉGÉK A VÁRALLYAY BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
3 éve kerülnek megrendezésre ezek az adventi vasárnapok. Ezzel az ünnepváró rendezvénysorozattal szeretnénk
szebbé tenni a település lakói számára az ünnepi készülődés hangulatát.
Idén az első vasárnapon december 2-án, író - olvasó találkozóval és könyvbemutatóval vártuk az érdeklődőket.
Pataki Pál tápiószentmártoni születésű szerzővel és műveivel töltöttük a délután első felét. Pali tanulságos írásaihoz
önéletrajzi tapasztalatait, élményeit használta fel, melyeket a tápiószentmártoni gyermekévek határoztak meg főként.
Gyönyörű novellái is az életből merítenek. Verseit pedig mély bölcsesség, élettapasztalat és vallásos áhítat járja át. Megható találkozás volt ez a délután, hiszen a rég nem látott szentmártonit sok ismerős fogadta és az általános iskola tanulói
is szép műsorral köszöntötték Pali bácsit. Simoncsik Petra népdalcsokorral, Szabó Fanni verssel. Pataki Pál munkáit
Dr. Jenei László egyetemi docens ismertette, legtöbb könyvének ő volt a lektora is, életútjáról pedig Dr. Dusek László
mesélt. A szerző több verse és egy novellája is elhangzott. A vallásos ihletésű versekhez pedig, Kustra Nikolett és
Szabados Máté előadásában hangzottak el egyházi dalok. Hamarosan megjelenik a tizedik kötete Palinak és ígéretet
tett, hogy ismét ellátogat hozzánk. Az eddig megjelent könyveiből karácsonyi könyvvásárt tartunk a művelődési házban,
szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szeret szép és igaz történeteket vagy verseket olvasni.
17 órakor pedig az első ajándékműsort lehetett”átvenni”. A Tápióbicskei Harmónia kórus karácsonyi műsorát
hallgathattuk meg. Horváthné Szolovjov Zsuzsanna karvezető és a kórus tagjai idén is elvarázsolták a hallgatóságot
színvonalas produkciójukkal. Az előadás után jótékonysági gyűjtésre kért a kórus lehetőséget, mert tavaly sajnos a kórus
egyik tagja elhunyt és három kiskorú árvát hagyott itt. (Apukájuk már évekkel ezelőtt meghalt.) Az ő számukra kérte az
adománygyűjtést a kórus vezetője és tagjai. A karácsonyi csoda megtörtént. A gyermekek számára összegyűlt 31.900
forintot a karvezető átvette és továbbítja a gyerekeknek. A gyerekek és a kórus nevében ezúton köszönik minden
jó érzésű ember segítségét.
A művelődési ház kérte a kórus jóváhagyását ahhoz, hogy mind a négy adventi hétvégén folytathassuk a gyűjtést
tovább, tudom, hogy ez a szülőket ez nem pótolja! De sok jó ember segítsége a szeretet ünnepén talán valamicskét kárpótol a szülői szeretet hiányából.								
Majorosi Katalin
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MÁRTON NAPOK 2018.
Az idei évben is eseménydús programok közül válogathatott a település apraja- nagyja a
Márton napi rendezvények ideje alatt. Egy kis ízelítő a megrendezésre került programokból.
Hétfőn, november 05-én Várallyay Béla bácsi születésének 113. évfordulója alkalmából,
valamint munkássága és az iránta érzett tiszteletből a művelődési ház névadó ünnepséget tartott,
illetve ebből az alkalomból Béla bácsi munkáiból kiállítást is rendezett. Természetesen a Várallyay család engedélyével és részvételével 2018. november 5-e óta VÁRALLYAY BÉLA
MŰVELŐDÉSI HÁZ néven működik az intézmény. Megható és családias hangulatú rendezvény után, Dr. Dusek László tartott helytörténeti előadást a település 580 éves múltjáról.
A honfoglalás előtti időktől a második világháborút követő időszakig kaptunk áttekintést
mozaikosan településünk történetéből. Ez jóval több 580 évnél, az első hiteles írásos említéstől
számítandó az 580 év, azonban, mint a napjainkban talált újabb avar kori leletek is igazolják, településünk régebben is
lakott volt.
Másnap, kedden, a gyerekeké volt a főszerep a programokban. A település óvodásai és alsó tagozatos tanulói
kaptak ajándékműsort az önkormányzattól. A Miskolci Vidám Vándorok zenés- mesés produkciója szórakoztatta
a gyerekeket.
Szerdán a kicsit nagyobbak délutánja következett, az általános iskola felső tagozatos diákjai kaptak meghívást a
