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CIKLUSÉRTÉKELŐ 2019
Eljött az ideje annak, hogy számot adjunk az önkormányzat elmúlt 5 évéről. A „ciklusértékelő” műfaját a kormány
mintájára, több település is követi, hiszen ilyenkor szükséges felidézni, hogy az önkormányzat mit is tudott megvalósítani az eltelt ciklusban az Önök befizetéseiből és pályázati forrásokból.
Ennek mentén én is összeszedtem azokat az elért eredményeket, melyek meglétét az idő múlásával a lakók
természetesnek veszik, megfeledkeznek arról, hogy milyen volt azelőtt…

2014. október után…
Az újonnan megalakuló önkormányzat első teendői az állapotfelmérésre koncentrálódtak. Át kellett nézni, hogy
honnan indulhatunk. Már az első pár ülésen téma volt, hogy 2014 elején, a szociális rendeletből kitörölt Szent Márton
Napi juttatást visszahelyeztük a rendeletbe, hogy az idősek támogatása ne szűnjön meg.
Döntöttünk a földutak azonnali javításairól, illetve több utca aszfaltozásához közbeszerzési eljárás kiírásáról.
Az utasok kényelme érdekében megkezdtük a tárgyalásokat a Volánbusz Zrt.-vel a Béke téri és a Madách utcai
megállók kialakításának lehetőségéről.

2015…
A strandfürdőben, folytattuk az úszómedence korszerűsítésének folyamatát, illetve új játszóteret telepítettünk.
Az üdülőterületen a több éve nem gondozott utcákon felújítási munkákat végeztünk.
Megkezdtük a település elhanyagolt utcáinak aszfalt burkolattal való ellátását. Minden esetben vízelvezetéssel láttuk el az épülő utcákat, hogy az
új utak tartósak maradjanak. Az alábbi utakat sikerült elkészíteni: Báthory, Bercsényi, Bethlen, Bocskai, Mozi köz, Rákóczi, Zrínyi, Munkácsy
(2*1 méter teherbíró padka készítés), Béke tér (mindkét oldala), Babos,
Kápolna, Deák, Ludas köz, Madách, Móricz Zsigmond, Klapka, Jókai
(fele), Hatvani hegy.
A Magyar Közút kezelővel javíttattuk a Bem utcát, illetve árokszabályozást végeztettünk a Mátyás király,
Széchenyi utakon.
Beindítottuk a startmunka programot, ezzel munkahelyteremtés mellett virágot, zöldséget és gyümölcsöt kezdtünk termelni. Mindemellett több munkaeszköz beszerzését sikerült állami támogatásból megvalósítani.
Modernizáltuk az Étkeztető Szolgálat eszközállományát, a régi ütött-kopott edényeket 5 millió Ft értékben
cseréltük le az előírások szerinti rozsdamentes edényzetre.
A munkahelyteremtés jegyében rendszeres állásbörzéket szerveztünk a művelődési házba, hogy mindenkihez
eljussanak a munkaadók.
Megnyugtatóan sikerült rendezni Tápiószentmárton 2002 óta fennálló 116 milliós tartozását, mellyel sikerült megmenteni 41 hektár termőföldet.
Az intézményeinkben javíttattuk a balesetveszélyes lépcsőket, tantermek, tornatermek padlózatát, a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak megfelelővé tettük intézményeinket (sportcsarnok, iskola,
művelődési ház). Kifestettük a 15
éve nem gondozott helyiségeket,
közműfelújításokat végeztünk az iskolában.
Informatikai eszközöket (nyomtató, számítógép, monitor) vásároltunk az
elavultak helyett az iskolának, könyvtárnak, védőnőknek.
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Akadálymentesítettük a Móra Ferenc úti rendelőt, rendeztük az utcafrontot és parkolót. Kiépítettünk 2 db buszmegállót a Béke tér két oldalán.
Bevezettük a civil szervezetek támogatását, melynek keretében a helyben
működő egyesületek, alapítványok juthattak támogatáshoz.
A Göbölyjáráson található kápolna
tetőzetét és vízellátását is támogattuk.
Fentiek mellett költségmegtakarításokat foganatosítottunk, így az önkormányzat számláján év végére 50 millió Ft maradvány volt.

2016…
2016. március 06. napján időközi választás volt, mert 2015 végén az akkori
képviselő-testület feloszlatta magát. Ezért új képviselők kerültek megválasztásra, míg a polgármester személyét újraválasztották a szavazók. Az új testület az alábbi munkát végezte:
A Nádastói úton szakaszos javítás keretében 400 méternyi új aszfalt burkolat került a régi helyére. A Munkácsy Mihály út 4 méterről 5
méter szélességre lett bővítve és teljes hosszában új aszfalt burkolattal
lett ellátva. A beruházás összköltsége 2 buszmegálló kiépítésével 29,5
millió Ft volt. A harmadik, a buszfordulóban lévő buszmegállót a Gildex
Kft. ingyenesen készítette el.
A földutakon a gréderes javítás mellett megkezdtük a vízelvezető
árokrendszert kiépíteni, illetve engedélyes terveket elkészíttetni.
A 2015 végén megnyert „Óvodakonyha korszerűsítése” pályázaton közel 30 millió Ft pályázati pénzt kaptunk,
melyből az Óvodaközi konyha teljes felújítását és modern eszközökkel való felszerelését tudtuk végrehajtani.
Ebben az évben nyertünk 2 millió Ft összegért egy egészségügyi szűrőbusz kitelepülését az augusztus 20-ai rendezvényünkre, illetve a testvértelepüléseink vendégül látásához nyertünk közel 800.000 Ft összeget a Szent Márton
emlékév kapcsán.
Megszerveztük a településen az első Gyermeknapot, melyen a képviselők is aktívan részt vettek és palacsintasütést szerveztek a gyermekeknek. A játékok bérlésére 525.000 Ft pályázati
pénzt nyertünk.
A településen veszélyessé vált fákat a kivágásuk után a szociálisan
rászorulók igényeinek kielégítésére használtuk fel, felismerve ennek szükségességét. Továbbá 1,4 millió Ft támogatást sikerült elnyerni szociális
tűzifa pályázaton.
Az épületeink energetikai korszerűsítését is nagyon fontosnak tartottuk, így beadtuk (a későbbiekben elnyert) pályázatunkat 5 épületünk
felújítására, összesen 211 millió Ft értékben.
A strandfördő régi „vízmű” kinézetét a falusias környezethez igazodóvá tettük, felújítottuk a teljes elektromos hálózatot és a medencék lefolyó rendszerét összesen közel 8 millió Ft-ért.
Alapítóként csatlakoztunk a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok
Klubjához. Ezzel kívánjuk biztosítani az önkormányzat teljesen átlátható működését,
gazdálkodásának tisztaságát!
Támogattuk a településen működő szervezetek tevékenységét. Anyagilag is
támogattunk lovasrendezvényt, gyermektáboroztatást, egyházi szervezeteket, tehetséges helyi fiatal CD kiadványát és lemezbemutatóját, egészségmegőrző rendezvényt, művészeti iskolát stb.
A közösségépítés jegyében a civil és egyházi szervezetek adventi rendezvényéhez bekapcsolódva a művelődési
házban is megindultak az adventi vasárnapok, melyek sok nézőt vonzottak.
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2017…
Ennek az évnek az elején a kormányhivatal lényegében kiürítette a polgármesteri hivatalt, nyugdíjba ment
egy háziorvos, elment az étkeztető szolgálat vezetője és a sportcsarnok tanuszodájára is olyan szakvélemény érkezett, ami a korábbi állapotok miatti hibák alapján bezárásra került.
A nehezen indult évben a fentiek ellenére mindent sikerült megnyugtatóan rendezni. Lassan de biztosan feltöltöttük a hivatali állományt, a lakosság problémáit átérző, udvarias köztisztviselőkkel. Javíttattuk a tanuszoda évtizedes hibáit és biztonságos környezetben újranyitottuk. Határozatlan idejű szerződés keretében állandó helyettesítőt
sikerült találni Ócskóné Dr. Zöldi Márta személyében az I. számú orvosi körzetbe. Az étkeztetőt a polgármesteri
hivatal hatáskörébe helyezve és élelmezésvezetőt alkalmazva folyamatos működéssel orvosoltuk a kialakult helyzetet.
Mindeközben az egyre sűrűsödő intézményi ellenőrzéseknek is próbáltunk megfelelni, melyeket különböző
hatóságok (Államkincstár, Állami Számvevőszék, Kormányhivatal, ÁNTSZ, NéBiH) végeztek. A feltárt hibák csak
kisebb és rendszerint még „örökölt” hibák voltak, amit azóta sikerült minden esetben javítani.
Felújítottuk a település főterén álló I. Világháborús emlékművet, illetve a
Málenkij robot emlékművét. Az emlékműveket teljesen lebontottuk, majd újraépítettük a szobrot megtisztíttattuk. Így az emlékmű csoport méltó díszévé vált
Tápiószentmártonnak. A közel 3,5 millió Ft beruházási költséghez 1,5 millió Ft
támogatást kaptunk.
A startmunka program keretében állami támogatásból megvásároltunk egy 5,7
millió Ft értékű MTZ kistraktort.
Megversenyeztettük a temetők üzemeltetését. A nyertes a SZIGÜ Kft. lett. A nyertes a benyújtott pályázata szerint felújította a
ravatalozó épületét kívül és belül egyaránt.
A polgármesteri hivatalban bevezettük az
ASP informatikai rendszert, melyre 7 millió Ft állami támogatást kaptunk.
Ebből új informatikai eszközökkel bővítettük a hivatal eszközállományát.
VEKOP pályázat keretében 7 fő foglalkoztatását támogatta az Európai
Unió közel 9 millió forinttal.
A cifrakerti sportpályát 50 évre átadtuk az Aranyszarvas Sportegyesület kezelésébe, hogy ezzel is segítsük az ott megépülő többszáz milliós beruházást.
A göbölyjárási kápolna tető- és külső homlokzati felújításához 2 millió Ft támogatást biztosítottunk.
Noha a szociális tűzifa támogatás benyújtására nem jogosult Tápiószentmárton, a 2017-es évben a beérkező tűzifa igényekre 2,5 millió Ft összeget különítettünk el. A tűzifát big-bag zsákban kimérve kapták meg a rászoruló családok.
A földutak közül stabilizáltuk a Balassi, Csokonai, Nádastói (egy része),
illetve megkezdtük a nagy iskola és a posta előtt parkolók kialakításának tervezési és engedélyezési munkálatait.
Megdupláztuk a településen működő közterületi kamerák számát, és javíttattuk a régebbi rendszer felmerült
hibáit.

