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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A TÁPIÓSZENTMÁRTONI GYÖNGYVIRÁG 
ÓVODA FEJLESZTÉSE

A tápiószentmártoni Gyöngyvirág Óvoda fejlesztése a 
Pénzügyminisztérium támogatásával a PM_OVODAFEJ-
LESZTES_2017 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú óvodai 
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” című pályázaton elnyert támogatás segítségével 
valósul meg. A támogatás összege, 40,74 millió forint a Pest 
megye Területfejlesztési koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításá-
hoz nyújtott célzott pénzügyi támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból biztosított.

A projekt keretein belül a Gyöngyvirág Óvoda Fő út 30. alatt található épületének energetikai korszerűsítésére kerül 
sor, megtörténik a homlokzat hőszigetelése, tetőcsere és az elavult nyílászárók cseréje. A fejlesztésnek köszönhetően 
nagymértékben csökkennek az intézmény fenntartási költségei, javul a gyerekek és az óvodai dolgozók komfortérzete. 
A projekt részeként az épülethez tartozó nyitott terasz fedél alá kerül, így helyet biztosít szabad levegőn történő foglal-
kozások megtartására és levegőzésre kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén is. Az eszközbeszerzés során lehetővé válik 
a régi, elhasználódott bútorok cseréje a csoportszobákban és az óvoda egyéb helyiségeiben.

Az építési munkálatok várhatóan június közepén kezdődnek és szeptember elején fejeződnek be.

Projektmenedzsment

Pályázatok 2019

1. PM_OVODAFEJLESZTÉS pályázat folyamataiban elértünk a megvalósítás szakaszába. A 
projekttel kapcsolatos összes szükséges eljárás rendben lezajlott. A közbeszerzési eljárásban a helyi illetőségű 
Garzonszépítők Kft. lett a nyertes, így helyi kivitelező végzi a munkákat.

Az óvodai ellátást a lehető legkevésbé megzavarva próbáltuk a felújítást megejteni. Ennek tükrében 2019. 
június 20. napján adtuk át a kivitelezőnek, aki 60 nap alatt vállalta a kivitelezést. Optimális esetben a felújítás 
utáni takarítás is belefér a nyitás előtt, így az óvoda működése zavartalanul folyhat az új nevelési évben, új kör-
nyezetben, az időközben megérkezett új bútorzattal, szekrényekkel, fektetőkkel és eszközökkel.

2. Az Albertirsai út, szakaszos felújítására is elkészültek és aláírásra kerültek a szükséges szerződések, 
így a munkák elvégzésének határideje 2019. szeptember vége lesz. A pályázatban szereplő MTZ 892.2 típu-
sú traktor beszerzése is megtörtént. A hozzá tartozó mulcsozó (szárzúzó) is megérkezett már.

3. A LEADER pályázataink tekintetében a rendezvényre beadott pályázatunkat kedvező elbírálásban ré-
szesítette az irányító hatóság. Ennek köszönhetően nem csak rendezvény kerül megszervezésre, hanem jelentős 
mértékű eszközbeszerzés is történik. Az eszközöket a pályázott rendezvény keretében használjuk majd, de 
azután az önkormányzat egyéb rendezvényein és a mindennapokban is jó szolgálatot tudnak majd tenni. Ilyenek 
például egy óriás rendezvénysátor, fűtéssel és sörpadokkal. Vagy az étkeztetőben használható ipari hűtő és sütő, 
vagy a művelődés ház komplett hangtechnikája (mobil és fix hangfalak, keverőpult, mikrofonok, projektor), 
digitális fényképező és kamera. De a pályázat keretében plakátok szórólapok elkészítése is szerepel.

A másik két LEADER pályázatunkra még várjuk az értesítést.



 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 3

4. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a VEKOP-7.3.4-17 
kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati kiírásra. A projekt-
ben egy eddig egyedülálló „mobil tanulószoba” kialakítása és 12 együttműködő óvoda és iskola általi közös 
használata volt a cél. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a projekt kivitelezésére közel 30 millió 
Ft, 100 %-os támogatást ítéltek meg.

Ennek eredményeképp 15 hónapon keresztül lesz lehetősége a helyi diákoknak (alsós, felsős és művészetis) 
és óvodásoknak arra, hogy játékos módon úgynevezett „szabaduló szoba” mintájára készült tanulószobában 
tanulhassanak. A pályázathoz szükség volt 12 együttműködő oktatási intézményre, melyet nyilván a környékről 
próbáltunk meg összeszedni. A kezdeti lelkesedés azonban alábbhagyott, mert a pályázat beadása után, a hi-
ánypótlási szakaszban, sorban mondták vissza részvételi szándékukat a környékbéli iskolák. A hiánypótlást úgy 
sikerült teljesíteni, hogy a Szobi kistérségből sikerült együttműködő iskolákat beszervezni. Így a projekt meg-
valósulás keretében a mobil tanulószoba egy ideig a Tápió térség 3 településén, majd a Szobi térség településein 
lesz használható a gyermekek számára.

A pályázat keretében kézműves foglalkozás is megvalósul, így az ehhez szükséges eszközök is részét ké-
pezték a pályázatnak, illetve a Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár is ebben a pályázatban fog 
hozzájutni 200 db új székhez, melyeknek a cseréje is igen időszerű volt már.

5. Külön cikkben is írok a WIFI4EU pályázatról, melynek keretében 15.000 EURÓ (kb. 4,8 millió Ft) 
értékben járul hozzá az Európai Bizottság ahhoz, hogy Tápiószentmártonban ingyenes köztéri wifi pontokat 
tudjunk kialakítani.

Györe László
polgármester

Útfelújítás
A 2019. évi költségvetésben is nagy hangsúlyt fektettünk az útfenntartási feladatainkra. Az idei költségvetés meg-

szavazása után megkezdődtek a felmérések, hogy melyik utcákat kellene mielőbb javítani. A kiválasztás során figye-
lembe vettük, hogy melyik utcát hányan használják, illetve azt, hogy egy, már aszfaltos út folytatásaként épülhessen 
tovább. Nem utolsó sorban próbáltunk úgy választani, hogy a település egészét vegyük figyelembe. Így az „ófalu”, 
az „újfalu” és Göbölyjárás is épülhessen.

Ebben az évben a testület döntése értelmében a Zsák utca, a Radnóti utca (földút része) és a göbölyjárási Szent 
Gellért utca stabilizálási munkálatai lesznek elvégezve 20 cm vastag kő terítésével. Ezzel a fenti utak az eddigi sár 
helyett stabilan járhatóvá válnak.

További beruházásként az idő közben megérkezett mart aszfalt terítésével portalanítani tudjuk a korábban már sta-
bilizált útjainkat. Ebben az évben mart aszfaltos pormentesítő réteget kapnak a Zsák utca, a Radnóti út (földút 
része), a Kossuth Lajos út (Hentes és Barkács bolt előtti része), az Irányi Dániel út, a Katona József és Nádastói 
út közötti szakasz és a Szent Gellért utca.

Az Albertirsai úti pályázat esetén is (sok várakozás után) eljutottunk a kivitelezés megkezdéséhez.

A hosszú eljárásrend alatt kiválasztásra került a műszaki ellenőr, a közbeszerzést lebonyolító cég, majd végül a 
közbeszerzési eljárás nyerteseként a Gildex Kft., mint kivitelező.

A fenti útfelújítások és javítások tekintetében minden szerződés megkötésre került, így a kivitelezés már kezdetét is 
vette. Elkészült a Zsák utca és a Radnóti utca (földút része) stabilizálása és mart aszfaltos portalanítása, melyet már 
most többen nagyon köszöntek, hiszen évtizedek óta várták, hogy száraz lábbal jöhessenek ki az utcából. A kivitelezés 
június végén, július elején folytatódik a többi utca rendbetételével, majd végül az Albertirsai út felújításával.

A munkálatok befejezési ideje 2019. szeptember végéig esedékes.

A jó idő megérkezésével hamarosan megkezdhetjük a kátyúzási és gréderezési munkálatokat is.
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Az utóbbi évek nagy mértékű útfelújítása magával vonzotta, hogy a megújult utak mentén élők megkezdték a kapu-

bejáróik és az út közötti szakaszok civilizált kialakítását.

Mindenképpen érdemes az ilyen munkálatok előtt érdeklődni, mert a közterület tulajdonosa az önkormány-
zat, így az ott végzett munka minden esetben engedélyköteles tevékenység.

Természetesen az önkormányzat semmilyen módon nem kívánja gátolni a kapubejárók, vagy akár új járdák kialakí-
tását, de mindenképpen figyelembe kell venni az alábbiakat:

- A kapubejáró kialakításakor nem lehet olyan kivitelezést alkalmazni, ami az esővíz útra történő terelé-
sét eredményezi!