Szent Márton Nyugdíjasklub tagjaitól. Ez a délután a Generációk találkozója nevet viseli már évtizedek óta. Ezen
a délutánon a nyugdíjasklub hívja vendégségbe egy közös játékos délutánra a felső tagozatos diákokat. Idén a település történetéből, földrajzi adottságaiból szerzett ismeretekből készültek a résztvevők. Dr. Dusek László volt a kvíz
mester, nyomógombos formában adtak választ a csapattagok. Nem csak a tudás a gyorsaság is számított. Közben a
klub finom uzsonnával vendégelte meg a csapattagokat. Jó hangulatú közös délutánt sikerült ismét eltölteni együtt a két
generációnak.
Csütörtökön a Szent Márton Nyugdíjasklub egy egész napos hagyományőrző programot kínált a térségben élő
nyugdíjasok számára. Sokszínű Tápió- mente a környező települések még élő szokásait, hagyományait, dalait, táncait,
viseletét, történetét mutatták be a fellépők. Délután a Magyary - Kossa Sámuel Könyvtár emeleti kiállító termében
pedig Laczkó Tibor által összegyűjtött viseletekből készült kiállításának megnyitóján vettek részt a rendezvény
résztvevői. A kiállítás anyaga is főként a Tápió mentén hordott darabokból lett összeválogatva. Ez a rendezvény
olyan színvonalasra sikeredett, hogy a Tápió menti Nyugdíjas Klubok és Egyesületek Baráti Társasága 2018. november
16-i vezetőségi ülésen felkérte Tápiószentmártont ennek a programnak legyen minden évben házigazdája,
szervezzék meg a térség számára.
Pénteken kabaré esttel folytatódtak a Márton napi programok. Szép Bence bűvész - humorista műsorával kezdődött az este. Bence bár nem bűvészkedett most, de egy izgalmas és interaktív vetélkedővel készült számunkra. Okos
telefonjaink segítségével egy helytörténeti Márton - kvízen vehettünk részt, ami természetesen a humort sem nélkülözte. Bence után az Aradi - Varga páros következett. Aradi Tibort és Varga Ferenc Józsefet jól ismerhetjük már a
rádiókabarékból és az Aradi - Varga show-ból. Nagy élmény volt, hogy most csak itt, csak nekünk szóltak a poénok. A
rekeszizmainknak nem kegyelmeztek, fergeteges vidám estét tölthettünk el a jóvoltukból.
Szombat, sajnos országosan munkanap volt, így csak kevesen tudták a délelőtt 10 órától kezdődő programokat
igénybe venni. Délután 14 órától azonban már egyre többen be tudtak kapcsolódni az eseményekbe. Pap Rita és Bognár Attila örök zöld slágerei és gyermekdalait szinte mindenki velük énekelte. A jó hangulatot megalapozó műsor után
a Dalma Dance tánccsoport összes korcsoportjának fellépése követte. Majd a Földváry Miklós AMI néptánc szakos
tanulóinak műsorával folytatódott a rendezvény. Liska János sem idegenként érkezett hozzánk járt már nálunk
máskor is, most ismét meghallgathattuk előadásában Máté Péter legszebb szerzeményeit. Az estét pedig egy fiatal gyulai
zenekar lemezbemutató koncertje zárta. A Dirthy Slippers zenekar saját számain kívül a „nagy klasszikusoktól” pl:
Republic, Beatriche, is játszottak a közönség legnagyobb örömére. Ezen a napon a művelődési ház elől de. 10 órától
településnéző kisvonaton is lehetett utazni, valamint arcfestésre és csillámtetoválásra és a helyi kézművesek termékeiből
vásárlásra is volt lehetőség.
Vasárnap a rendhagyó egyházi programokkal zárult a rendezvénysorozat. Márton napi mise és körmenet után,
a templomkertben az újbort is megszenteltették a boros gazdák. A művelődési házban folytatódott tovább a rendezvény, ahol vendégül látták a szomszédos településekről és távolabbról érkező vendégeket. Terék József tárogatózott és
Horváth Éva énekelt a vendégeknek.
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Természetesen a Sportcsarnokban sem maradtak el az ilyenkor szokásos Márton napi tornák. Volt labdarúgótorna és kézilabdatorna is több korcsoport számára. A hétvégi nyílt napon pedig a csarnok minden szolgáltatását
igénybe vehették az érdeklődők.
Köszönjük, hogy ellátogattak rendezvényeinkre és részesei voltak azoknak. További rendezvényeinkre is szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Majorosi Katalin