2018…
Ebben az évben Tápiószentmárton első okleveles említése szerint
580 éves lett, amit méltó módon, a település megszépítésével, felújításokkal is tudtunk ünnepelni.
Kivitelezésre került a korábban megnyert 210 milliós energetikai beruházás, melynek keretében a sportcsarnok, az alsós iskola, a könyvtár,
a Fő úti rendelő és a Béke téri Óvoda teljes külső felújítása, napelemek
beszerzése megvalósult. Ez a beruházás Tápiószentmárton történetének eddigi legnagyobb, 100%-ban támogatott pályázata volt! A kivitelezésnek köszönhetően 8-10 millió Ft éves megtakarítása keletkezhet az önkormányzatnak.
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A startmunka programot az eddigi növénytermesztés után bővítettük. A településen további felmerülő hiányokat pótolva állattenyésztés,
hulladékgyűjtés, útkarbantartás és vízelvezető árok karbantartás is került a programba. A bővített programnak köszönhetően állami támogatásból
további kisgépeket (útjavításhoz, zöldfelület karbantartáshoz) szereztünk be,
továbbá megvásároltunk egy Nissan Navara terepjárót.
Új autót kapott az étkeztető
szolgálat is. A régi, rengeteg hibával
üzemelő „zöld autó” helyett egy
ugyancsak VW Caddy típusú majdnem teljesen új autót vásárolt az önkormányzat 4 millió forintért.
A 2018. évi költségvetésben 119 milliót tudtunk félretenni útépítésre. Az
útépítéseknél a legtöbb lakó érdekeit szolgáló leghosszabb és legrosszabb utakat aszfaltoztuk le. Szilárd burkolatot kapott a József Attila, a Katona
József, a Tavasz és a Balassi út. Ezeken az utakon lakók is már évtizedek
óta várták a felújítást. A kivitelezés elvégzése után, ezekben az utcákban,
sorra keltek el az évek vagy éppen évtizedek óta üresen álló házak. A Balassi
és Tavasz utak mentén az előírásoknak eleget téve 7 db föld feletti tűzcsap
is kiépítésre került közel 4,5 millió Ft értékben.
A „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program” keretében egy „D” típusú sportpark épült a Béke téren. Ez a beruházás
100% államilag támogatott volt, így önkormányzatunknak nem került
pénzébe, csak a helyet kellett biztosítanunk.
Beindult a településen az ingyenes ortopédiai szakrendelés, egyelőre 3 havonta egy alkalommal, ami szükség esetén további alkalmakkal
bővíthető lesz.
Képviselő-testületünk egyhangú támogatása mellett a Magyar Kézilabda Szövetség a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében a nagy iskola régi salakpályáját új gumi
burkolattal látta el.
A korábban stabilizált utcák közül a Csokonai és a „Móra köz” kaphattak mart
aszfalt réteget, ezzel is előre haladva a teljes aszfaltozás elérése felé.
A 2018. évben a „big-bag” zsákos tűzifára már 4 millió forintot különítettünk
el, hogy a kevésbé tehetős családokat és időseket ebben a formában is támogatni tudjuk a hideg idő megérkezésekor.
A 60 éve épült művelődési ház a „Várallyay Béla Művelődési Ház” elnevezést
kapta, ezzel tisztelegve a település első népművelője előtt.