- A kialakításkor figyelni kell arra, hogy a bejáróról az árkokba folyjon a csapadékvíz.

- Amennyiben a kapubejáró szilárd burkolattal lenne ellátva, az kizárólag a kétoldali árkok beton áteresz 
beépítésével (a kétoldali árkok összekötésével) engedélyezhető. Ha később ennek hiánya miatt kell felbontani a 
kiépített burkolatot, azért az önkormányzat nem vállal felelősséget.

- A kapu előtti útszakaszon semmilyen körülmény miatt nem állhat meg a csapadékvíz.

- A kapubejáró kialakítása kizárólag saját költségen vásárolt anyagból készülhet.

- Az út melletti feltöltések nem eredményezhetik a csapadékvíz úton történő megállását.

Az engedély nélkül vagy nem saját anyagból készült bejárókat az önkormányzat elbontathatja.

Több kapubejáróban mart aszfalttal történt a bejáró kialakítása és ezzel egy időben az önkormányzat tu-
lajdonát képező lerakatból indokolatlanul fogyni kezdett a mart aszfalt. Ezúton tudatom a lakossággal, hogy 
a lerakatban elhelyezett mart aszfalt kizárólag az önkormányzat tulajdona, melyet a földutak járhatóvá tétele 
érdekében vásárolt. Vannak olyan kisebb cégek, akik mart vagy meleg aszfaltból kapubejárókat készítenek. Kér-
jük keressék Őket.

Az önkormányzat NEM kíván értékesíteni belőle, mert sok út vár még javításra!
Megkérem a lakosságot, hogy NE HORDJA EL a mart aszfaltot, mert az lopásnak számít!
A Sőregi és Nádastói utak tekintetében még mindig várjuk a pályázat megjelenését!

Györe László 
polgármester

Ingyenes WIFI Tápiószentmártonban
Az Európai Unió, az Európai Bizottság által, pályázatot hirdetett ingyenes wifi elérést biztosító eszközök tele-

pítésére, melyet közösségi színtéren (parkokban, közösségi házban, téren, stb.) kell elhelyezni.

A pályázatokat elektronikus úton, közvetlenül az Európai Bizottsághoz kellett benyújtani. Az idei pályázatra több 
mint 10.000 pályázat érkezett be egész Európa területéről, melyből 3400 pályázatot támogattak. Ebből Magyarországon 
csupán 63 pályázat tudott nyerni. Ebből a 63 pályázatból az egyik Tápiószentmárton volt, így alkalmunk nyílik arra, 
hogy néhány közterünkön ingyenes wifi eléréssel tudjunk szolgálni a lakosságnak.

A pályázat érdekessége, hogy a kiírás szerint az elbírálás érkezési sorrendben történik. Ezért megkértem a kollégá-
imat, hogy a megnyitás pillanatában üljenek a számítógép előtt és azonnal adják be az általam korábban már feltöltött 
pályázatot. A kolléganők mindössze 1 másodpercen belül adták be a pályázatot! DE szükség is volt erre a gyorsaságra, 
mert az utolsó pályázat, ami még támogatást kapott 15,5 másodperccel a megnyitás után érkezett… Ezúton is köszönöm 
a kolléganők gyorsaságát, mert ez is tevékenyen hozzájárult a győzelemhez.

Ezzel a nyertes pályázattal 15.000 EURO (mai árfolyamon kb. 4,8 millió Ft) összeget nyertünk, melyből 5-10 
db 150-200 méter hatósugarú ingyenes wifi elérési pont jöhet létre Tápiószentmárton területén. Terveink szerint 
úgy szeretnénk elosztani a lehetőségeket, hogy mindenhova jusson az ingyen wifi elérésből.

Reményeink szerint a fiatalok ezzel a lehetőséggel élve több időt töltenek majd a szabadban, a parkokban, tereken. 
Használják örömmel!

Györe László
polgármester
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Főkefe hírek
Az előző Önkormányzati Híradó hasábjain és a facebook oldalunkon is megjelent egy „Örömhír”, miszerint felújítja 

a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. az általuk 15 éve ingyenesen használt épületet.

A facebook oldalunkon egy hozzászólás keretében jelezte a Kft. új vezetője, hogy ez nem valós hír.

Ekkor én hivatalos levelet írtam a Kft. (időközben személyében megváltozott) vezetőjének a tényállás tisztázása 
érdekében, hiszen az előző vezetéssel már a kivitelezők ajánlását kérték tőlem, amit én a helyi vállalkozók elérhetősé-
geinek megadásával teljesítettem. Az előző vezetés elmondta, hogy akadálymentesíteni és részben felújítani tudják az 
épületet, amivel kényelmesebb és modernebb munkakörülményeket kívánnak biztosítani az ott dolgozóknak.

Az új vezetés azonban az érdeklődésemre reagálva azt írta, hogy a szóban forgó felújítás költségeit nem tudják 
kigazdálkodni, így az előző vezetés által korábban, szóban megígért felújítást nem tudják elvégezni, így a dolgozók 
továbbra is a régi épületben végzik majd munkájukat.

Remélem, hogy a jövőben a dolgozók érdekében mégis sikerül kigazdálkodniuk a szükséges összeget, melyhez az 
önkormányzat a jövőben is az épület ingyenes használatának biztosításával járul hozzá.

Györe László 
polgármester

Iskolák találkozója
A 2019. évben a németországi Winzerben jártunk. Winzer Németország 

Alsó-Bajorország részén, Deggendorf járásban fekvő, 3800 fős Dunaparti te-
lepülése. Az iskolák találkozóját minden évben a résztvevő települések egyikén 
rendezik meg, így az idei évben Tápiószentmárton diákjai Németországba jut-
hattak el. A találkozó célja, hogy tanulóink megismerkedhessenek más országok 
diákjaival, kultúrájával, nyelvével és életre szóló barátságok kötésével együtt épít-
hessék jövőjüket.

Június 3-án iskolánk tanulóival korán reggel 
indultunk, testvértelepüléseink találkozójára. Winzerben 4 napot töltöttünk, ahol is-
merkedtünk a szlovák (szlovákiai magyar), cseh és német gyerekekkel. Az ott töltött idő 
alatt közös programokon vettünk részt. A második 
napon például a „Bayern - park” nevű vidámpark-
ban töltöttük el a nap nagy részét, ami hatalmas 
élmény volt, hiszen Magyarországon már nincsen 
ilyen vidámpark. A gyerekek nagyon élvezték a kü-

lönféle játékokat és „halált megvető” bátorsággal használták ki az adódó lehető-
séget. Este a vacsoránál megnézhettük a helyi gyerekek bemutatkozó előadását 
és vacsora után a winzeri romvárban közös színdarabot adtunk elő a „Puchbergi 
Lovagok“-kal, mely egyháztörténetileg mind a négy országhoz kapcsolódott. Az 
este egy rock koncerttel zárult. A hosszú és tartalmas nap után a harmadik napon jártunk a „Pullman City” elnevezésű 
western faluban, ahol az amerikai lakosok életstílusába nyerhettünk betekintést a kialakított falu és néhány western előa-
dásnak köszönhetően. A programsorozat befejezéseként labdarúgó bajnokságot 

rendeztek, ahol lelkes kis csapatunk a harmadik 
helyen végzett. A helyezésért a csapat egy serleget, 
a játékosok pedig emlékérmet kaptak. A negyedik 
napon indultunk haza. A hosszú úton megálltunk 
Bécsben, ahol megnéztük Schönbrunn kastélyát.

A következő évben a szlovákiai Nemesócsa 
település látja majd vendégül a gyerekeket és kísérőiket. Köszönjük a meghí-
vást és a nagyszerű élményeket!

Vadicska Rusz-Zsuzsanna 



6 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Hulladékmentesítés
(a kilátástalan küzdelem…)

Sajnos örökös problémát jelent (talán) az egész országban, hogy egy-
re több a természetben szétdobált hulladék. A jelenlegi szabályok sze-
rint a hulladék azé, akinek az ingatlanán van. De a hulladék csak erre a 
célra rendszeresített lerakókban tárolható, így az út mentén, a temetőkben, 
az erdőkben, mezőkön eldobált vagy éppen a szelektív szigetre zsákostól 
kirakott lom-, kommunális-, építési- vagy éppen veszélyes hulladék, az in-
gatlan tulajdonosának okoz gondot. Az útmentén kidobált szemét az út kezelőjének, kicsit továbblépve az adófizetők-

nek kerül pénzébe, hiszen azt mindig össze kell gyűjteni és ártalmatlanításra 
hulladéklerakóba kell szállíttatni.

Tápiószentmárton, több más településhez hasonlóan, a STARTMUNKA 
program keretében a hulladék összegyűjtésére is alkalmaz dolgozókat. Saj-
nálatos, hogy az alkalmazott 5 fő évi 6 hónapon át napi rendszerességgel 
szedi a szétdobált hulladékokat, de sosem jutnak a végére.