Laczkó Tibor népviseleti kiállítása
A Márton napi rendezvények keretein belül megismerkedhettünk a
palóc viseletekkel, Laczkó Tibor gyűjteményének jóvoltából. Különleges fejviseletek, harsány színek mesteri párosítása jellemzi ezt a területet.
Anyagát tekintve posztóból, delinből, kasmírból és selyemből készültek a
kiállított darabok. Erre a területre jellemző még a sok hímzett darab, mellények, ujjasok, fejkendők és vállkendők. Örülök, hogy településünkön
is lehetőség nyílt egy ilyen páratlan gyűjtemény megtekintésére. Szülőként nagyon hálás vagyok, hogy Laczkó Tibor számára fontos érték a
néphagyomány és munkájával arra törekszik, hogy tanítványai és rajtuk keresztül a szülők is megőrizzék és fenntartsák
ezt az értéket.											
Okos Györgyi

MESEKÖNYV BEMUTATÓ ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓ KIÁLLÍTÁS
MIKULÁS ELŐESTÉJÉN
2018. december 5-én délután a Magyary - Kossa Sámuel Könyvtár
szervezésében egy igazi gyerekprogram került megrendezésre. Hajdú Kati író
és Illés Márta képzőművész hívta elsősorban, a meséket szerető gyerekeket és
felnőtteket is egyaránt egy mesés délután eltöltésére. Ugyanis megjelent második
közös mesekönyvük, a Boldogságcseppek. Hajdú Kati írja, álmodja meg a meséket,
történeteket, Illés Márta pedig egyedi stílusban gyönyörű illusztrációkkal teszi
színesebbé a mesék világát és jeleníti meg a kis olvasók számára a mesehősöket.
Első közös munkájuk a Sárkányhegedű is népszerű volt az olvasók körében,
ezért fogtak hozzá a folytatáshoz, jelenleg már harmadik közös munkájukon dolgoznak. Ezen a délutánon nem csak Kati meséivel és Márti színpompás rajzaival találkozhattunk, hanem egy ifjú tehetséggel is volt alkalmunk megismerkedni. Pesti Péter Barnabás tápiószelei általános iskolás fiatalember, a meselovagok
pályázat többszörös nyertese, előadója és szerzője is egyben. Saját meséjét mondta el nekünk, majd Kati folytatta a mesélést. Közben Márti varázslatos rajzain követhettük nyomon a szereplőket. A mesekönyv illusztrációk a művelődési
ház kistermében december 23-ig megtekinthetők nyitvatartási időben.
A karácsonyi könyvvásár keretében a szerzők mindkét mesekönyve szintén kapható. A szépen illusztrált mesék, a
kedves figurák még közelebb hozzák a kedves és mindig tanulságos történeteket a kis olvasók vagy hallgatók számára.
A szülőknek, nagyszülőknek pedig segítség a minden napi mesemondáshoz.		
Majorosi Katalin

Mi újság a református gyülekezet háza táján?
Augusztusban volt egy éve, hogy 12 év után búcsút vettünk Makay László lelkipásztortól és izgatottan vártuk,
hogy megismerjük nagytiszteletű Faragó Dávid lelkész urat, akit az őrmezői gyülekezettől küldött nekünk a jó Isten.
Kicsiny gyülekezetünkbe hamar beilleszkedett, kérdéseinek álltunk elébe, hisz ki kellett alakítanunk egy új rendet,
amely az ő általa hozott és miáltalunk addig gyakorolt szokásokat, hagyományokat ötvözi. Egyik erőssége a családlátogatás, az általános iskola alsó tagozatán pedig két diák hitoktatását végzi. Tervbe vettük templomunk környezetének
rendbetételét, melyet 2019 év tavaszára szeretnénk időzíteni. Ősszel a kerítés végében lévő légvédelmi sziréna kidőlt, kisebb kárt okozva a kerítésben. Tavasszal kertrendezés, kerítésjavítás, valamint a kaputól a bejáratig vezető járda,
lépcső felújítása kerül sorra terveink szerint. Aki esetleg adománnyal szeretné támogatni ezen munkálatokat, szeretettel
várjuk alkalmainkra, melyek minden vasárnap 15 órakor kezdődnek.
Ezúton szeretnék lelkészünk, gyülekezetünk nevében minden kedves olvasónak áldott karácsonyi ünnepeket
kívánni! Áldás, békesség!			
			
Baloghné Kegyes Éva gondnok, presbiter
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Göbölyjárásról…