2019…
Megvásároltunk egy kátyúzásra alkalmas berendezést 4 millió forintért, amivel a település útjain lévő kátyúkat
tudjuk majd saját magunk javítani.
Tovább bővítettük a startmunka program állattenyésztését, már 4 borjút, 10
malacot, 200 tyúkot és 32 juhot nevel az önkormányzat. A programhoz további nagy- és kisértékű eszközöket szereztünk be (pl.: utánfutó, traktor alkatrészek, házi vízmű stb.).
Elkészült az Albertirsai út
szakaszos felújítása, így már
biztonságosan és gyorsabban elérhető
az épülő M4-es főút. A beruházás részeként egy új MTZ 892.2 típusú
traktor és szárzúzó beszerzése is megvalósult. A fejlesztés teljes költsége közel 130 millió Ft, amiből a pályázati forrás közel 109 millió Ft volt.
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Felújításra került a Fő úti óvoda, közel 49 millió forint összköltségben. A pályázati forrás 40,7 millió Ft volt,
melyet Magyarország Kormánya biztosított a Pest megyei kompenzációs alapból. A pályázat keretében energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés és eszközbeszerzés is történt. A pályázaton kívül további beruházásként
teljes belső festés és a csoportszobák parkettájának cseréje is megtörtént. A gyerekek így egy teljesen új környezetben, új bútorokkal vehették birtokba az óvodát.
A LEADER pályázati lehetőségeinek köszönhetően sikeresen pályázatunk
a „Kincsem születésének 145. évfordulója” című rendezvénysorozatra. A
pályázat keretében beszerzésre került 2 db 96 m2 területű rendezvénysátor, 20
garnitúra sörpad, 4 db sátorfűtés, 1 db ipari hűtő, 1 db ipari sütő, a művelődési ház teljes hangtechnikai eszközei, projektor, fényképező, kamera. Az
eszközök a települési vagyont gazdagítják.
Közterületi WIFI pontok kiépítésére nyertünk 15.000 eurot, mely 10 db
köztéri wifipont elhelyezését teszi lehetővé. Ennek segítségével a parkokba,
strandon és központi buszmegállóban ingyenes wifihasználat lesz elérhető.
Egy közművelődési pályázaton 30 millió Ft támogatást nyertünk „Interaktív tematikus mobil tanulószoba kialakítása” címen. A pályázat keretében
egy olyan mobil tanulószoba kialakítása történik, mely szállítható a 11 együttműködő partner kérésére. A „szabadulószoba” mintájára készült tanulószobában
a gyermekek játszva tanulhatnak, változtatható témák alapján. Az eszköz alkalmas a gyermekek kompetenciafejlesztésére. A pályázat részeként a művelődési ház, mint közösségi tér 200 db új konferenciaszékkel gazdagodott.
Ebben az évben sem feledkeztünk meg az utak felújításáról, így 2019-ben 20
cm kő terítésével stabilizáltuk a Zsák, a Radnóti (egy része) és a Szent Gellért utakat. Ezt követően mart aszfaltos
portalanító réteget kaptak a Zsák, Radnóti (egy része), a Szent Gellért, a Kossuth Lajos (Barkács, hentes előtti
rész), az Irányi utak és a Katona József (Nádastói közötti része).
Az állatvédelem jegyében elindítottuk ivartalanítási kampányunkat, melynek keretében a nőstény
kutyák és macskák ivartalanítását
támogatja az önkormányzat. Mindezt
annak érdekében, hogy a nem kívánt
szaporulatok ne kössenek ki a település utcáin.
Ez a megmozdulásunk országos hír lett és sokan példamutatást látnak benne.
A fent leírtak között a ciklus elején vállaltaknak megfelelően vezettük a települést és vállalásainkat 90%ban teljesíteni tudtuk!
Köszönjük minden együttműködőnek és támogatónak, hogy Tápiószentmárton érdekeit szem előtt tartva
segítették terveink megvalósítását!
Györe László
polgármester
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Pályázatok 2019
1. PM_OVODAFEJLESZTÉS pályázat kivitelezése a végéhez ért. A pályázat szerinti műszaki tartalom határidőre elkészült. Azonban a kivitelezés szakaszában többször is tartottam helyszíni bejárást, mely alkalmakkal megbizonyosodhattam róla, hogy mindenképpen szükséges az óvoda elavult, régi belsejének felújítása is.
Az óvoda vezetőjével úgy döntöttünk, hogy a képviselő-testület elé terjesztjük a
javaslatot, hogy a 3 csoportszoba parkettájának felújítását és az óvoda minden helyiségére kiterjedő belső festését a pályázat keretein kívül végeztessük
el. Ennek következménye lett, hogy a Gyöngyvirág telephely csak 2 hét csúszással tudta fogadni a gyermekeket, de viszonzásul egy kívül-belül megújult óvodát
vehettek birtokba.
A sok évtizedes, többször felcsiszolt parketta elbontásra került és helyette, a mai
kornak megfelelő, nagy kopásállóságú laminált padló került lefektetésre. A laminált padlót jelentősen kedvezményes áron biztosított az óvoda számára a Kincsem Áruház tulajdonosa Czenky Árpád, amit ezúton
is nagyon köszönünk!
Továbbá a műszaki tartalmon felül elvégzett ingyenes munkákat köszönjük a Garzonszépítőknek, illetve
Kollár (Öcsi) Istvánnak és csapatának!
A következőkben már csak az óvodai udvarok rendezése van hátra, melyre az idei költségvetés terhére 3
millió Ft-ot csoportosított át a képviselő-testület.
2. Az Albertirsai út szakaszos felújítása elkészült, melynek köszönhetően biztonságosabban és gyorsabban érhetjük el a 4-es főutat vagy Albertirsát. Továbbá a
gépbeszerzésnek köszönhetően folyamatosan karban tudjuk tartani az út széleit.
3. A LEADER rendezvény pályázatunkban szereplő eszközök beszerzése
megtörtént. A megvásárolt eszközöket a rendezvénysorozat keretében használjuk majd, de a rendezvény után
is megmaradnak az önkormányzatnak, így azokat a jövőben nem kell bérelni. Beszerzésre került 2 db 96 négyzetméteres rendezvénysátor, 4 db gázfűtéssel és 20 garnitúra sörpaddal. Az
étkeztetőben használható ipari hűtő és sütő, továbbá a művelődés ház komplett
hangtechnikája (mobil és fix hangfalak, keverőpult, mikrofonok, projektor),
digitális fényképező és kamera. Az eszközök megérkeztek, melyek az önkormányzat vagyonát gyarapítják.
4. A Várallyay Béla Művelődési Ház udvarán felállításra került az „Interaktív
tematikus mobil tanulószoba”, melynek megépítését a VEKOP-7.4.3 pályázat keretében nyertünk el. A tanulószoba az iskolás gyermekek kompetencia
fejlesztését szolgálja. A tanulószoba a diákoknak játékos módon (a „szabaduló
szoba” mintájára) egy téma köré épülő csoportos tanulást tesz lehetővé. A pályázat szerint 11 együttműködő oktatási intézmény veszi majd igénybe, ezért
Tápiószentmártonban csak időszakosan lesz elérhető. Az ittléte alatt csak
az iskola tanrendjétől függ, mennyit tudják használni a gyerekek. A jelenlegi
tervek szerint most 1 hónapig, majd 2020. év elején még 1 hónapig lehet használni.
A pályázat keretében beszerzésre került még 200 db új konferenciaszék a
művelődési házba, mellyel sikerült lecserélni a több évtizedes, már a kényelmetlenségig elhasználódott székeket. Reméljük, hogy ezzel a művelődési házban tartott rendezvények még élvezhetőbbé válnak. Használják egészséggel az
új eszközöket!

Györe László
polgármester
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Útfelújítás
Az elmúlt 3 hónapban elkészültek a Zsák utca, a Radnóti utca (földút része) és a göbölyjárási Szent Gellért utca
stabilizálási munkálatai 20 cm vastag kő terítésével. Továbbá mart aszfaltos pormentesítő réteget kaptak 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 göbölyjárási Szent Gellért utca.
Az Albertirsai úti pályázat kivitelezése is befejeződött. Sajnos a pályázati kiírásban maximalizálva volt az igényelhető összeg, ezért csak a 7,5 km hosszú út 37%-ára, 2,8 km-re volt elegendő a pénz. A megnyert (a pályázatban
legmagasabban igényelhető) összeg legjobb kihasználását egy útmérnök segítette. Az út hosszából kijelölték azokat a
részeket, melyek a legrosszabb állapotban voltak. Ez alapján került javításra az út. A kijelölt részeken új aszfaltszőnyeg
terítést végeztek teljes szélességben. Ezzel a művelettel elértük, hogy kerülgetés és lassítás nélkül, biztonságosan lehet
haladni az úton. A kivitelezés részeként, biztosítva az útról a csapadékvíz elvezetését, kétoldali padkarendezés is történt
a szükséges helyeken.
A pályázat részeként beszerzésre került egy MTZ 892.2 típusú erőgép és a hozzá tartozó szárzúzó, így a jövőben az út két szélét folyamatosan, saját magunk rendben tudjuk
tartani.
Az aszfaltos utakon az önkormányzat által vásárolt kátyúzó berendezéssel is több alkalommal dolgoztak kollégáim, amit a jövőben is folytatni fognak.
A településen maradt még néhány földút, melyeket lehetőségeinknek megfelelően javíttattunk és próbálunk
még a tél előtt a többi földútra is eljutni.
A Sőregi és Nádastói utak tekintetében még mindig várjuk a pályázat megjelenését!
Györe László
polgármester

Ingyenes WIFI Tápiószentmártonban
Az előző számunkban beszámoltam róla, hogy megnyertünk 15.000 EURO összeget az Európai Bizottság által
meghirdetett pályázaton, ingyenes WIFI elérést biztosító eszközök telepítésére, melyet közösségi színtéren (parkokban, közösségi házban, téren, stb.) kell elhelyezni.
Az eddig eltelt idő alatt megtörtént a technikai egyeztetés az eszközökre vonatkozóan és az árajánlatok bekérése is.
A legjobb ajánlatban sikerült elérni a 10 db eszköz kihelyezését. Kijelöltük azokat a helyeket, ahol elhelyezésre fog
kerülni a WIFI elérést biztosító eszköz, mely az alábbi helyeken lesz:
Göbölyjárás településrész:
Újfalu településrész:

Üdülő terület:
Település központ:

- Bolt és buszmegálló között
- Ifjúsági szállás közelben
- Buszforduló
- Béke tér
- Széchenyi úti játszótér (víztorony)
- Strand (2 db)
- Polgármesteri Hivatal melletti tér
- Templom tér parkja

- Cifrakert
Hamarosan megkötésre kerülnek a szükséges szerződések és megkezdődhet a telepítés.
Használják örömmel!
Györe László
polgármester
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Augusztus 20. ünnepély a strandon