További segítséget kaptunk a TeSzedd! akcióban részt vevő civil szer-
vezetektől, vállalkozóktól és magánemberektől, akik szabadidejüket felál-
dozva, önkéntesen vettek részt Tápiószentmárton kül- és belterületeinek 
megtisztításában. A 

2019. évben március végére lett meghirdetve a „TeSzedd! Önkén-
tesen a tiszta Magyarországért” akció. Tápiószentmártonban idén 
már 5 napra regisztráltunk be, így 5 napon át szedték önkénteseink 
a felelőtlen emberek által eldobált, töménytelen mennyiségű 
szemetet!

Az akció során, Tápiószentmárton területéről összesen több 
mint 400 zsáknyi, megközelítőleg 40 köbméternek megfelelő 
mennyiség lett összeszedve!!!

Ezt a mennyiséget az akció keretében az Innovációs Minisztérium költségén szállították el. De sajnos óriási mennyi-
ségben kellett az önkormányzat költségére is ártalmatlanításra elszállíttatni az év többi részén. Ez több százezer forintba 
került!

A szemétszedés közben, amellett, hogy örül az ember, ha hátranéz 
és látja a megtisztított területet maga mögött… azért közben egy kérdés 
merül fel benne MIÉRT???

Ezúton is köszönöm mindazoknak, aki részt vesznek egy-egy ön-
kéntes akcióban és azoknak is, akik nap, mint nap küzdenek azzal, 

hogy vannak, akiknek nem számít a természet a Föld és gátlástalanul dobálják szét szemetüket!

DE mindenki gondolja át, hogy a saját életterét és gyermekei, unokái jövőjét teszi tönkre egy eldobott szemét-
tel…NE SZEMETELJ!

Ha szemetelőt látnak, készítsenek egy fotót, mert egy bírság kiszabásának csak bizonyítékkal alátámasztva van 
helye.

Köszönöm!

Györe László 
polgármester
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Közlemény
A Nagykátai Rendőrkapitányság 2019. július 8-12. között rendezi meg a Bűn-és Balesetmegelőzési napközis 

Táborát.

A napközis táborba négy településről érkeznek hátrányos helyzetű gyerekek (Nagykáta, Tóalmás, Szent-
mártonkáta és Tápiószentmárton), a diákok kiválasztásában az általános iskolák nyújtottak segítséget. Az ingyenes 
táborba jó tanulmányi eredményük jutalmaként vehetnek részt az alsós tanulók.

A programsorozat folyamán a bűn- és baleset-megelőzési foglalkozások mellett, a 32 diákkal ellátogatunk a Jász-
berényi Állat- és Növénykertbe, a Hungaroringre, a Rendőrmúzeumba, a tápiószentmártoni strandra, minde-
mellett a szakmai napon a Katasztrófavédelem, a Polgárőrség, az Országos Mentőszolgálat munkájával is meg-
ismerkedhetnek a gyerekek.

A tábor megrendezésében segítséget nyújtott Nagykáta, Tápiószentmárton, Szentmártonkáta, Tóalmás ön-
kormányzata, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága, a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja, a Katasztrófavédelem, Polgárőrség és az Orszá-
gos Mentőszolgálat.                  Nagykátai Rendőrkapitányság

VIZSGABÁL
2019. MÁJUS 18.

A Várallyay Béla Művelődési Ház idén is lehetőséget biztosított az általános iskola, végzős tanulóinak a tán-
ciskolára. Februártól minden vasárnap jó hangulatú tánc-és illemtanórákon vettek részt a fiatalok. Dudás Tibor, 
Dudy nemcsak a hangulatért felelt, hanem a standard táncok alapjait is elsajátítatta. A tánccal illetve a tánchoz kap-
csolódó illemszabályokkal is megismertette a tanulókat. Nyolcféle táncot tanultak meg és némi rutint is szereztek 
mindehhez. Májusban pedig számot adtak arról, hogy mit is tanultak eddig. Idén is gyönyörűek voltak az ifjú hölgyek és 
daliásak az ifjú urak. Mindenki ügyes volt, annak ellenére, hogy most nem maguk között voltak, hanem volt közönség is. 
Természetesen zsűri ítélte oda az ilyenkor szokásos díjakat, a párok összhangját, a tánc közbeni tartást, a szemkontaktust 
és minden egyes mosolyt értékelt a zsűri.

Idei év győztesei:

Bálkirálynő és bálkirály:

Csepregi Dorina ás Szalóki Gábor

Udvarhölgyek és táncosaik:

Forgács Henrietta és Prága József

Marsai Izabella és Szebenszki Zétény

Közönségdíj:

Fejős Antónia és Szabó Dominik

A koronát 2018-as év győztes párja adta át: Szebenszki Hédi és Maksa Gábor

Majorosi Katalin

Csiri-biri bűvésztábor
Időpont: 2019.06.24 - 06.28.

Helyszín: Tápiószentmárton, Várallyay Béla Művelődési Ház

Kézműveskedés, játékfoglalkozások, vetélkedő, uszoda és sok-sok mágia és varázslat várja az 
érdeklődő régi és új varázslótanoncokat.

Foglalkozások időtartama: 9-16 óráig

Érdeklődni: Szabó István 06-30-932-7902,  Majorosi Katalin 06-30-571-2004
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Író-olvasó találkozó a Költészet Napja alkalmából
A Várallyay Béla Művelődési Házban 2019.április 8-án hétfő délután 16 órakor 

megemlékeztünk a költészetnapjáról. Nem rendhagyó módon. 

HayKováts István frissen megjelent könyvének bemutatója és a szerzővel történő 
beszélgetés volt a délután programja. Az író beszélgetőpartnere: Szász L. Sára művé-
szetpedagógus volt. A családiasan meghitt beszélgetés letéteményese is egyben. István 
régóta településünk lakója s talán kevesek tudják is róla, hogy ő egy „művészember”. 
Petőfi Sándorról és József Attiláról készült alkotásai a Magyary - Kossa Sámuel 
Könyvtárban láthatóak. Most egy új oldaláról mutatkozott be íróként. A Gonosz génje 
című regényével. 

A regény azoknak okoz majd kellemes szórakozást, akik szeretik az izgalmas kri-
miket és a fordulatokban bővelkedő, kalandos történeteket. Bíztatok mindenkit, olvassa 
el a regényt, érdemes. Istvántól pedig, mi, akik már olvasták… várjuk nagy izgalommal 
a folytatást. Az író-olvasó találkozóról készült felvétel megtekinthető a szerző face-
book oldalán, illetve a Művelődési Ház és Könyvtároldalán is.

Majorosi Katalin

TÁNCISKOLA 

FOLYTATÓDIK! 

Táncórák Dudyval.

Megfelelő létszám esetén, ha-
ladóknak, a megszerzett alapok 
bővítése, kezdőknek, alaplépések 
megismertetése.  Várok régi és új 
tanítványokat, fiatal és már nem 
annyira fiatal táncot kedvelő, páro-
kat, érdeklődőket.

Első órák: július 09, 10, 11, 
este 18.00-20.00. V.B. Művelődé-
si Ház

Jelentkezni a Várallyay Béla 
Művelődési Házban, nyitvatartási 
időben 

illetve az alábbi telefonszá-
mon:

 06 30 571 2004
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GYERMEKNAP
Idén is május utolsó vasárnapja a gyermekekről szólt a településünkön.
Verőfényes, gyönyörű idővel kedveskedett végre az időjárás gyermeknap al-

kalmából. Előző napokban hűvös, esős időjárásban volt részünk. A szabadtéri 
programok tervezésénél eső esetén a sportcsarnokba szerveztük a programok le-
bonyolítását. Erre azonban nem volt szükség. Délelőtt 10 órakor kezdődött a 
gyereknapi móka. A gyermeknap főszereplői a gyerekek nyitották meg idén is a 
rendezvényt. Helyi táncoslábú gyerekek műsorával kezdetét vette a nap. A Föld-
váry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola előképzősei és a Galáris tánccsoport 
produkcióiban gyönyörködhettünk elsőként. Őket követték a Dalma Dance csoport tagjai. A Dalmások is mind három 
korcsoportban táncoltak. Fergeteges, dinamikus előadásukkal lenyűgözték a kedves közönséget. Régi barátaink is ellá-
togattak hozzánk. A Szegedi Miniszínház társulata legújabb meséjével, a Fortélyos Mester kalandjaival csalt ismét 
sok mosolyt a gyerekek arcára. A mesének azonban nem volt még vége, mert 13 órára megérkezett Hajdú Kati Illés 
Mártival és nem rendhagyó mesekönyvbemutatót tartottak kis közönségük számára. Kati mesélt, Márti és a gyerekek 

mese közben, rajzolták hozzá az illusztrációkat. Gyönyörű színes alkotások ké-
szültek, amit a gyerekek haza is vihettek. 