Az álmunk beteljesedett!
Göbölyjáráson 1930-ban épült a kápolna. Itt élt Halász Béla családjával, aki több hektár föld tulajdonosa volt,
a mai napig meglévő, igen jó állapotú házban. Nagyon vallásos ember volt. Szeretett
itt élni, olyannyira, hogy a kápolna alá hat sírhellyel ellátott kriptát is épített. A sors
azonban közbeszólt…
Mindig voltak emberek és remélem, lesznek, akik szívügyüknek tekintik
kápolnánk fennmaradását. Már volt tetőcsere kb. 50 évvel ezelőtt, cserépről palára.
Később a toronyra cserép került. A homlokzati külső vakolatot tudomásom szerint
kétszer újították. A belső felújítás kb. 12 éve történt a főbejárati lépcsővel együtt. Igaz
ez már nem az eredeti, pedig jó lett volna, ha megmarad a félköríves lépcső. 2016ban gondoltunk egy nagyot és álmodtunk még nagyobbat! Ekkorra már olyan nagy
mértékű volt a beázás, hogy a gerendákon és a tetőléceken túl még a szekrényben
lévő miseruhák és oltárterítők is tönkrementek. 2016-ra sikerült kicserélnünk a tetőt
jó szándékú adományozók segítségével. A Tápiószentmártoni Önkormányzat
Képviselő-testületi döntésének köszönhetően, és sok-sok embernek, akik
segítettek adományaikkal 2018. augusztus végére kívül-belül fel tudtuk újítani. Két
képviselő társamnak is köszönöm, mert nélkülük nem lenne szép, új ajtónk. Segítség érkezett még: Budapestről,
Nagykátáról, Farmosról, Göbölyjárásról, Tápiószentmártonból és Tápiószeléről is. Köszönet illeti a vállalkozókat is:
az ács, kőműves, műköves és asztalos mestereket, akik precíz, pontos és gyors munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy augusztus végére befejeződjenek a „nagy” munkák. Dr Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke 2018.
november18-án eljött hozzánk megáldani és megszentelni megújult kápolnánkat. Püspök úr köszönetét fejezte ki
minden embernek, aki bármilyen formában is segítette a kápolna felújítását. Az ünnepi szentmise után Püspök úr
elfogadta meghívásunkat a göbölyjárási Ifjúsági Szálláson tartott vendéglátásra is. Köszönjük Püspök úrnak! Minden
ember, aki ott volt, az Ő áldásával lett lelkiekben gazdagabb. Távozásakor Püspök úr megígérte, hogy rövidesen
visszalátogat Göbölyjárásra. Nagy szeretettel várjuk!
Hiszem, hogy a Gondviselő Isten mindig velünk volt és van. Hiszem, hogy mindig voltak és lesznek jó érzésű
emberek. Kívánom, hogy ez a hatalmas összefogás, ami itt nálunk megtörtént, minden embernek iskolapéldája
legyen!											
Harcsa József Ferencné