Idén is kegyes volt, az előrejelzések ellenére is, az időjárás augusztus 20-án.
Verőfényes szép idő volt már kora reggel. Már a reggeli órákban lázas készülődés
neszeit lehetett nyitás előtt is hallani az arra járóknak és az ott lakóknak. Érkeztek
ugyanis a főzőverseny résztvevői és izgatott készülődéssel fogtak hozzá a finomabbnál – finomabb fogások elkészítéséhez. Nem sokára pedig a készülő ételek
illata fogadta a strand területére érkezőket.
Nemcsak a főzőcsapatok, de a helyi termelők és kézművesek is szorgoskodtak, standjaik felállításával, csinosításával foglalatoskodva. Természetesen a kicsik örömére ugrálóvár, várkastély,
várta a kisvendégeket.
Nyitás után a látogatók gyorsan be is kapcsolódhattak egy reggeli alakformáló tornába, Ráti Krisztinával. Nem
sokára megérkezett a TTSE mediball csapat, nagyon színvonalas bemutatóval népszerűsítettek a sportágat. A
bemutató után természetesen mindenkinek volt lehetősége kipróbálni a mediball sportot.
A Dalma Dance Tánccsoport táncosai is megérkeztek, sőt mazsorettek is jöttek
Abonyból, és színvonalas műsorukkal elkápráztatták az érdeklődőket.
Óránként illetve igény szerint vízi tornán is részt lehetett venni, Gigorné Nagy
Katalin vezetésével.
Közben a sportpályán folytak a különböző strand bajnokságok. Idén is volt
strand foci, strand röpi és strand kézilabda is.
A szabadtéri színpadra pedig megérkezett Kiss Attila Andor, régi kedves ismerősünk. Jó ebédhez szól a nóta produkciója fokozta a készülő ételek illatával összekeveredve a hangulatot, na meg
az étvágyat.
A készülő ételek a zsűri elé kerültek, majd izgatott várakozás következett. Idén is a Szabadtűzi Lovagrend tagjai végezték a zsűri szakmai munkáját.
Györe László polgármester Úr, ünnepi köszöntője után folytatódott a műsor.
A tápiószentmártoni Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncosai, a Galáris és a Lázsiás tánccsoport fergeteges műsorát láthattuk, Laczkó Tibor vezetésével.
Tápiószecsőről idén is nagy szeretettel fogadtuk és láttuk vendégül az Ofella Sándor Hagyományőrző Táncegyüttest, Walter János vezetésével. Idén is szép számmal érkeztek és a
nagy meleg ellenére nem hagyták otthon a „szecsői mulatós kedvüket”.
Ezt követően más műfaj következett Steve Taylor, azaz Szabó István. Pánsíp játékában hallhattunk átdolgozott
világslágereket.
István után ismét műfajváltás következett, a mulatós műfaj egyik nagy sztárja, Csocsesz. Csocsesz fergeteges
hangulatot teremtett pillanatok alatt. Egy órás élőműsora megmozgatta a tenyerét és a talpát is a kedves közönségnek.
Dudás Tibor, Dudy, tanítványai követték Csocsesz produkcióját. Vérpezsdítő latin dallamokra mutattak be, temperamentumos latin táncokat.
Közben természetesen eredményhirdetések is történtek, főzőverseny és a sport terén egyaránt.
A rendezvény egész napos hangosítását a HAMMER SOUND technikájával, Kalhammer Péter működtette és segítette a rendezvény lebonyolítását.
Szürkületkor pedig „kertmoziztunk” az idén is. A mozikban méltán nagy sikerrel játszott KINCSEM filmet nézhették meg az érdeklődők. A film végét egy
látványos tűzzsonglőr produkció koronázta meg. A tűzzsonglőrök pedig kicsalogatták a közönséget a strand területéről a tűzijáték helyszínére.
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A nap méltó befejezése a tűzijáték volt. Színvonalas és látványos, effektekben gazdag
égi fényjáték tanúi lehettünk. A tűzijáték végén pedig Kincsem tiszteletére gyulladtak ki a
fények, a 145 éves jubileum emlékére.
Tartalmas és eseményekben gazdag program részesei lehettek, gyerekek és felnőttek egyaránt, akik ezt a szép nyári ünnepnapot velünk töltötték.
Majorosi Katalin

Kedves Olvasónk!
Bárkivel előfordulhat, hogy elfelejt fontos dolgokat.
Ez érvényes lehet a könyvtárból kikölcsönzött
könyvekre is.
Ezen szeretnénk segíteni, ezért könyvtárunkban

2019. szeptember 30. és október 05. között nyitvatarási időben
MEGBOCSÁTÁS HETÉT tartunk.
Ennek keretében késedelmi díj fizetése nélkül hozhatják vissza a régen kivett, lejárt kölcsönzési határidejű
dokumentumokat.
Intézményvezető

Kedves gyerekek!
Kincsem emlékév alkalmából a
Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár
FOTÓ-és VIDEÓ pályázatot hirdet.
Pályázni lehet:
8- 18 éves korig
Készítsetek:
Kincsem életéből, versenyeiről, születési helyéhez kötődő emlékekről, fellelhető díjairól, fényképes tablót,
fotóalbumot, ismertető füzetet, illetve rövidfilmet, riportot…
Használható eszközök a pályamunkák elkészítéséhez:
- Fényképezőgép
- videókamera
- okos eszközök, pl.: telefon, táblagép
Pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztatást a könyvtárban lehet kérni, nyitvatartási időben.

Pályamunkák beérkezésének határideje: 2019. november 04.

A leadott pályamunkák 2019. november 11-én kerülnek bemutatásra eredményhirdetéssel egybekötötten a
Magyary-Kossa Sámuel Könyvtárban.
Nagy érdeklődéssel várjuk fantáziadús alkotásaitokat, jó munkát kívánunk!
Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár
dolgozói
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SZELLEMI ÉRTÉKEK A TÁPIÓ MENTE KISTÁJON
A kistáj határai, fekvése
A névadó patak vízgyűjtője által meghatározott Tápió mente történeti és természetföldrajzi kistáj is, amely
térségben 21 település található. E kistáj Pest megye K-i részén, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál,
Budapest és Szolnok, valamint Cegléd és Jászberény között fekszik. Hátrányos helyzetű kistáj, hiszen az M3-as és az
M5-ös autópályák szögfelezőjében található forgalmi árnyékban fekszik, ahol kevés a munkahely, magas a munkanélküliek és ingázók aránya, iskolázottsági mutatói a megyében a legkedvezőtlenebbek, s emellett meglehetősen javítandók
a közlekedési feltételei is.
A TÁPIÓ MENTE kistáj legfontosabb adatai: területe 849 km², népessége 84 048 fő (2018), népsűrűsége, 98 fő/
km². A 21 településből három város: Nagykáta (1989), Tápiószele (2009) és Sülysáp (2013). Legnépesebb és egyben
járási székhely Nagykáta (12 280 fő – 2018), legkevesebben Káván élnek (682 fő – 2018), legnagyobb közigazgatási
területű Tápiószentmárton (102,91 km²), a legkisebb Káva (11,3 km2). A 21 település életében lévő különbségeket
jórészt a vasúttól való távolságuk okozták/okozzák. A II. világháború utáni évtizedekben a kistájunkon azoknak a településeknek csökkent legnagyobb mértékben a népessége, amelyeket a Budapest-Nagykáta-Szolnok vasútvonal elkerült:
Tápiószentmárton, Tápióbicske, Tápiószőlős, Pánd, Kóka, Újszilvás és Szentlőrinckáta. Viszont ugyanezekben az évtizedekben a vasút mellett fekvő települések többségének (Sülysáp, Tápiószecső, Nagykáta, Tápiószele) lakossága – különböző mértékben ugyan - növekedett. Napjainkban településeinek többségében a lakófunkció az elsődleges, ugyanis a
munkahelyek hiánya miatt az aktív keresők között több településen az ingázók aránya 60-70-80 %-ot is eléri. Ugyanakkor a TÁPIÓ MENTE kistáj az utóbbi 20-30 évben és napjainkban is a szegényebb fővárosi kivándorlók célterülete is.