A művelődési ház udvarán egész nap ki lehetett próbálni a környezet-
tudatos játékokat, a napelem puzzle-t, az öko-házikót, kézműveskedni is 
lehetett az újrahasznosítás jegyében.  

A füves parkolóban pedig óriáscsúszda és játszóház várta a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

Az Ebadta Ebtanoda is látványos bemutatóval kápráztatott el idén is bennünket. Gazdik is, kutyusok is kitettek 
egyaránt magukért. Az iskola vezetője, Gál Róbert, ügyesen bevonta a mókába a kisközönséget is. A gyerekek bátran 
és okosan viselkedtek a kutyusokkal.

 A színvonalas bemutató után került sor a szokásos ajándék sorsolásra. 
Azok vehettek részt a sorsoláson, akik három különböző programon vettek 
részt. Az ajándékokat idén is szponzoroktól kaptuk. Köszönjük szépen Har-
csa Józsefné által felajánlott játékokat, Ifj. Nagy Zoltánnak és családjának 
a törpe nyuszikákat és Berényi Andrásnak és családjának a főnyeremény 
„díszpinty” párt és kalitkát. 

Egésznapon át tartott az arcfestés és a kézműves kirakodóvásár is.
A boldog kisgyermekek nevében ezúton köszönjük a gyermeknap megrendezéséhez nyújtott anyagi segítséget 

a Zöldike Természetjáró Sportegyesületnek és a Tápiószentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
Majorosi Katalin

MÁRCIUS 17-ÉN, 145 ÉVE SZÜLETETT, KINCSEM A CSODAKANCA
Ebből az alkalomból a Várallyay Béla Művelődési Ház a tízévvel ezelőtti évfordulóra készült pályamunkákat 

ismét kiállította. A kiállítás anyagát Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola bo-
csátotta rendelkezésünkre. A Magyary – Kossa Sámuel Könyvtárban pedig az idei év-
fordulóra kiírt pályaművek kiállítására került sor. Gazdag és tartalmas vasárnap délután 
tölthettünk együtt az érdeklődőkkel, hiszen Dr. Dusek László mesélt a magyar lótenyésztés 
történetéről, a Blaskovich családról, természetesen Kincsemről és legendás futásairól. 

Akik figyelmesen végig hallgatták Tanárúr történeteit, azoknak igazán nem okozott ne-
hézséget a délután legizgalmasabbnak ígérkező programja, az interaktív kvíz vetélkedő. 
Okostelefonok segítségével kellett válaszolni a Kincsem totó tizenhárom plusz egy kér-
désére. Nemcsak a jó válasz, hanem a gyorsaság is számított. A tét nem volt csekély, a 
leggyorsabb és a legjobb válaszadó jutalma ugyanis egy táblagép volt. A táblagépet Muity 
Gábor képviselő úr ajánlotta fel. Támogatta az eseményt a Vodafone is sok értékes ajándékkal. Szoros versengés 
után Kosztolányi Fanni nyerte meg a táblagépet. 

Minden résztvevőnek köszönjük a megjelenést, várjuk az érdeklődőket ezután is programjainkra.

Majorosi Katalin
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II.TTSE Életmód Tábor
2019. július 8-12., minden nap 9-16 óráig

Tápiószentmárton, Művelődési Ház

A TÁBOR fő programjai:

Fittségi és ügyességi sportok
Gyerek aerobik
Zenés vízi torna a Tanuszodában
MediBall és egyéb labdás játékok
Jóga gyerekeknek
Gyógynövényismeret, Vitamin ABC
Természetjárás
Elsősegély gyerekeknek
Önvédelmi ismeretek
Játékos vetélkedők

Várunk mindenkit, aki betöltötte a 7. életévét!

Az 5 napos tábor díja, mely tartalmazza az ebédet, uzsonnát és a programokat: 12.000Ft.-/fő.
Ha csak egy-egy napra jönnél, megoldható előzetes egyeztetéssel, így 3000Ft.-/fő/nap.

Információ: Gigorné Nagy Katalin 06309290353 és Kiripolszki Attiláné 06309086235 telefonszámokon!

TÁPIÓ TÉRSÉGI SPORTSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉLETMÓD EGYESÜLET

Különböző mozgásformák megismertetése, gyakoroltatása 
eszközökkel

Zenés foglalkoztató program, kreatív foglalkozások
Életmódunk alakítása, játékos sportprogramok

TTSE Hírek - ÚJRA LENDÜLETBEN A LABDÁSOK

A Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesület, 2019 év elején 
új lendületet véve, idén is több bemutatót tartott a MediBall labdajáték 
népszerűsítésére, helyi és környékbeli települések rendezvényein, mint 
majális, gyereknap, iskolai, illetve intézményi sportnapok.

A folyamatos fejlődés és a játék adta mozgás öröme érdekében, jelen 
vagyunk országos MediBall rendezvényeken, szép eredményeket értünk 
el a MediBall Országos Bajnokságokon. Büszkék vagyunk, hogy TTSE 
csapattagunk, Hegedűs Ágnes, Emelt szintű MediBall oktató is utazhatott 
Kínába tavaly ősszel és a Magyar MediBall Csapat tagjaként képviselhette Magyarországot, a két évente 
megrendezésre kerülő világversenyen. 

Ez évi eddigi versenyeredményeink:
2019. március 22-én, immár másodszor szervezték meg a II. Kikelet 

MediBall Kupát, Nyíregyházán, csak egyéni mérkőzés kategóriában. 
TTSE TápióBall színekben, 5 csapattagunk indult: Hegedűs Ágnes: I. 
helyezés; Tóth Barnabás: II. helyezés; Kiripolszki Attiláné, Muity 
József Jánosné és jómagam, Gigorné Nagy Katalin: III. helyezés.

Idén május 18-án került megrendezésre a XV. MediBall Országos 
Bajnokság, Nyíregyházán, melyen 4 csapattagunk indult: Hegedűs 
Ágnes, Kiripolszki Attiláné, Tóth Barnabás és Gigorné Nagy 

Katalin, egyenként több kategóriában. Eredményeink csapat szinten: 1 Arany, 8 Ezüst, 1 Bronz érem. Csoportos, 
kreatív gyakorlattal is készültünk, mellyel II. helyezést ért el a 3 fős formációnk: Kiripolszki Attiláné, Gigorné 
Nagy Katalin és Tóth Barnabás.
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Sportegyesületünk benevezett a 2019-es Kihívás Napja országos 
programba, melynek központi helyszíne Tápiószentmárton Nagyközség 
és vonzáskörzete volt. A május 29-én, 0.00-21.00 óráig tartó események 
és mozgásos programok több helyszínen zajlottak, mint Sportcsarnok és 
Tanuszoda, illetve művelődési ház épületében, központi parkban és több 
helyi és környékbeli intézménynél, mint helyi óvodákban, Borostyán 
Szociális Otthonban. A közel 30 féle sportos programon, 500-550 főt 
mozgattunk meg egy nap alatt, egyesületünk szervezésében, melyhez nagy 

segítséget nyújtott a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata és Intézményei. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a helyi intézményekben megtartott mozgásos foglalkozások edzőinek, vezetőinek, illetve a helyi egyesületnek, az 
Aranyszarvas SE Szakosztályainak, hogy megtartott edzéseikkel, bekapcsolódtak ebbe az országos rendezvénybe! 
Néhány programot kiemelnék a teljesség igénye nélkül: éjjeli gimnasztikával bemelegítettünk a rövid távú zseblámpás 
kocogásra és a csillagok fényénél a MediBall sem maradhatott el. A Hagyományőrző Tüzéreknek köszönhetően a 
reggeli ágyúszó után, testébresztő torna vette kezdetét, majd több ízben hétpróbázhatott gyerek és felnőtt. Ezt követően 
Zumba is színesítette a délelőttöt Kurucz Ildikóval. Köszönjük a helyi óvodák pedagógusainak és a gyerekeknek, hogy 
aktívan részt vettek a zenés reggeli torna programban! Több alkalommal MediBall labdajáték próbáltatására is sor 
került, illetve a hálós mérkőzések programra a csemői Főnix MediBall csapat is megérkezett, erősítésként. A kora esti 
órákban alakformáló torna Ráti Krisztivel, néptánc, step aerobik, jóga és felnőtt foci volt a palettán.

Egyesületünk külön köszönetet mond a Kihivás Napi segítségükért: Turi Istvánnénak, Majarosi Katalinnak, Gáborné 
Cseh Juditnak, Kollár Jánosnak, Gajdoss Gábornak, Kurucz Ildikónak, Ráti Krisztinának és Gyurkó Istvánnak.