Tápiószentmártoni Pünkösdi Gyülekezet

A Tápiószentmártoni Pünkösdi Gyülekezetben nemes hagyomány, hogy az év utolsó istentiszteletén
visszatekintünk a megtett útra, hogy a tanulságokat levonva és Isten segítségét kérve induljunk neki az új
esztendőnek. Örömmel látjuk, hogy a rendszeres csütörtöki bibliaórák és vasárnapi istentiszteletek mellett voltak
rendhagyó, ünnepi istentiszteleteink is.
A 2018-as esztendő első kiemelkedő eseménye most is az ökumenikus imahét volt, amit evangélikus, református,
katolikus testvéreinkkel együtt tölthettünk el egymás templomaiban, imaházaiban.
Ünnepi istentiszteleteink mindig meghitt légkörben zajlanak; így történt ez virágvasárnapon, húsvétkor és pünkösdkor
is, amikor az egyházunk által szervezett országos konferencián is részt vehettünk.
Június 23-án gyülekezetünk zenei vezetőjének házasságkötését ünnepeltük. Balog Tímeával és Gémes Péterrel
azóta ritkábban találkozunk, ugyanis közös életüket egy Pécs környéki településen kezdték meg.
Július utolsó hetében örömmel fogadtuk a Zöldike tábor résztvevőit.
Hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy gyülekezetünk szeptember második vasárnapján tartja hálaadó
istentiszteletét. Ezúttal Paul Grácza volt a nap igehirdetője, aki a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektoraként végzi
szolgálatát. Emellett igyekeztünk mi is részt venni a környék gyülekezeteinek hasonló rendezvényein.
Örülünk, hogy az év végéhez közeledve – a település többi egyházához hasonlóan – mi is részt vehetünk az
adventi ünnepségsorozatban. Izgatottan készülünk karácsonyi ünnepi istentiszteleteinkre is, melyekre szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Cartoletti Norbert, lelkipásztor
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KINCSEM-TÚRA A TÁPIÓ-VIDÉKEN
E sorok szerzője, történelem-földrajz szakos középiskolai tanári végzettséggel 1965-2002 között a helyi általános
iskolában tanított. Egykori debreceni professzorom, dr. Enyedi György akadémikus bíztatására és útmutatásainak köszönhetően a tanítás mellett (nem helyette!) a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet falukutatási programjába – külső munkatársként - aktívan bekapcsolódtam (1976). Az intézettől kapott feladatok alapján – a
tanítványaimat az anyaggyűjtésbe bevonva - folytonos kutatásokat végeztem a Tápió-mente kistáj 21 településén. Ennek eredményeként doktori disszertációt írtam, amelyet Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen sikeresen
megvédtem (1982). A doktori értekezésem a dr. Ikvai Nándor által szerkesztett „A Tápió-mente néprajza” című kötetben
meg is jelent (1985). A kistájunk további kutatásához a következő években háromszor nyertem el az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatását, amelynek köszönhetően a több szakember által „a kistáj bibliájának” nevezett
„A TÁPIÓ-MENTE” kötetem többszöri (2001, 2007) kiadása megtörtént. E kötet kiadását elősegítő támogatóimnak
ezúton is köszönetemet fejezem ki. A TÁPIÓ-MENTE kötetem kapcsán sok főiskolás és egyetemi hallgató szakdolgozatának elkészítésekor felkeresett, akiknek mindig örömmel segítettem. Az évek során kapott a kutatási eredményeimre
alapozva 1996-ban meghirdettem és megszerveztem az ún. KINCSEM-TÚRÁT.
Ezen a túrán azóta szakmai vezetésemmel a világ legeredményesebb versenylovának, a Tápiószentmártonban 1874ben született Kincsem szülőföldjének, a sokszínű Tápió-vidék természeti, kulturális és gasztronómiai nevezetességeit
mutatom be. Az Alföld és a Gödöllői-dombság határán fekvő kistáj sokféle nevezetessége dacára szakmai kiadványokban eddig alig szerepelt. Viszont az 1996 óta működő KINCSEM-TÚRÁNAK éppen az a célkitűzése, hogy a fővárostól
40-60 km-re fekvő kistáj és 21 településének gazdag látnivalóit az érdeklődőkkel megismertesse. Az 1996-ban történt
kezdés óta, ezt a túrát kb. 300 csoportnak (tantestületeknek, nyugdíjas kluboknak, baráti köröknek stb.) mutattam be.
Emellett hazánk különböző városaiban (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged stb.) meghívott előadóként 18 konferencián
népszerűsíthettem a hazai idegenforgalmi kiadványokban alig-alig emlegetett Tápió-mente sokszínű idegenforgalmi
látnivalóit. Pl. legutóbb a Debreceni Egyetem Baráti Köre 2017-ben egy csoporttal, majd 2018-ban egy újabb csoporttal
vett részt e túrán. (Figyelem: az általam vezetett KINCSEM-TÚRA nem azonos, nem tévesztendő össze a tápiószelei
Lipák István által 1998 óta minden év március közepén szervezett KINCSEM GYALOGOS TÚRÁVAL, amelyen minden évben – gyalogosan - több százan vesznek részt!)
A KINCSEM-TÚRA időtartama lehet egy, vagy akár több napos program is. A túra programját a megrendelővel
előzetesen mindig egyeztetjük.
Az alábbiakból előzetes egyeztetéssel választjuk ki a végleges programot:
- Tápiószentmárton: a kistájról készített anyag bemutatása, Kincsem Lovaspark, borkóstoló
- Cegléd: Dobmúzeum (Európában egyedülálló gyűjtemény), az ország leggazdagabb Kossuth Múzeuma, a városközpont nevezetességei (Kossuth-szobor, Ref. Nagytemplom, Turini százak emlékoszlopa stb.)
- Újszilvás: az ország első naperőműve, Bolyhos-féle ágyas pálinkaüzem
- Tápiógyörgye: falumúzeum és tájház
- Tápiószele: a magyar növényi génbank a Növényi Diverzitás Központ (előző neve Agrobotanikai Intézet), Blaskovich Múzeum
- Tápióbicske: az 1849. ápr. 4-én lezajlott csata helyszíne, története, emlékhelyei: emlékmű, a fahíd, a
Jókai Mór által is megörökített párbaj története, a „vaskereszt”, a Fehér-kereszt
- Nagykáta: a tápióbicskei csata emlékhelyei
- Ceglédbercel: Német nemzetiségi falumúzeum
- Albertirsa: Szlovák Tájház
- A program végén fehér asztal mellett az önként jelentkezők a túrán elhangzottakra vonatkozó, a Tápió-mente kistáj legfontosabb értékeire utaló tesztet töltenek. A teszteket azonnal kijavítom, és azokat közösen
kiértékeljük, s a legjobbakat megjutalmazom.
Egyebek:
Ebédelési lehetőség: több étterem kínálatából egyeztetéssel választunk.
A kistájon 11 tanösvény található értékes védett élővilággal.
Az utazás lehetőségek: saját busz, vagy vonattal a Keletiből (50 perc) Nagykátáig, vagy a Nyugatiból Ceglédig, ahol a megrendelt busszal várjuk a vendégeket.
Elérhetőségem: 29/423-689, 20/91-90-917, duseklaszlo@gmail.com
A túrát vezeti: dr. Dusek László történelem-földrajz szakos tanár, földrajzkutató, aki 2005-2013 között
a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke volt, a Tápió-mente kistérség kutatója, 11 kötet szerzője.
dr. Dusek László
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Gyermekalkotások kiállítása a könyvtárban
„Alkotni annyi, mint életet alkotni, és minden alkotás szavakkal kifejezhetetlen valami.”
/Antoine de Saint-Exupéry/

A Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár idén ötödik alkalommal hirdette meg Adventi alkotói pályázatát
óvodások és iskolások számára.
A pályázat célja, hogy a különféle elektronikai kütyük nyújtotta szórakozás mellett, lehetőséget nyújtsunk a gyerekek
számára, hogy megtapasztalhassák az alkotás örömét, hacsak kis időre is tartalmas és minőségi szabadidőt töltsenek,
miközben elkészítik alkotásaikat.
Az idén 35 óvodás ás általános iskolás, több mint 40 alkotása érkezett be felhívásunkra. A beérkezett
munkákból változatos kiállítás jött létra, ami megtekinthető a könyvtár emeleti termében. A pályázat sikeréhez
természetesen szükség volt a szülők támogatására, akik felhívták gyermekeik figyelmét kiírásunkra, esetleg ötletet
adtak gyermekeiknek, beszerezték a szükséges anyagokat, illetve a kicsik számára segítő kezet nyújtottak, vagy együtt
készítették el az alkotásokat. Szintén szükség volt egy-egy pedagógus támogató hozzáállására is akik szorgalmazták
tanítványaik körében a részvételt.
A jutalmak átadására Hajdú Kati – Illés Márta: Boldogságcseppek című mesekönyvének bemutatóján került
sor. Minden résztvevő emléklapot, csokit, színezőt vagy ünnepi dekorációt kapott. Azok a gyerekek, akik több alkotást
készítettek, vagy ahol a család több tagja is rész vett a pályázaton, vagy esetleg évek óta számíthatunk munkáikra a
különböző pályázatok során (húsvéti pályázat, szüreti termésbáb készítő-, novemberi töklámpás faragó pályázat…stb.)
az alkotópáros mesekönyvének egy-egy példányát vihették haza.
Köszönetet szeretnék mondani a pályázaton részt vevő gyerekeknek, az őket tevőlegesen támogató szüleiknek!
Valamint köszönöm Dudokné Gyevát Margit tanárnak és Rigó Zsuzsanna óvónőnek, hogy támogatásukkal,
munkájukkal segítették, hogy minél több alkotás szülessen.
A pályázaton részt vettek és jutalomban részesültek:
Mózes Vince óvodás
Nagy Bence Zoltán óvodás
Mészáros Mira óvodás
Németh Roland óvodás
Kaldenekker Adél óvodás
		
Mózes Bence 6.a
Bakó Alexa 6.a
Ivánfy Bence 6.a
Tóth Vince 6.a
Balogh Zsófia 6.a
Kozma Kitti 6.a
Könyvjutalomban részesültek:
Kovács-Juhász Barbara óvodás
Szabó Hanna Barbara óvodás
Szabó Ádám Gyula óvodás
Szabó Zsolt István 7. a
Kovács-Juhász Tamás 1. oszt.
Kamarás Petra 1. oszt.
Borsos Csenge 1. oszt.

Kovács Krisztián 6.a
Faska Zsabolcs 6.a
Stamm Réka 6.a
Vincze Anna 6.a
Kálló Noel Patrik 6.a
Sztojka Ramóna 6.a
Potóczki Lilla 6.a
Hallai István 6.a
Wágner Levente 6.a
Mihácsi Laura 6.a
Urbán Balázs 6.a
Bori Zsombor 6.a

Varga Dorka Lilla 2.a
Varga Virág Jázmin 6.a
Kovács Márk 2. oszt.
Mózes Fanni 5.b
Kovács Noémi 5.b
Napsugár Óvoda Nagycsoport