A kistájunk értékei
A TÁPIÓ MENTE kistáj gazdag természeti, kulturális, szellemi és gasztronómiai értékekkel rendelkezik – pl. ma
már jelentős a kőolajbányászat Gomba és Tóalmás térségében. A kistájunk 11 tanösvényének természeti értékei – előzetes egyeztetéssel – látogathatók. E sokszínű értékeket a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzet és a néhány hónapja megalakult Tápió Naturpark szakemberei őrzik, védik és gazdagítják. A helyi értékek
gazdag kínálatából ebben a cikkben a szellemi értékeket, a kistájunkhoz kötődő neves történelmi személyeket – nem
a teljesség igényével - szeretném bemutatni. Kik ők? Azok, akik a kistájunkon születtek, vagy valamelyik településén
éltek, s tevékenységükkel maradandókat alkottak.
BICSKEI GERGELY: 1298-1303 között esztergomi érsek volt, aki a tápióbicskei Bicskei-család kiemelkedő tagja. Tevékenységéről nem rendelkezünk adatokkal. E köznemesi család tagjai az első okleveles említésüktől (1250) az
1848-ban történt jobbágyfelszabadításig Pest megyében fontos tisztségeket (szolgabíró, ispán, jegyző, katonatiszt stb.)
töltöttek be.
WERBŐCZY ISTVÁN (1458-1541): korának kiemelkedő politikusa, jogtudósa, Magyarország nádora. 1513-ban
II. Ulászló király neki adományozta a kihalt Pányi-család Tápiószentmártonban fekvő birtokát. A fentiek miatt bizonyára ő több-kevesebb ideig – talán többször is – tartózkodhatott Tápiószentmártonban. Emiatt itt (is) írhatta, szerkeszthette, kiadásra előkészíthette az 1514-ben megjelent TRIPARTITUM című törvénykönyvét, ám erre vonatkozó adatokat
ma még nem ismerünk. Falunk közepén látható mellszobra.
LACZKOVICS JÁNOS (1754-1795): Szentlőrinckátán született katonatiszt, író, akit a magyar jakobinus mozgalomban vállalt aktív szerepe miatt 1794. aug.-ban letartóztattak, majd 1795. 05. 20-án Budán, a Vérmezőn – vezető
társaival együtt - kivégeztek.
KUBINYI ÁGOSTON (1799-1872): természettudós, régész, akadémikus, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a Magyarhoni Földtani Társulat alapítója és első elnöke, aki Tápiószentmártonban halt meg. Sírja a helyi
evangélikus temetőben található. Nevét Tápiószentmártonban az általános iskola és egy utca őrzi.
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SZELÉNYI LAJOS (1794-1888): eredeti német neve Stessel, orvosi diplomáját Bécsben szerezte. Több főúri család – a Széchenyi-családé is! - háziorvosa. A szabadságharc bukása után 10 évi várfogságra ítélték, majd 5 év után szabadulva, nevét magyarosítva Tápiószelén vásárolt birtokot. Vagyonából több alapítványt támogatott, neki köszönhető
az Orvosi Hetilap (1857) megindítása. Végrendeletében a tápiószelei birtokát az Országos Magyar Gazdaegyesületnek
adományozta a mezőgazdasági szakismeretek terjesztése és azok gyakorlati alkalmazása céljából.
BARABÁS MIKLÓS (1810-1898): festő, grafikus, fényképész, akadémikus. A hazai portréfestés kiemelkedő alkotója, aki politikusokat, írókat stb. örökített meg. Ő szoros kapcsolatban állhatott a Blaskovich-családdal, hiszen annak
több tagját ábrázoló festményét Tápiószelén, a Blaskovich Múzeumban láthatjuk. Tápiószentmártonban is megfordult,
hiszen az ún. Tóni-kertben lévő fákat a Három szilfa című festményén csakis a helyszín pontos ismeretében készíthette.
Kutatási téma lehetne: Barabás Miklós és a Blaskovich-család kapcsolata.
SZENTKIRÁLYI MÓRIC (1807-1882): liberális politikus, orvos, Pest utolsó főpolgármestere. A Szentkirályi-család sírboltjában nyugszik, amely a tápiószentmártoni temetőben található. Budapesten nevét a VIII. kerületben utca és emléktábla, valamint Tápiószentmártonban is utca őrzi.
MÁTRAY GÁBOR (1797. Nagykáta – 1875. Budapest): zenetörténész, zeneszerző, könyvtáros, akadémikus. Az
1840-ban alapított Nemzeti Zenede első igazgatójaként sokat tett a zenei szakképzésért és műveltségért. Nevét Nagykátán általános iskola és egy köztéri mellszobor őrzi.
HUGONNAI VILMA (1847-1922): az első magyar orvosnő, aki házassága révén több évig Pándon élt. Második
férje a híres vegyész Wartha Vince, az eozinmáz felfedezője volt. A hazai nőmozgalom egyik lelkes személyisége. Nevét
az országban több iskola, a fővárosban egy emléktábla, Pándon utca őrzi.
PAPP KÁROLY (1873. Tápióság – 1963. Tápióság): geológus, egyetemi tanár, akadémikus. 1898-ban geológusként tagja volt Déchy Mór Kaukázusba vezetett expedíciójának. Kiemelkedő szerepe volt az erdélyi földgázmező
(Kissármás) feltárásában (1907). Aktívan részt vett – Lóczy Lajos és Teleki Pál munkatársaként - Magyarország geológiai térképének szerkesztésében (1922). 1949-ben – másokkal együtt - akadémiai tagságától megfosztották. Tápióság
általános iskolája a nevét viseli.
POSTA SÁNDOR (1888. Pánd – 1952. Budapest): olimpiai bajnok vívó, orvos, sportújságíró. A párizsi olimpián
– holtverseny után – kardvívás egyéniben arany, kardcsapatban ezüst, tőrcsapatban bronzérmet nyert. Dunaharasztiban
nevét utca őrzi.
HEVESY GYÖRGY (1885-1966): Nobel-díjas magyar vegyész. Családjának birtoka volt a mai Sülysáp területén,
ahol gyermekkorában gyakran tartózkodott. A kémiai Nobel-díjat kutatási eredményeiért 1943-ban kapta. Kutatóként
családjával Németországban és Svédországban élt. Emlékét kistájunkon a tápiósápi Szent István Általános Iskola
épületén emléktábla őrzi.
SZŐDY SZILÁRD (1878. Nagykáta – 1939. Budapest): szobrász és éremművész. Legfontosabb szobra Budapesten, a Margit-híd budai hídfőjénél látható Przemysl-emlékmű, érmei közül a Dantéról, a Madáchról és Martinovicsról
készítettek a nevezetesebbek. Sírja a nagykátai temetőben található.
JÁNOSSY ANDOR (1908-1975): agrármérnök, akadémikus, a hazai növénynemesítés kimagasló személyisége.
Az ő irányításával alakult meg 1959-ben Tápiószelén az Országos Agrobotanikai Intézet, ahol haláláig dolgozott. Úttörő
munkássága során több takarmánynövényt nemesített (vöröshere, lucerna, bíborhere, tavaszi árpa). Emlékét Tápiószelén, az utód NöDiK intézetben egy emléktábla és egy dombormű őrzi.
PÉCSI MÁRTON (1923-2003): földrajztudós, térképész, akadémikus, aki elemi iskoláit – részben - Nagykáta
külterületén Erdőszőlőben végezte el. A löszkutatásban, a Kárpát-medence ősföldrajzának és a Duna-völgy felszínfejlődésének kialakulásában kutatási eredményei maradandóak. 1954-1990 között a Földrajztudományi Kutatóintézet
igazgatója volt.
Szerkesztette: dr. Dusek László
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Biológusok és természetvédők találkozója Tápiószentmártonban

2019. június 27-29. között ismét biológusok és természetvédők gyűltek össze a Tápió-vidéken, két napos szakmai program keretében, melynek célja a természetvédelmi (és biológiai) adatbázisok megismerése
volt. A rendezvényt Györe László polgármester úr
és Kollár János alpolgármester úr köszöntője nyitotta meg a Tápiószentmártoni Várallyay Béla szakmai
program keretében, melynek célja a természetvédelmi
(és biológiai) adatbázisok megismerése volt. A program
első napján a résztvevők Dr. Bán Miklós (Debreceni Egyetem) által vezetett kurzuson megismerkedtek az
OpenBioMaps adatbázisaival.
,,Az OpenBioMaps projekt céljai egyrészt egy nyílt
és ingyenes biológiai adatbázis szolgáltatás fenntartása,
másrészt biológia adatgyűjtő és kezelő szoftverek fejlesztése. Az OpenBioMaps adatbázis kezelő felületek szabadon
elérhető tudományos és természetvédelmi célú biológiai adatbázisok számára biztosítanak megbízható hátteret ami az
egyedi igényekre szabható eszközkészletével megkönnyítik az adatok elérését és kezelését.” (openbiomaps.org, 2019).
A Tápió-vidék védett területeinek jelentős részét kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is az OpenBioMaps adatbázisait használják. A kurzuson a természetvédelem iránt érdeklődő és a helyi természetvédelemben is aktívan tevékenykedő biológus és természetvédelmi mérnök szakos hallgatók mellett a
nemzeti park szakemberei is részt vettek. A programra négy egyetem,
a Debreceni Egyetem, a gödöllői Szent István Egyetem,
a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem és az
Állatorvostudományi Egyetem hallgatói mellett
a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Természettudományi Múzeum és
az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályának munkatársai is jelen voltak.
A második napon a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, Vidra Tamás tájegység-vezető és Vincze Tibor őrkerület-vezető
mutatták be a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzethez tartozó farmosi
Nagy-Nádas élőhelyeit, és gyűjtöttünk közösen adatokat. A kurzuson elsajátított ismeretek alapján a résztvevők a terepen gyakorlatban is kipróbálták és
gyakorolták a biotikai adatok gyűjtését, melyeket mobiltelefonos applikáció
segítségével tudtuk beküldeni a nemzeti park publikus, nyilvánosan elérhető
adatbázisába. A nyilvános adatbázis célja, hogy a természetvédelmi adatgyűjtésbe a lakosság minél szélesebb körét be lehessen vonni, így közös
feladatunknak tudjuk érezni természeti értékeink megóvását.