Május 31-én gyereknapon voltunk Tápiószelén, a Simonffy Kálmán Művelődési Ház szervezésében, ahol sok más 
program mellett, több osztály lelkes diák kipróbálhatta a MediBall labdajátékot. Köszönjük a meghívást és a vendéglátást, 
Tarnavölgyi Lászlónak!

A tavaly nyári, napközis gyerek táborunk sikerein felbuzdulva, 2019. július 
8-12-ig, minden nap 9-16 óráig kerül megrendezésre a II. TTSE Életmód Tábor, 
melynek a tápiószentmártoni művelődési ház ad idén is helyet. Az egy hét alatt 
sokféle mozgásformát kipróbálhatnak majd a gyerekek, mint mediball, jóga, 
harcművészetek, aerobik, zumba, vízitorna, de egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
játékos vetélkedők, gyógynövényismeret, vitamin ABC, kézműves foglalkozások 
is tervben vannak. A finom ebéd mellett, egészséges és friss zöldséggel, gyümölcscsel gazdagított uzsonna is jut majd 
az asztalra. A táborunk díja: 12.000 Ft. Ha valaki egy-egy napra szeretné gyermekét hozni, megoldható, napi díjjal: 
3.000 Ft/nap. Jelentkezés személyesen, a kitöltött Jelentkezési lap leadásával, a tápiószentmártoni könyvtárban, vagy 
telefonon Kiripolszki Attilánénál, a 06309086235 telefonszámon, illetve a lenti elérhetőségen.

2017-ben rendeztük meg, az I. Országos MediBall Vándorlabda Csapatversenyt, a Magyar MediBall Szövetség 
segítségével, a Tápiószentmárton Sportcsarnok és Tanuszoda épületében, mely egy időszakosan Tápiószentmártonba 
visszatérő országos rendezvénysorozat kezdete volt. A TTSE helyi gyerek és felnőtt csoportjai mellett, nagy létszámban 
az ország különböző városaiból érkeztek Tápiószentmártonba, a MediBall sportágat képviselő és gyakorló sportolók. 
Az egész napos rendezvény közel 150-200 embert mozgatott meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 év után ismét 
megrendezzük és már szervezése elkezdődött. A II. Országos MediBall Vándorlabda Csapatverseny tervezett 
időpontja: 2019. október 12.

A II. TTSE Életmód Tábor és II. Országos MediBall Vándorlabda Csapatverseny programok főként pályázati 
forrásból kerülnek megrendezésre. Rendezvényeink fő támogatója: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata.

A TTSE jövőbeni programja, hogy a MediBall oktatásán és gyakorlásán keresztül, iránymutatást adjon az egészséges 
életmódhoz, lehetőséget a személyes életmódváltozás megteremtéséhez. Ennek érdekében Egyesületünk bővíti oktatói 
létszámát és folyamatos tagfelvételt hirdet! Jelentkezés és információ a megadott elérhetőségen!

Jelenlegi MediBall edzéseink: a tápiószentmártoni művelődési házban, hétfőnként, 17.00-18.30-ig tartanak! 
Szabadtéri mozgásra is van lehetőség Nagykátán, a Vízműpályán, szombatonként, 16.00-18.00 óráig. Csatlakozni, 
kipróbálni bármelyik alkalommal lehet! Várunk minden Kedves sportolni, mozogni vágyót!

Gigorné Nagy Katalin TTSE elnöke

Emelt szintű MediBall oktató, Fitness-wellness instruktor  06-30/929-0353, https://www.ttsemozgasmod.hu



12 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Összefogás egy nemes ügyért!

Ebben a cikkben egy olyan történetről írok (szülői engedéllyel), ami 
igazán példaértékű mindannyiunk számára.

A cikkben szándékosan nem említek neveket, mert a gesztus és az össze-
fogás gondolata sokkal fontosabb annál, minthogy ki mennyivel vagy 

mivel segítette a cél elérését!

Tápiószentmárton egy igazán nemes ügyért összefogott! A nemes ügy 
egy kislány betegségének legyőzéséhez szükséges műtét volt. Egy beteg 
gyermek minden szívet megérint és sokan nyújtanak önzetlen segítséget.

Történetünk főszereplője ezúttal Bianka volt, aki kedvességével és bá-
jos mosolyával elérte, hogy ellentétes nézeteket valló emberek egy helyen, 
egy időben jól érezték magukat! (Köszönjük Bianka!)

Bianka szülei minden tőlük telhetőt megtettek gyermekük gyógyulá-
sáért, de a nagy összegű műtét megfizetése már nehézséget okozott. Ezért nagyon jól esett nekik, hogy ennyi segíteni 
akaró emberrel találkoztak, akik adományaikkal megkönnyítették, és nem utolsó sorban meggyorsították Bianka felépü-
lését és betegségének legyőzését.

Egy ötlet alapján jótékonysági bál szervezésébe és adománygyűjtésbe fogtak, melyben segítséget nyújtottak nekik, 
akik csak tudtak.

Egy alapítvány számlát nyitott, hogy a milliós nagyságrendű műtét árának gyűjtése elkezdődhessen. Az alapítványi 
számlához csak Bianka édesapja férhetett hozzá, így biztosítva volt, hogy a célnak megfelelő helyre jutnak a felaján-
lások. A jótékonysági bál meghirdetésekor már gyűltek is az adományok. A bál előtt és alatt további adományok, fel-
ajánlások érkeztek kereskedők, szolgáltatók, alapítvány, önkormányzat és rengeteg magánember ajánlotta fel pénzét, 
szolgáltatását vagy termékét és nem utolsó sorban a segítségét, munkáját azért, hogy Bianka mielőbb talpra állhasson és 
élhesse a gyermekek gondtalan, vidám életét!

A mostani rendezvényekhez képest annyiban volt más ez a bál, hogy nem voltak szónoklatok, beszédek és semmi 
kötelező rész…csupán Bianka ült mosolyogva az asztalfőn, a szülők meghatódva álltak mellette, ahogy látták azt a sze-
retetet, ami betöltötte a művelődési házat. Beszédek helyett a szülők hálás köszönete lengte be a termet és senkinek nem 
volt hiányérzete. Nem volt politika, nem volt ellenségeskedés. A segítségnyújtás öröme látszott minden résztvevőn és a 
hangulat is ennek megfelelően vidám volt. Bianka elfáradt és aludni tért, de a bál hajnalig tartott.

A példás és páratlan összefogás eredményeként a bál a szülőknek nem került pénzébe, így összegyűlt a műtétre és 
az utána következő kezelésre az a mennyiségű pénz, ami mellett Biankának és szüleinek már nem kell aggódniuk és 
„csak” a felépülésre kell koncentrálniuk. Az ügy másik, társadalmi hozadéka pedig az volt, hogy a rendezvény által 
megtapasztalhattuk, hogy a közös és nemes ügyben történő összefogás mindenek felett áll!

Történetünk szerencsére „happy end” lett, mert a fentiek óta Bianka sikeres műtéten esett át és rehabilitációja meg-
kezdődött! Reméljük hamarosan nevetve rohangál majd a többi kortársával a napsütésben.

Ezúton is kívánok minden lakosunk nevében hosszantartó jó egészséget és mielőbbi felépülést Biankának és 
egyben köszönöm minden segítőnek, hogy minden ellenérzést félretéve vettek részt egy igazán nemes ügy érde-
kében a bálon!

Györe László
polgármester
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HAGYOMÁNYŐRZŐ TÜZÉRCSAPAT ÉLETÉBŐL (2019.)
Ebben az évben is több meghívást kapott tüzércsa-

patunk. Első alkalommal Csemőn tartottunk bemu-
tatót. A csemői általános iskola tanulói két csoportban 
- alsó tagozat, felső tagozat – ismerkedtek meg a hagyo-
mányőrzők életével. Később több gyermek és felnőtt 
tanár vette fel az osztrák és magyar hagyományőrzők 
1848/1849-es szabadságharc korhű honvédtüzér ruhá-
it. Rövid kiképzés alatt megtanulhatták a vezényszavakat, 
a menetelést és az ágyúkezelést.  A hagyományőrző nap 
befejezéseként a kis ágyú is „szót” kapott. A nagy dur-
ranás még a legbátrabb nézőkből is csodálkozást váltott 
ki! A beöltözött honvédek örömmel fogadták az elismerő 
tapsokat! A hagyományőrző honvédtüzérek köszöntésével 
búcsúztunk el egymástól. Erőt, tisztességet! Reméljük, 
jövőre veletek újra találkozhatunk!

A nap folytatásaként Tápiószentmártonban az ünnepség résztvevői voltunk. Tüzéreink ünnepi bevonulásával 
kezdődött a megemlékezés. A műsor után a hagyományőrző honvédtüzérek vezetésével a polgármesteri hivatal előtti 
téren adtunk le díszlövést.