Gratulálok az alkotásokhoz és Köszönöm!
Kiripolszki Attiláné
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Márton nap a Sportcsarnokban
A hagyományokat követve idén is megrendezésre került a Márton napok rendezvénysorozat keretében a gyermek kézilabda- és foci torna. 2018. november 6-án és november 8-án a sportcsarnok adott otthont ezeknek a tornáknak, ahol több korcsoportban közel 250 gyerek mutathatta meg tehetségét.
November 6-án a helyi óvodások kezdték meg a Márton Napi programokat intézményünkben. Idén korcsoportonként, 4-4 csapat részvételével
zajlottak a küzdelmek. Az U9-es korcsoportban csapatot indított Tápiószőlős,
Tápiószecső, Abony és Tápiószentmárton. Ebben a korcsoportban a tápiószentmártoni gyerekek végeztek az élen. Második lett Tápiószecső, harmadik Abony, negyedik Tápiószőlős csapata. Büszkeséggel töltött el bennünket,
hogy ebben a korosztályban kiemelkedően szerepeltünk.
Az U15-ös korcsoportban már nem sikerült elvinni az aranyérmet, négy
csapat közül a harmadik helyen végeztünk. Hatalmas küzdelem után végül a
győzelmet Nagykáta csapata szerezte meg, a második helyet Tápiószőlős, míg a harmadik helyezést Tápiószentmárton
csapata érte el. Nagy öröm volt látni, ahogy az ifjú focisták hajszolták a labdát. Bízzunk benne, hogy a jövőben tehetséges focisták kerülnek ki térségünkből.
November 8-án került sor a Márton Napi Kézilabda Torna megrendezésére. A helyi kézilabdás lányok nagy izgalommal várták a napot, ahol
megmutathatták, mennyit fejlődtek az elmúlt évhez képest. U10-es korosztályban ugyanazokkal mérkőztek meg, akikkel a tavalyi tornán, Kóka
és Dömsöd csapatával. Első percben látni lehetett a magabiztosságot, ami
az egész torna alatt jelen volt. Óriási fölénnyel nyertünk mindkét mérkőzésen, így boldogan térhettek haza az aranyéremmel a nyakukba.
Ezután következett a legkisebbek bemutatkozása. A helyi U8-as korosztályból valamennyi játékos pályára került, részese volt a tornának. Látható volt a különbség a gyermekek játéka között, jóval magabiztosabban
játszottak azok, akik már a tavalyi évben is rendszeresen részt vettek az
edzéseinken. A legkisebbeknél nem állítottunk fel sorrendet, mindenki aranyéremmel büszkélkedhetett.
A tornát az U9-es korosztály mérkőzéseivel fejeztük be. A nagy küzdelem ellenére a szomszédos község csapata
jobbnak bizonyult, így második helyet sikerült megszereznünk. A helyi egyesületen kívül részt vett még az Euro-Novex és az Angyalföldi Sportiskola utánpótlás csapata.
Az idei évben is színvonalas tornákat szerveztünk utánpótlás csapatainknak. Mindegyik játékos éremdíjazásban részesült. Rengeteg szülő szurkolt együtt a gyermekeik sikeréért. Köszönjük aktivitásukat! Ne felejtsük el megköszönni, az edzők lelkiismeretes, eredményes munkáját sem! További sikereket kívánunk mindkét szakosztály
részére!												
Turi Istvánné

Három pont villanyfény alatt
Megrendezésre került az új építésű műfüves pályánk első hivatalos
villanyfény alatti bajnoki mérkőzése. A játékteret 6 oszlop látja el fénnyel,
melyeken 5-5 lámpa van elhelyezve. A mérkőzésre nagyon sokat készültek
a játékosok és ez az eredményben is megmutatkozott. Együttesünk az Alsónémedi SE csapatát fogadta december 5.-én 18 órakor. Jól kezdtük a
találkozót már a 15. percben csapatkapitányunk Nagy Gergő révén megszereztük a vezetést, de az ellenfél gyorsan válaszolt így 25 perc játék után 1-1
volt az állás. A félidő utolsó percében viszont a vendégek fejeltek egy öngólt, így előnyben mehettünk be a 15 perces
pihenőre. A szünetből a némediek jöttek ki jobban, ezzel döntetlenre állt az összecsapás. Ám a végjátékot mi bírtuk
jobban a hosszabbításban két gólt is szereztünk, először Mester József, majd fiatal tehetségünk Lendvai Zalán volt
eredményes. Így aratott 4-2-es sikert az Aranyszarvas SE. A hideg ellenére nagyon sok néző látogatott ki, akiknek a végén lévő bíztatásukkal óriási löketet kapott a helyi csapat. Az első ilyen mérkőzésünket az egyesület alelnöke Juhász
Roland is a helyszínen tekintette meg. Itt szeretnénk megköszönni az egész éves közreműködést a helyi polgárőrség
tagjainak, akik részt vettek a felnőtt csapat hazai mérkőzésein és biztosították a rendet.
Tóth Kornél
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A sportcsarnok előterében kihelyezésre került Kozma
László sporteredményeit ismertető tablója. 60 évesen is napi
rendszerességgel készül a világversenyekre. A mellékelt tabló
mutatja az eddig elért eredményeit, kivéve a legutóbb megszerzett
világbajnoki címet. 2018. június
27-én Egerben rendezett Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokságon (GPC World Championship) fekvenyomásban a
dobogó legfelső fokára léphetett. 		
		