A rendezvény harmadik napján a kurzus és a terepgyakorlat résztvevői a Tápiószentmártoni Strand- és Termálfürdőben kapcsolódhattak ki.
Köszönjük a rendezvény támogatását Györe Lászlónak Tápiószentmárton polgármesterének, Kollár Jánosnak Tápiószentmárton alpolgármesterének, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak:
Vidra Tamásnak, Kepes Zsoltnak, Vincze Tibornak a Debreceni Egyetem Állattani és Humánbiológiai
Tanszékének és a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványnak.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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Zöldike tábor
Július utolsó hetében szerveztük meg a Zöldike tábort.
Idén 67 gyermeknek volt lehetősége velünk kerékpározni, táborozni. A tábor programjait a pályázaton elnyert ös�szegből és egyéb támogatásokból tudtuk finanszírozni. Az
első napunkat a Kincsem Lovasparkban töltöttük, ahol
a gyermekeknek lehetőségük volt megnézni az állatokat, a
múzeumot, kocsikázhattak a pusztabusszal, játszhattak, versenyezhettek és ebédet is kaptak. Második nap a Sashegyig kerékpároztunk és onnan különböző akadályok teljesítése mellett, gyalogoltunk a vadászházig. Itt kis pihenő
után, vízipisztoly és vízibomba csata hűsítette a gyerekeket,
amit nagyon élveztek. Közös buborékfújással búcsúztunk
el a vadászháztól és indultunk vissza a Sashegybe. Szerdán a nagykátai tűzoltóságra látogattunk el. A tűzoltók
mellett a rendőrök és a mentősök is programokkal készültek a gyermekeknek. Minden évben szívesen állnak a rendelkezésünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik. Csütörtökön buszos kiránduláson pihentük ki az előző napi
fáradalmainkat. Gyöngyös volt az első állomásunk, ahol a kastélykertben sétáltunk, majd felszálltunk a kisvasútra és
Mátrafüredig utaztunk rajta. A közeledő esőfelhők miatt busszal mentünk fel Sástóig. A bátrabbak felmentek a kilátóba is. Egy kiselőadás keretében megismerkedhettünk a kisvasút történetével. A gyermekek többségének nagy élményt
jelentett a buszos kirándulás, színesítette a tábor programját. Köszönjük, hogy ezt megvalósíthattuk a pályázaton elnyert támogatásból! A pénteki napot a horgásztónál töltöttük el, a gyerekeknek lehetőségük volt horgászni, játékos
formában is, illetve egy ugráló várral fokoztuk még a hangulatot. A gyermekeket hot doggal vendégeltük meg. Sajnos
péntek este nem tudtuk elkezdeni a sátrazást az eső miatt, ezért csak szombat reggel tudtuk felállítani a sátrakat a strand
területén. A hétvégi programok is nagyon változatosak voltak. Rédey Pomázi Péter társasjátékokkal szórakoztatta a
gyerekeket, kétféle kutyás bemutatót láthattunk, voltak postagalambok is. Ellátogattak hozzánk a tűzoltók és a rendőrök is. Szombaton diszkóval zártuk az estét. Vasárnap a pancsolás és úszás után a táborzáron köszöntük meg
a gyermekeknek és felnőtteknek a kitartásukat és ezt a jó hangulatú, élményekkel teli egy hetet.
A hét folyamán azt tapasztaltuk, hogy a mobiltelefonok használata egyre jobban háttérbe szorult, többet beszélgettek, játszottak együtt a gyerekek. Nagyon jó érzés volt látni, hogy a gyerekek nagyrésze évről évre visszajár táborozni
hozzánk. Idén több szülő is csatlakozott hozzánk, segítőként. Hétvégére egy nagy családdá kovácsolódtunk össze.
Szeretnénk megköszönni a támogatást, az önzetlen segítséget és a kitartást mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a tábor megvalósításához. (Zöldikés tábor rajza: Varga Virág Jázmin, 7. osztályos tanuló)
Okos Györgyi

Mi is táboroztunk!
Tápiószentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzata idén második alkalommal rendezte meg
népismereti nyári táborát, amelyhez az anyagi fedezetet pályázat útján nyerte.
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki, még múlt év októberében. A beadott
pályázatunk támogatásban részesült, így július 7-től
11-ig , 15 iskolás gyermek vett részt a helyi strandon megrendezett népismereti táborban, ahol a
roma történelem, hitvilág, nemzetiségi ünnepeink játékos formában való megismerése mellett, élvezték a
tanítási szünet örömeit és a strand vizét.
A gyerekek felügyeletét, étkeztetését, szállítását, a programok lebonyolítását Szivákné Horváth Anita, Petrik Péter elnök és felesége látta el.

Petrik Péter
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GÖBÖLY-JÁRÁS

Göbölyjárás Tápiószentmárton nagyközség központjától északra a 311-es főútvonal mentén helyezkedik
el. Itt van Tápiószentmárton vasúti megállója is. A régmúltban Göbölyjárás és környéke Sőregpusztához tartozott. Göbőly-Járás 1842, Göbölyjárás 1883. Göböly: tágabb értelemben: hizlalás alatt lévő vagy már kihizlalt marha;
szűkebb értelemben ugyan-e célra kiselejtezett jármos ökör. Itt élt Halász Béla (1918-1988) nagybirtokos. Szeretett
itt élni. Nagyon vallásos ember volt. A családfő építette meg az egyhajós kis kápolnát 1930-ban, Szent György
napján.
A kápolna alá hat sírhelyű kripta lett kialakítva. Az itt élő emberek főleg földműveléssel, szőlőtermesztéssel,
valamint hízómarha és sertéstenyésztéssel foglalkoztak. Sajnos hosszú évtizedekig csak földút vezetett be a faluba.
Az aszfaltút könnyebbé tette a bejárást, de buszjárat a vasúti megállóhoz nem volt. Az orvoshoz járás, az iskolába járás
megoldatlan maradt. A lakosok nagy része azóta is vonattal utazik Farmosra, vagy Nagykátára. A megüresedett
iskolaépület állaga a különböző sikertelen vállalkozások, átépítések miatt nagyon megromlott. (Sajnos nemrég
derült ki, hogy még jelzálog is volt rá bejegyezve.) Keressük a megoldást mire lehetne jól használni. A településen
a 90-es évek végén megindult a gázszolgáltatás, utána nemsokára a vezetékes vízhálózat és vezetékes telefonhálózat,
majd később a csatornahálózat kiépítése. Göbölyjáráson sokkal később valósították meg egy nagy részét.
Többször is ígéretet kaptak az itt élő emberek, hogy kerékpárút, gyalogjárda fog megépülni! Sajnos egyik
sem valósult meg! Voltak, vannak természetesen jó híreink is.
Itt épült fel nálunk a Közalapítvány egy nagyon szép Ifjúsági szálláshelye (2012-ben). A szálláshely alkalmas
30 fő elszállásolására és 50 fő étkeztetésére is. A Tápió Vidék Természeti Értékeiért Közalapítványt a Magyar
Madártani Egyesület és Pest Megye Önkormányzata alapította. Később az alapítókhoz csatlakozott Pest Megye
németországi partnere Ludwigsburg Járás Önkormányzata. A természetet szerető látogatók részére tanösvényeket
alakított ki a Duna-Ipoly Nemzeti Park.
A szálláshelytől néhány kilométerre Farmoson egy szép Természetvédelmi Oktatóközpont a Vízparti Élet
Háza várja az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket. A túraútvonal ezernyi szép és védett növényt mutat meg a
túrázóknak. Hosszú előkészületek után, elérkezett a nagy nap (2019. június 22-én), hogy a Tápió menti térség hivatalosan is megkapta a Tápió Natúrpark címet. Köszönjük mindenkinek, aki bármely módon hozzájárult a cím
eléréséhez!
Örömteli hír volt, hogy 2018. november 18-án Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke eljött hozzánk megáldani és megszentelni az újjáépült,
megszépült kápolnánkat. Püspök Úr köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki
valamilyen formában segítette a kápolna felújítását. Megígérte, hogy rövidesen ellátogat ismét Göbölyjárásra! Szertettel várjuk!
Legújabb hírek egyike: a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása apján a 311-es főút és a 120. számú vasútvonalhoz kapcsolódó építkezések 2020. év elején elkezdődnek (peronok, buszforduló, parkoló, LED technológiás világítás, kétoldali járda,
békaátjárók) és 2020 végére szeretnék átadni a lakosságnak! Addig a vasúti megállóhely környékén rendszeresen
összeszedjük az eldobált hulladékokat, flakonokat, szemetet. Tisztán tartjuk az út két oldalán lévő árkokat is.
A közlekedés biztonságának javítása érdekében tükör kerül kihelyezésre az egyik nehezen belátható kereszteződésben. Az önkormányzat segítségével Göbölyjáráson is elkezdődtek az utak mart aszfaltos pormentesítése.
Első a már átadott Szent Gellért utca volt. A későbbiek során folytatódnak a munkálatok. A többi utcában megkezdődnek a kátyúzások, gréderezési munkálatok.
Végezetül még egy jó hír a Göbölyjárásiaknak. A mobiltelefonálást biztosító adótornyot épít a szeli út és a
göbölyjárási út találkozásánál a Telekom cég. A kivitelezés hamarosan elkezdődik.
Hiszem, hogy a Gondviselő Isten mindig velünk volt és velünk van. Hiszem, hogy mindig voltak és lesznek
jó érzésű emberek! Kívánom, hogy ez az összefogás ami Göbölyjáráson volt/van legyen iskolapéldája minden
embernek!