Március 15.-én Zagyvarékas város megemlékezésén voltunk szereplők. Már évek óta három díszlövésünkkel 
kezdődik a megemlékezés a dicsőséges tavaszi hadjárat résztvevőiről, halottairól, hőseiről. A nagy rézágyú hangjai 
méltósággal töltötte be a teret és környékét. Díszsorfalunk és zászlónk az ünnepség végéig hirdette hagyományőr-
ző múltunkat.

Ebben az évben is Magyarország legnagyobb hagyományőrző 
rendezvényét láthatták április 4.-én a Tápió partján az érdeklődő 
gyermekek és felnőttek. Tápióbicske és Nagykáta város közös rendez-
vényét az Élő történelemóra Tápió partján hadijátékot nézhették meg. 
Már kora reggel benépesült a környék. A réten felállított sátrak előtt a 
Huszárkonyha résztvevői készítették a finomabbnál- finomabb ételeket. 
Vér János „öregtüzér” vezetésével a zsűri tagjai megszemlélték majd 
később megkóstolgatták a készülő remekműveket. Már dél is elmúlt 
mikorra a végső döntések megszülettek és eredményt hirdettek. A 
győztesek és helyezettek büszkén hívták kóstolóra a hagyományőrzőket 
is. A délutáni program a gyermek hadijátékkal kezdődött. A magyar 
oldalon Kollár János tápiószentmártoni „öregtüzér” vezetésével gyü-

lekeztek az egységek. A császári csapatok Bencze Ferenc tápióbicskei „öregtüzér” vezetésével indultak támadásra 
a nagykátai oldalon készülődő „magyar hadseregre”. A közel 300 „császári támadó” és közel 300 „magyar védő” 
hatalmas hanggal és lendülettel vívta meg hősies harcát. (A gyermekek a közeli iskolákból, az ország távoli iskolái-
ból, valamint külföldről érkeztek a nagy bemutatóra.) A magyar oldalon harcoló tápiószentmártoni tüzérek „gyilkos 
ágyútüzet zúdítottak” a támadó osztrákokra. A hősies helytállásnak köszönhetően a magyarok csapatok győztek. A 
küzdelem végén a megbékélés jegyében – a tápióbicskei vendéglátók ajándékaként - kemencében sült zsömlét 
kaptak a gyermekcsata megfáradt résztvevői.

Még egy budapesti nagyrendezvényre – HONVÉDELEM NAPJA 2019.05.19. - kaptunk meghívást. Budavár 
visszavételének évfordulójára rendezett hadijáték szereplői lehettünk. A budai Dísztéren került sor a hagyományőr-
zők szereplésével a nagy hadijátékra. Mi sajnos az osztrák oldalon kerültünk bevetésre. A magyar tüzérek, a nagy-
kátai hagyományőrző Káplár Béla vezetésével, „gyilkos sortüzeket lőttek” ránk. Rövid, de hősies helytállás után 
kénytelenek voltunk megadni magunkat a győztes magyar csapatoknak. A hadibemutató után, a - díszfelvonulással 
- együtt köszöntük meg a hálás magyar és külföldi nézőinknek az érdeklődésüket és tapsukat. 

A nap végén minden résztvevő fáradtan, de egy életre szóló élménnyel térhetett haza.

Gajdoss Gábor
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KÉSZÜLJÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁSRA! 5.
Tápiószentmárton és a környező települések már évek óta készülnek a klímaváltozásra. A Klímabarát Települések 

Szövetsége segítségével három település – Vecsés város, Tápiószentmárton nagyközség, és Tápióbicske község 
klímastratégiai tervei készültek az elmúlt időszakban. (A többi településnek az idén, vagy az elkövetkező években 
kell elkészíteniük klímastratégiájukat.) Ez hosszabb távon nyújt biztos szakmai hátteret az előttünk álló feladatok 
sikeres megvalósításához. Nagy hasznát vettük már a múlt évben is az ott leírt tervezetnek. Tudatosabban készül-
tünk az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra. 

A Tápió-vidék jellegzetes problémája az évek óta tartó szárazság, a talajvízszint csökkenése. Sajnos ez már az idei 
évben is megviselte a határban elültetett növényeket. Jelentősen csökkenhetnek a termésátlagok. Ez ellen részben véde-
kezhetünk, ha a szárazságot jobban tűrő növényeket ültetnek/ültetünk. Szerencsénkre a megkésve érkező tavaszi 
esők „aranyat értek”. A határ ismét kizöldült a növények új erőre kaptak. A több napig tartó esőzések mennyisége 
viszont nem kis gondot okoztak szűkebb és tágabb környezetünkben is. Az egy nap alatt lehullott „özönvíz ”csapadék 
az előző évek heti átlagának felelt meg.

Dr. NAGY ELEMÉR
orvos, kutató
(1948 – 2019)

Megrendülten tudatjuk, hogy dr. Nagy Elemér főorvos úr, kutató életének 71. évében 
elhunyt. Mély megrendüléssel olvastuk a hivatalos értesítést. Minden halálhír szomorúsággal 
tölti el az embert. Számunkra különösen megrendítő volt a hír, hiszen Nagy Elemér tápi-
ószentmártoni általános iskolában fejezte be tanulmányait. Az iskola befejezése után középiskolás éveit a nagykátai 
Damjanich János Gimnáziumban töltötte el. Iskolatársai tisztelték, szerették. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy osztálytársként, barátként együtt tölthettük el sok szép évet. Mindig pozitív életszemlélettel viszonyult szűkebb és 
tágabb környezetéhez. Közösségi eseményeknek is meghatározó tagja volt. Széles látókörű, jó humorérzékű volt már 
fiatal korában is. Töretlen optimizmusával a legnehezebb helyzetekben is mindig megtalálta a legjobb megoldásokat. 
Már ekkor is az orvostudomány felé fordult érdeklődése. Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként 1976.-ban a 
SOTE általános Orvosi Karán orvosi diplomát szerez. Szegeden 1983-ban Fül- orr - gégegyógyászati szakvizsgát 
tett. Nagy szakmai tapasztalat és töretlen munkabírása alapján beválasztották az első magyar űrhajósokat (Farkas Ber-
talan és Magyari Béla) felkészítő csapatba. 

A Magyar Űrkutatási Iroda kutatócsoport tagja lett (1986). Később (1995) németországi Würzburgban mikro-
sebészeti továbbképzésen vesz részt. Az állandó továbbképzések eredményeként (1997.) Audiológiai szakvizsgát tesz 
Budapesten. Természetesen a tudományos kutatások mellett a Honvéd Kórházban dolgozik tovább.

A Fül – orr - gége osztály orvosa, majd főorvosa. Betegei szerették, tisztelték. Tápiószentmártoni kötődését mindig 
büszkén vállalta. Több éven keresztül szakorvosi rendelése volt településünkön. Munkáját nagy hozzáértéssel 
végezte. Mindig szívesen segített a hozzá forduló, tőle tanácsot kérő tápiószentmártoni és a környékbeli települések 
lakóinak is. Széles szakmai ismertségi körét kihasználva szinte minden területen segíteni akart és tudott. 

Azok a betegek, akik a kórházban osztályára kerültek biztosak lehettek benne, hogy Dr. Nagy Elemér osztály-
vezető főorvos mindent megtesz a mielőbbi gyógyulásért! Amikor hazalátogatott Tápiószentmártonba, a kölcsönös 
üdvözlések után minden alkalommal érdeklődött volt betegei hogyléte iránt. Ha kellett ismét felkereste Őket és felaján-
lotta a további segítségét is. Mérhetetlen szaktudásával, emberszeretetével a Nemzetközi Űrállomásokon dolgozó 
űrhajósok mindennapi munkáját is segítette. Kutatócsoportjával az Európai Űrügynökség által meghirdetett 
pályázaton első helyezést értek el. 

Sokoldalúságát 13 magyar és 28 angol nyelvű cikk szerzőjeként bizonyította. Magyar (46) és angol (100) nyel-
vű előadásban vett részt illetve tartott itthon és külföldön. A saját „élete gyertyáját ” két végén égető nagy tudású 
orvos szervezete 71 éves koráig bírta a nagy terhelést. Súlyos betegségét méltósággal viselte, de szakmai érdeklődését 
haláláig nem veszítette el. Utolsó útjára barátai, ismerősei, munkatársai kisérték 2019. június 11.-én Budapesten 
a Farkasréti temetőben. Halála nagy veszteség a Magyar Űrkutatás számára is. Halála barátai, tisztelői szívében 
is hatalmas ŰRT hagyott! Emlékét megőrizzük! Nyugodjék békében!