Gratulálunk! Büszkék vagyunk az eddig elért eredményeire! További sikeres versenyzést kívánunk!
Turi Istvánné

BARAD FERENCNÉ ERIKA

1953-2018
Erikát 2003 november 23.-án ismertem meg. Ezen a napon létesült REHABIT KOMPLEX KFT néven új munkahely - a régi varroda helyén- a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására. Munkát 27 főnek biztosítottak. Ennek a vezetését vállalta Erika. Talán
csak sejtette milyen nehéz „fába vágta a fejszéjét”.
Egy új munkahely kialakítása embert próbáló feladat még ma is. A megváltozott munkaképességű emberek munkába állítása nagy próbatétel volt számára is. Helyzetét nehezítette, hogy
néhányan a dolgozók közül halmozottan sérültek voltak és számukra is megfelelő feltételeket
kellett biztosítani. A rendszeres napi beszélgetések sokat segítettek mindkét félnek. Ha kellett
kisebb átszervezéssel is, mindig talált olyan munkákat amelyeket mindenki el tudott végezni.
Arra törekedett, hogy ne keljen senkinek elmenni, ne keljen senkit elküldeni. Viszonylag rövid
idő alatt sikerült jó kollektívát kialakítani. Példaértékű volt, hogy mindig szeretettel és figyelemmel fordult az emberek felé és dolgozótársait is erre ösztönözte. Hamarosan igen jó csapatmunka
alakult ki. Ennek eredményeként a munkahelyen egyre többen érdemelték ki a „hónap dolgozója „ címet. Ez serkentette a
többieket is a még jobb munkára.
Egyre többen és többször mondták a vendégeknek, látogatóknak: Jó csapat vagyunk! Egyre többször kapcsolódtak
be a település közösségi életébe. Szívesen segítettek a nagy rendezvények lebonyolításában is. A közös sport és ügyességi
versenyek, a strandolás, a főzőcskék, mind-mind erősítették a csapatot. Erika a község társadalmi életében is egyre több szerepet vállalt. Az önkormányzat képviselő-testületének 2006-tól 2010-ig tagja volt. A testületi munkában a megváltozott
munkaképességű emberek érdekeit képviselte. Az emberek szociális ügyeinek segítését is szívügyének tekintette. Az
önkormányzat rendezvényeit személyes jelenlétével, ötleteivel, is támogatta. Ennek a jó együttműködésnek az eredményeként önkormányzat is egyre nagyobb segítséget nyújtott a meglévő munkahely korszerűsítéséhez, kulturáltabbá tételéhez.
Talán ennek is köszönhető, hogy nem csak településünkről, hanem a környező falvakból is jönnek dolgozni megváltozott
munkaképességű nők, lányok, asszonyok, férfiak.
A megszépülő környezet, a jó munkahelyi kollektíva, a jó csapat hívja és várja az új dolgozókat is. A régi csapatvezető
sajnos már nem tud együtt lenni a csapattagokkal, mert „megváltozott feladatot kapott az égi munkahelyen”.
Erika elvesztése lelkünkben hatalmas űrt hagyott.
Emléke szívünkben örökké él!							

Harcsa József Ferencné
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Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester
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A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

Pál Pataki
AZ ELMÚLT KARÁCSONYOKRA EMLÉKEZVE
Tegnap megálltam a porrá vált szüleim háza előtt,
rossz volt az idő, fújt a szél, esett a hideg eső.
Becsuktam a szemem, s emlékek jöttek elő,
könnyeim peregtek, a szemeim törülgettem.

Nem értettem, mit keresek én az eltűnt házunk helyén?
Beláttam, ez a földi sátor nem a végső otthonom,
ide rövid időre érkeztem, átmenetileg tartózkodom.
Szívemben az elmúlt évek tárháza tárult elém gazdagon!

Láttam behunyt szemeimmel a régi szép otthonom,
Láttam Édesapámat s Édesanyámat, ahogy fogadott.
Láttam a könnyes szemeiket, ahogy előttük megálltam,
láttam szobában a tüzet, ahogy a kályhában lobogott.

Szüleim lágy, szelíd hangját hallottam a havas esőben:
„Megjöttél, már régóta vártnunk rád, drága gyermekem,
a karácsonyi ajándékunkat a szívedben vidd magaddal el,
ez nem más, mint az igazi, őszínte szülői örök szeretet!”

Láttam a szoba asztalán a tűlevelő fenyőfám,
kezeimet összekulcsolva az ég felé emeltem.
A Tőlük kapott Bibliám szorongattam a kezemben,
csak álltam a volt házunk előtt a földhöz szegezve.

Nekem nincs már hová hazamenni, mert elment:
Édesapám kilencven kettőben,
Édesanyám kilencvennégyben.
Tudom, várnak rám mindketten ott fenn a Mennyekben!
Szüleim ajándékát örökre a szívemben rejtettem el!