Harcsa Józsefné
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145 éve született Kincsem, a csodakanca (2. rész)
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“A Versenyek”
Kincsem életéből ebben a fejezetben versenyeivel ismerkedhetünk meg közelebbről.
Kincsem kettő és öt éves kora között, - 4 lóverseny szezonban - az Osztrák-Magyar Monarchiában illetve Angliában,
Németországban és Franciaországban összesen 13 versenypályán 54 versenyen vett részt életében, és valamennyit
meg is nyerte. 1876-ban 10 futamon 10 győzelmet, 1877-ben 17 futamon 17 győzelmet, 1878-ban 15 futamon 15 győzelmet, 5 évesen pedig 1879-ben 12 futamon 12 győzelmet aratott. Három angol zsoké lovagolt a nyergében: Harry
Wainwright, Michael Madden és Tom Busby. Baden-Baden-ben holtverseny alakult ki egy másik versenylóval, ekkor
Madden volt Kincsem zsokéja. Ő a megismételt versenyen elért hat lóhossznyi győzelmet magának tulajdonította,
ezért megromlott viszonya Kincsem trénerével, Hesp Róberttel, így a következő kilenc futamon már Wainwright
lovagolta a csodakancát. Ő ezután több pénz reményében visszatért Angliába, az utolsó három győztes versenyen már
Busby ült a nyeregben. Kincsem számos alkalommal könnyű vágtában, nagy fölénnyel verte meg versenytársait.
Akkoriban a lóversenyzés nem csak sportnak számított, hanem pénzbeli fogadásokat is tettek a lovakra, illetve a
lóversenyzés a szórakoztatóipar részét is képezte, így az esetleges győzelmet nem a zsokénak, hanem a lónak tulajdonították.
Legjelentősebb versenyeiről:
A versenylovakat akkoriban a futamok helyszínei között vonaton szállították, Kincsem így körbeutazta fél Európát.
1878. augusztus 1-jén Angliában a híres Goodwood Cup elnevezésű futamon Kincsemnek a Verneuil nevű ló ellen kellett volna kiállnia. Verneuil az augusztusi verseny előtti napokban azonban megsérült. A Vadász és Versenylap
később így írt a futamról: “Kincsem már két hónappal a futam előtt Hesp Róbert idomár kíséretében Angliába utazott. A
tréningeken vezető lóul Csalogány lett mellé kijelölve. A versenynapot megelőzően feszült érdeklődés nyilvánult meg
az akkor már híressé vált magyarországi kanca iránt. Rajta kívül a hosszú távú futamok akkori angliai favoritjai és specialistái Hampton, Petrarch, Yemen, Pageant, Chainant, Lady Golightly, Thtirio, Lord Clive voltak benevezve a futamra,
azonban a verseny napján már csak hét ló maradt állva és mire az indító-oszlophoz kellett állni, a versenyző lovak száma
háromra apadt. Pageant és Lady Golightly maradtak a futamban Waternymph leánya ellen. Kincsem a futamon könnyen
győzött és általános csodálat tárgya lett, még 10000 fontot is ajánlottak megvételére. Blaskovich azonban nem adta el.”
Az angliai vendégszereplést nemsokára követte a franciaországi Grand Prix de Deauville elnevezésű futam,
1878. augusztus 18-án. Kincsem ezen a futamon ismét győzött és a deauvillei gyepen másfél lóhosszúsággal nyert a
legjobb háromévesnek tartott francia favorit, Fontainebleau ellen.
A Baden-Baden-I – korábban már említett – holtversenyt kvöetően Blaskovich Ernő nem egyezett bele a díj megosztásába, az akkori szabályok szerint kérhette a verseny megismétlését. Ekkor azonban történt valami… Az újság így
számolt be a megismételt futamról: „előtör a külső oldalon egy kutya, háborgatja a lovakat és Kincsemnek győzelmét
majdnem kétségessé teszi.” A futamban a fordulónál, amikor épp otthagyná ellenfelét, egy kutya a ló mellé szegődik. A
lovas visszatartja a kancát, hogy az ne boruljon fel a váratlan akadályban. Közben a versenytárs előnyt szerez. A távnál
mégis hat hosszal veri Kincsem az ellenfelet.
Később ugyanitt Baden-Badenben, 1879. szeptember 2-án a Grosser Preis von Baden futamán, Künstlerinnel, a
legjobb német háromévessel kellett találkoznia, aki kevéssel azelőtt megnyerte az Észak-Német Derbyt. Ezen a futamon Künstlerin lovasa az a Madden volt, aki akkorra már 42-szer lovagolta győzelemre. A Vadász és Versenylap
szerint Madden megesküdött arra, hogy német kancája meg fogja verni a legyőzhetetlen Kincsemet. Amikor Kincsem
futamra készülő lovasát Wainwrightot már lemázsálták, egy istállófiú Hespet arról értesitette, hogy Harry Wainwrightot
megvesztegették. Így aztán Hesp az utolsó pillanatban keresett egy másik zsokét és Busbyt ültette a nyeregbe. Busby
azonban soha sem lovagolta Kincsemet és így kizárólag csak a kapott utasítás szerint irányíthatta a csodakancát. Ennek
ellenére háromnegyed hosszal Kincsem nyerte a badeni futamot. Később aztán kiderült Wainwright ártatlansága,
mert az egész gyanúra az szolgáltatott okot, hogy néhány szót váltott egy idegen istállófiúval. Ekkoriban épült Blaskovich Ernő palotája Pesten a Reáltanoda utcában, benne Kincsem belvárosi istállójával.
Utolsó futása 1879. október 21-én a pesti kancadíj volt, amelyet „canterben nyerve” tíz hosszal nyert meg Ilona
és Dagmar ellen. A gödi méntelep ekkoriban központi hellyé vált mindazok számára, akiknek Magyarországon fontos
volt a lósport. Kincsem győzelmei idején a lapok saját tudósítókat utaztattak Angliából Gödre, hogy beszámoljanak az
értékes és népszerű Kincsem, a „wonder mare of Hungary” (Magyarország csodakancája) állapotáról.
A táblázat Kincsem összes versenyét, azok időpontját, helyszínét, a lefutott távokat, versenylovasának nevét, a versenyek elnevezését egyaránt tartalmazza.
A valaha élt versenylovak veretlenségi ranglistájából jól kitűnik, hogy a 2000-es években tűntek csak fel újra kiemelkedő teljesítményű lovak Kincsemet követően, amelyek azonban meg sem tudták közelíteni a csodakanca rendkívüli teljesítményét. Kincsem így a mai napig öregbíti Magyarország jó hírnevét!
Forrás: Internet, Dr. Fehér Dezső: Kincsem a csodakanca
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TTSE HÍREK
nyári programjaink
A
Tápió
Térségi
Sportszolgáltató
és
Életmód
Egyesület idén nyáron is jobbnál
jobb programokban bővelkedhetett.
II.
TTSE
Életmód
Táborunkat 2019. július 8-12ig rendeztük meg, melynek
Tápiószentmárton Nagyközség
több intézménye adott helyet,
mint
a
Tápiószentmártoni
Művelődési Ház és Könyvtár,
a Sportcsarnok és Tanuszoda
épületei. Ezúton is nagyon
köszönjük az önkormányzatnak, az
intézmények vezetőinek, Majorosi
Katalinnak és Turi Istvánnénak
a támogató segítségét! A tábori létszámunk hasonlóan alakult, mint a tavalyi évben, napi 20-22 fő lelkes kisdiák
érkezett hozzánk öt napon át. A csoport minden tagja nagyon aktívan részt vett az általunk kínált programokban, mint
MediBall egyéni kreatív és hálós mérkőzéses foglalkozások, gyerekjóga, harcművészetek és eszközös gyakorlatok,
zenés gyerekaerobik, vízitorna és játékos vetélkedő, gyógynövényes Tündérkuckó, „Fesd meg a képzeleted!” - közös
kreatívkodás és sok vidámság. Az utolsó napon táborzárásként egy rövid közös MediBall bemutatót tartottunk a
gyerekekkel, melyre sok szülő és hozzátartozó érkezett. A tábori programok szervezésénél és lebonyolításánál nagy
segítséget nyújtottak egyesületünk tagjai: Király Gabriella, Hegedűs Ágnes, Kiripolszki Attiláné, Tóth Barnabás
és családtagjaik. A TTSE nevében nagyon köszönöm a folyamatos és kitartó munkátokat! Külön szeretnék köszönetet
mondani Nagy Tünde Nagy Tündérkertnek és Illés Márta festőművésznek, hogy tudásukkal és tehetségükkel elvarázsolták
a gyerekeket és részt vettek értékteremtő munkánkban! A finom ebédet köszönjük a Royal Étterem és Pizzériának!
A nyári táboroztatásunk után, nagy figyelmet fordított egyesületünk a saját csapattagok továbbképzésére, oktatóink
munkájának fejlesztésére. Részt vettünk a Magyar MediBall Szövetség szervezésében megrendezésre kerülő nyári
táborokban, melyeket évek óta a Spirit Kúrián, Kemecsén rendeznek meg. Ahogyan terveztük, a TTSE csapata új
oktatóval bővült az idén: Kiripolszki Attiláné sikeres alapfokú MediBall oktatói vizsgát tett. Ezúton is gratulálunk
neki és kívánunk sikeres oktatói munkát, továbbra is egyesületünk fáradhatatlan tagjaként!
2019. 08. 20-án, a Tápiószentmárton Strandfürdő rendezvényén tartott MediBall bemutatót csapatunk, mely
után sokan kipróbálták a labdajátékot. A nap folyamán több alkalommal, a medencében is megmozgattuk az embereket,
zenés vízitornával.
2019. 09. 14-ére meghívást kaptunk a Simonffy Kálmán Művelődési Ház szervezésében megrendezésre kerülő
Tápiószele Városnap rendezvényre. A TTSE bemutatónkat fél 11 körül láthatják az érdeklődők, majd aki szeretné,
MediBall oktatóink segítségével, kipróbálhatja a MediBall labdajátékot! Köszönjük a szíves invitálást és a vendéglátást
Tarnavölgyi Lászlónak!
A TTSE következő rendezvénye, amelyre készülünk a II. Országos MediBall Vándorlabda Csapatverseny 2019.
október 12-én (szombaton) 9.00-18.00 óráig. Nagy szeretettel várjuk az ország MediBall labdajáték sportolóit,
versenyzőit és minden érdeklődőt! Kísérőknek, nézőknek az egész napos eseményre a belépés ingyenes! 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. Az egész napos rendezvény közel 150-200 embert mozgatott meg, az ország
különböző városaiból érkeztek Tápiószentmártonba, a MediBall sportágat képviselő és gyakorló sportolók. Reméljük,
hogy most is egy tartalmas, mozgalmas napot tölthetünk együtt és a helyi, környékbeli emberek érdeklődését is felkeltjük
az általunk képviselt mozgásforma iránt!
A II. TTSE Életmód Tábor és II. Országos MediBall Vándorlabda Csapatverseny programok főként
pályázati forrásból kerülnek megrendezésre. Rendezvényeink fő támogatója: Tápiószentmárton Nagyközség
Önkormányzata.
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Egyesületünk folyamatosan tagfelvételt hirdet!
GYEREK és FELNŐTT MEDIBALL edzéseink több helyszínen folytatódnak, illetve kezdődnek!
2019. szeptember 2 –tól, Hétfőnként:
16.15-17.15 Gyerek MediBall foglalkozás, Tápiószentmárton Művelődési Házban
17.15-18.45 Felnőtt MediBall foglalkozás, Tápiószentmárton Művelődési Házban
		