Kollár János
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KLÍMABARÁT GONDOLKODÁS 2019.
Településünk 2008-ban csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez. Több mint tíz éve próbálunk 

úgy dolgozni, hogy ennek a kitüntető névnek a használatához méltók legyünk. Az első időszakban az iskolában össze-
gyűjtött elemeket és izzókat vitettük el intézményeinkből. Később az ilyen gyűjtő edényeket a boltokban helyeztük 
el. Külön gyűjtöttük a használt elemeket, mini akkumulátorokat. Elszállításukról már hosszú évek óta a FoReGo Kft. 
gondoskodik. A cég szeretné felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára már óvodás korban, és 
az általános iskolások körében is! Munkájukat a Pont Velem Nonprofit Kft. segíti. Tápiószentmártonból több mint 
400 kg hulladékot szállítottak el! Később a kiégett izzók és fénycsövek gyűjtőedényeit is elhelyeztük a különböző 
gyűjtőpontokba. Az Electro – Coord Magyarország Nonprofit Kft. 14 ezer ponton 20 ezer darabos gyűjtőedény 
állománnyal fogadja az ingyenesen leadható lámpahulladékot! Az elmúlt években tőlünk is több száz kiégett izzót, 
fénycsövet szállítottak el! Mindkét cégnek köszönjük a több éves korrekt munkát.

Minden település vezetése és lakosai, így természetesen Tápiószentmártonban is arra törekedtünk/törek-
szünk, hogy településünk szebb és kulturáltabb legyen. Már több mint egy évtizede parkjainkban és intézményeink 
környékén virágok ezreit ültettük/ültetjük. Egyre több helyen fákat és bokrokat is telepítünk, hogy árnyékot adjanak. 
Virágokat a Czerovszki Kertészetben nevelték, gondozták a kiültetésig. A kertészetben és a parkokban dolgozók 
munkáját dicséri, hogy ma is köztereinken a virágok százainak színpompájában gyönyörködhetnek a település 
lakói és az ide látogató vendégek. Köszönjük munkájukat! Mindannyiunk közös érdeke, hogy környezetünk szép, 
rendezett és tiszta legyen! Sajnos ma még sokan vannak, akik nem törődve ezzel eldobálják az üres palackokat, 
műanyag poharakat, üvegeket. Hulladékaikat, szemetüket kiszállítják az erdőkbe, üres tanyákra, súlyosan szennyezve 
ezzel környezetünket. Mottójuk lehet: Minél rosszabb a többieknek, nekem annál jobb!

Megteltek az út menti árkok, sőt néha még az utak mellé a járdákra is jutott bőven. A környező településeken is 
voltak vízátfolyások, kisebb, nagyobb problémák.

Kérünk mindenkit, hogy a lakásuk előtt lévő árkot tartsák tisztán és ne töltsék fel földdel, törmelékkel! Tá-
piószentmárton egyik névadója a Tápió folyó is régen nem látott vízmennyiséget szállított. Felfrissítette a folyópart 
növény és állatvilágát. A klímaváltozás komplex, térségi szinten is jelentkező hatásai, szükségessé teszik az érintett 
települések összefogását! A változások hatásai gyakran nem egy-egy településen jelentkeznek, hanem nagyobb térsé-
gekre kiterjedve bonyolult kölcsönhatásokban öltenek testet. Ilyen például a több napon keresztül tartó hőhullámok 
megjelenése. A magas hőmérséklet és páratartalom megviseli még az egészséges szervezetet is. 

Gyorsan és radikálisan kell változtatni mindennapi szokásainkon. Viseljünk szellős, könnyű kényelmes ruháza-
tot! Naponta igyunk többször vizet, folyadékot, limonádét, mert - szervezetünk izzadással hűti magát – a „hűtővi-
zet”pótolni kell! (A meleg napokon a pótlandó víz mennyisége 1-3 liter is lehet!) 

Kerüljük az erős, magas UV napsugárzást, mert rövid idő alatt komoly bőrleégést okozhat! Különösen figyel-
jenek az édesanyák, ha gyermekükkel, babakocsival sétálnak, hogy a fiatal bőr még sokkal érzékenyebb és akár 
néhány perc alatt bőrpírt, leégést, komoly problémát okozhat! Sétáinknál, vásárlásainknál válasszuk a kora reggeli 
vagy késő délutáni időpontokat! Településünk sok helyén - a közintézményekben, a boltokban - „Ivópontokat” hoz-
tunk létre, ahol friss vizet lehet kapni és meg lehet pihenni, ha valaki rosszul érzi magát! Akik járművet vezetnek 
még fokozottabban vigyázzanak egymásra, mert a melegben hamarabb fáradhatnak, csökken a figyelem és lelassulnak 
a reflexek, hamarabb megtörténhet a baj. 

Legyenek nagyon óvatosak a cukorbetegek, akik nyugtatót, vérnyomáscsökkentőt vagy egyéb gyógyszereket 
szednek, mert ők még fokozottabban kitettek a káros hatásoknak! Gondoljunk otthonaink madaraira, állataira, 
növényeire is! Őket is megviseli a hőség. Itatójukat tegyük árnyékos helyre, naponta többször is cseréljük a vizet 
hidegebbre! Növényeinket, virágainkat naplemente után öntözzük! (Az összegyűjtött esővizet különösen kedvelik 
a virágok, a bokrok, a fák!) Gondoskodásunkat friss zöld környezettel, szép virágokkal, csodás madárdalokkal hálálják 
meg! A madárdalos reggelek pozitív hatással vannak az emberek egészségére! 

Mindennapi tevékenységeinkben is előzzük meg az extrém időjárás következményeit! Figyeljünk és vigyáz-
zunk jobban saját magunkra, a családtagjainkra, a szomszédokra, szűkebb és tágabb környezetünkre! Idősebb 
rokonainkat is rendszeresen tájékoztassuk az időjárás váratlan változásairól! ŐK még nagyobb szeretettel hálál-
ják meg a gondoskodást, a fokozottabb odafigyelést!

Ha mégis megtörténne a baj, kérjük, segítsük egymást a kárenyhítésben!             Kollár János
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Településünk minden évben csatlakozott az országosan meghirdetett TeSzedd! akcióhoz. Így volt ez az idén 

is. Kisebb – nagyobb csoportokban szedték/szedtük a szemetet. Korhatár nélkül gyermekek, felnőttek, nyugdíjasok, 
baráti társaságok gyűjtötték a zsákokba az eldobált hulladékot! Egy család apraja és felnőtt tagjai vállalták, hogy 
megtisztítják a ceglédi út két oldalát Tápiószentmárton határáig. A Bem utcában lakók baráti társasága a Tápió fo-
lyó környékét és az erdőt mentesítették a sok szeméttől. A nyugdíjasok egy csoportja folytatta a gyűjtést az összefo-
lyástól az alsó hídig. Göbölyjáráson és Újfaluban is sokan dolgoztak ezekben a napokban. A Tápió Közalapítvány 
és a Fishango cég közös kezdeményezésével térségi nagytakarítást hirdettek a Tápió és mellékágai mentén. 

A meghirdetett akcióban más településről érkező diákok is segítettek a takarításban a tápiószentmártoni fo-
lyószakaszon. Minden résztvevő munkáját köszönjük. 

Településünkről több mint 400 zsák hulladék került elszállításra! Az országos szervezésben a TeSzedd! akció 
keretében az országos szervezés megoldotta az összegyűjtött hulladék ingyenes elszállítását. Márciusban a SELEC-
TOR Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. és a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola szer-
vezésében: elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akciót szervezett. Az akció során rossz, használhatatlan 
magnók, TV, hűtő, mosógép, centrifuga, gázbojler, háztartási kisgépek, gépek, gáztűzhelyek, számítógépek stb. kerültek 
begyűjtésre. A lakosok aktív közreműködésével a háztartások nagy részétől kerültek a konténerbe az elektronikai hul-
ladékok. 

A településen élők gondosságának is köszönhetően nagyon sok elektronikai hulladékot sikerült begyűjteni. 
Köszönjük a szervezők és résztvevők áldozatos munkáját!                        Kollár János

Kóbor állatok
A kóbor állatok elszaporodása Tápiószentmártonban egyre nagyobb gondot okoz. Az önkormányzat minden 

esetben próbálja megkeresni a kóborló állat gazdáját, ezért előző számunkban is közzétettük, hogy chipolvasó készülé-
ket szereztünk be. Az eltelt idő alatt már hasznát is vettük, mert sikerült a chip leolvasása után gazdájához visszajuttatni 
egy elkóborolt ebet.

Amennyiben nincs leolvasó, akkor kénytelenek vagyunk elvitetni az állatot egy menhelyre vagy (végső esetben) egy 
sintér telepre. Ebben az esetben viszont már pénzbe kerül az állat elszállíttatása az önkormányzatnak.

Mivel az utóbbi időben egyre sokasodtak az önkormányzat ilyen jellegű 
kiadásai, így a képviselő-testület úgy határozott, hogy IVARTALANÍTÁSI 
PROGRAMOT INDÍT!

Az ivartalanítási programot szándékunkban áll több éven keresztül foly-
tatni, hogy az a kívánt hatást elérje. Az ivartalanítás fontosságáról a mellé-
kelt képek beszédes információt hordoznak!

A program keretében a Tápiószentmártonban állandó lakhellyel rendel-
kező állattulajdonosok az önkormányzatnál kérelmezhetik, hogy nőstény 
ivarú kutyájuk vagy macskájuk ivartalanítási költségét az önkormány-
zat támogassa. A programra megállapított összeg 1.000.000 Ft/év. A kérel-
meket érkezési sorrendben bíráljuk el. Egy gazdi egy éven belül maxi-
mum 2 állat ivartalanítását kérheti. A kutyák esetében kikötés, hogy az ivartalanítás költségeit az önkormányzat csak 
regisztrált (a kérelmező nevére és címére szóló) chippel rendelkező ebek esetén vállalja át! Kutyák esetén a chipbeül-
tetés költségét is támogatja az önkormányzat, de CSAK ivartalanítással egybekötve!

Az ivartalanítást az önkormányzattal szerződött állat-
orvosnál lehet elvégeztetni, az útiköltség nem számol-
ható el!

A programra jelentkezni kizárólag az önkormányzat 
által kiállított nyomtatványon lehet, melyet az ivarta-
lanítást végző orvossal kell leigazoltatni.

Györe László
polgármester
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Tápió Natúrpark - egy újabb lehetőség a térségi 
együttműködésre

Beszámoló a Tápió Natúrpark címátadó ünnepségről

Hosszú előkészületek után végre elérkezett a nagy nap, hogy a Tápió menti térség hivatalosan is megkapja az 
Agrárminisztériumtól a Tápió Natúrpark címet. Az ünnepélyes rendezvényre június 22-én került sor Farmoson, a 
Természetvédelmi Oktatóközpont előtti téren. (A natúrpark céljáról már korábbi számunkban írtunk többször is)

A rendezvényt Terék József nyitotta meg tárogatószóval Pest megye verbunkjának dallamaival, majd A natúrpark 
címet dr Rácz András környezetügyért felelős államtitkár adta át ünnepélyes keretek között Wenhardt Lászlóné elnök 
asszonynak és Antalicz Csabának, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány titkárának. A Közalapítványt a 
helyi önkormányzatok bízták meg a natúrpark ügyviteli feladatainak ellátásával munkaszervezetként. Majd közösen 
adták át a partnerségi okleveleket a natúrparkot alkotó települések polgármestereinek és a térség nagy múltú és 
kimagasló teljesítményű civil szervezeteinek. A Tápió Natúrparkhoz jelenleg a következő települések tartoznak: 
Sülysáp, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Úri, Kóka, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Tápióság, Tápióbicske, 
Nagykáta, Farmos, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiógyörgye, Tápiószőlős
A címátadón Czerván György országgyűlési képviselőnk tartotta az ünnepi beszédet térségünk értékeiéről, az induló 
natúrpark jelentőségéről és a benne lévő lehetőségekről. Majd Básthy Béla, a Magyar Natúrpark Szövetség elnöke 
köszöntötte az új Tápió Natúrparkot, mely immár a 14. a hazai natúrparkok sorában. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Dr. Rainer Haas, Ludwigsburg Járás elnöke (Pest megye 1997 óta hivatalos kapcsolatot ápol a németországi 
Ludwigsburg Járással, melynek része a Tápió-vidék természeti értékeinek védelme és a német-magyar cseretáborok). 
Gomba, Bénye, Káva, Pánd települések képviseletében köszöntőt mondott Pogácsás Tibor államtitkár úr is, aki az 
önkormányzatok natúrparkbéli szerepéről is beszélt. 

A címátadó ünnepséget közös ebéd, majd változatos 
kulturális program követte a délután folyamán, ahol a 
térség jól ismert helyi előadói adtak műsort a közönségnek, 
A Tápiómente Táncegyüttes itt mutatta be elsőként 
legújabb műsorát, melyet a tápiómenti népdalversenyek 
ifjú felfedezettjei - Horváth Éva Sára, Sillo Réka, Mázás 
Jázmin, Czira Sára - követtek helyi népdalokat énekelve. 
A térségi néptáncos csoportok közül még a tápiószecsői 
Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes lépett fel, 
melynek táncosait a tápiószőlősi Kozma György hívta fel a 
színpadra citerájával helyi nótákat énekelve.

A hagyományőrzők mellett a színpadon a modern 
művészetek is éppúgy helyet kaptak. A zenei blokkot a 
Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Intézmény tehetséges 
tanulói színesítették hangszeres játékukkkal, majd a 
Tápiósági Amatőr Színtársulat tagjai örvendeztették 
meg a vendégeket híres musical részletekkel.  A modern 
populáris zenét  Lipták Tibor és barátai képviselték 
színvonalas gitáros előadásukkal, valamint a farmosi 
Atlantisz Szabadidő Egyesület táncosai hozták tűzbe a 
színpadot latin és  egyéb modern táncokkal.

A rendezvényt színesítették még a sátraikkal jelen lévő helyi 
kézművesek, hagyományőrzők és  civil szervezetek, a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a tápiószelei Blaskovich 
Múzeum és a Növényi Diverzitás Központ munkatársai is.  

Köszönjük mindenkinek, aki bármi módon segítette a Tápió Natúrpark születésének méltó megünneplését, és még 
inkább annak a sok, a Tápió mentéért elkötelezett embernek a munkáját, akik nélkül a natúrpark nem születhetett volna 
meg. Reméljük, hogy a szervezés során tapasztalt segítőkészség és összefogás még tovább erősödik majd a natúrpark keretei 
között.                      Antalicz Csaba

Tápió Közalapítvány 
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Tápiószentmártoni Strand és Termálfürdő
4 medencével (gyermek-, gyógy-, úszó- és fürdőmedence), homokfutball pályával, gyermek játszótérrel, masszázs-

zsal, pedikür-manikűr szolgáltatással, hideg-meleg ételes büfékkel, fagylaltozóval, sok árnyékkal és rendezett területtel 
várják a pihenni vágyókat. 

A fürdő 52 °C-os termálvize (alkáli-hidrogénkarbonátos–kloridos hévíz) 650 méter mélyről tör fel; általá-
nos fájdalomcsillapító, nyugtató és alvásjavító hatással bír, de alkalmazható különféle bőrbetegségek orvoslására is, 
és degeneratív kopásos mozgásszervi betegségek gyógyításában rendkívül hatásos, mivel a reumatológiai folyamatok 
aktivitásának csökkentését idézi elő. 

Tapasztalatok szerint a gyógyvíz főleg mozgáskorlátozottsággal járó, súlyosabb sérülések utókezelésében al-
kalmazható sikerrel. Alkáli-hidrogéntartalma miatt mozgásszervi és nőgyógyászati kórképekben javasolható, valamint 
kloridtartalma miatt általános erősítő és ellenállás-fokozó hatással is bír. 

A fürdő vize 2003 óta hivatalosan is gyógyvíznek minősül.

Nyitva-tartás
Hétfő   09:00 - 19:00
Kedd   09:00 - 19:00
Szerda   09:00 - 19:00
Csütörtök   09:00 - 19:00
Péntek   09:00 - 19:00
Szombat   09:00 - 19:00
Vasárnap   09:00 - 19:00

Belépőjegy árak (2019)
Ifjúsági jegy:  550 Ft (3-18 éves korig, érvényes igazolvány felmutatásával);
Nyugdíjas jegy:  650 Ft (érvényes igazolvány felmutatásával);
Felnőtt hegy:  990 Ft;
Büfé jegy:   100 Ft;
Úszó jegy:   200 Ft (09.00-10.00-ig bezárólag használható fel, és kizárólag csak az úszó medencére érvényes, amennyiben üzemel).
Kedvezmények a nap végén:
2019. május - szeptember - október  15.00-17.00-ig
2019. június - július - augusztus  17.00-19.00-ig 
Ifjúsági jegy:  350 Ft (3-18 éves korig, érvényes igazolvány felmutatásával);
Nyugdíjas jegy:  450 Ft (érvényes igazolvány felmutatásával);
Felnőtt jegy:  790 Ft;
20 fő felett 10%-os kedvezmény
A helyi lakosok (lakcímkártya bemutatásával) hétköznapokon és a Gyermeknaptól számított, minden második 

vasárnap 50% kedvezmény igénybevételével léphetnek be a strandfürdő területére.  
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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.