Foglalkozásokat vezeti: Gigorné Nagy Katalin, emelt szintű MediBall oktató
2019. szeptember 10 –től, Keddenként:
18.00-19.00 MediBall minden korosztály részére, Nagykáta Művelődési Házban
oktató:Hegedűs Ágnes, emelt szintű MediBall oktató
Csatlakozni, kipróbálni bármelyik alkalommal lehet! Várunk minden Kedves sportolni, mozogni vágyót!
Gigorné Nagy Katalin, 06-30/929-0353, https://www.ttsemozgasmod.hu
TTSE elnöke, emelt szintű MediBall oktató, fitness-wellness instruktor

Ebadta Ebtanoda
Az Ebtanoda 2019-es év ez idáig tartó része ismét eseménydús volt.
Az iskola új területe a tanulók segítségével egész télen, tavaszon épült, lassan
készen állva az átköltözésre. Eközben természetesen az iskolai élet is zajlott.
A kutyás futócsapatunk szezonja márciusban indult a HDR Not Just Run
versennyel Pomázon. Ez a verseny a jótékonyságról szólt, a nevezési díj egy
része az általunk kiválasztott szervezetnek jutott, így a 6km-es távot egy sokkal
jobb érzéssel teljesítették. Két csapattagunk cseréjére volt szükség egészségügyi okokból, ezt Balla Ferenc és Fülöp Réka vállalta.. A versenyt nagyon jó
eredménnyel zárták.
Ezt a versenyt, a nagyon várt Hard Dog Race Base akadályfutó verseny követte Törökmezőn, szintén 6km-es
távval, telis-tele különleges akadályokkal. Az itt helyettesítők Gál Erika és Palya Andrea voltak. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Bakos Kevin Sky nevű kutyájával. A csapat eredményét egy sérülés miatt, sajnos nem tudták értékelni,
de az időeredmény alapján a 4. helyen végeztek volna a 78 csapatból.
Pusztán szórakozásból nevezett csapatunk, a kutya nélküli Crazy 5K versenyre Dunakeszin, amiben 5km-es
szakaszon, különböző ugrálóvárakon kellett keresztül menniük. Itt a verseny fő lényege a kikapcsolódás volt, ami maximálisan sikerült, mindenki nagyon élvezte a futást.
A fél évet záró verseny, az Iron Dog Man, kutyás akadályfutás volt Mártélyon. A verseny különlegessége,
hogy éjszakai volt, amit csak fejlámpával lehetett teljesíteni a kivilágítatlan pályán. A Tisza kiáradt, ezért folyamatosan
vízben gázolva, a kutyák úszva teljesítették a távot. A futás közben különböző akadályelemekkel kellett megküzdeni, a
csapat igen jól helyt állt.
Bemutatós csoportunk szintén ténykedett, első bemutatónk a gyereknapon zajlott le Tápiószentmártonban, ezelőtt pedig kutya-gyerek
kommunikációs tréninget tartottunk Sülysápon. Mind a két program jól sikerült, kutyáinknak mindig nagy sikere van a gyerekeknél. Júliustól kicsit
besűrűsödtek a rendezvények, részt vettünk Tápióbicskén a falunapon,
az Állati jó táborban Nagykátán és ismét meghívást kaptunk a hagyományos Zöldike táborba. Mindig megnyilvánul, hogy a gyerekek a legjobb közönség, kedvenc bemutatós kutyusuk nevét megjegyzik és sokszor
jönnek a gazdákhoz elmondani a pozitív kritikájukat. Természetesen az állataink számára az elismerő simogatásnál nagyobb dicséret nincs is. Augusztus 11-én részt vehettünk a Lovasgazda
Családi Napon, ahol a hőmérő higanyszála is megugrott, viszont kutya-gazdi párosaink maximálisan helyt álltak ebben
az időjárási körülményben is. A hosszú hétvégén 2 bemutatónk is volt, Újszilváson a Falunapon, ahol nagy számú
nézőközönség vett részt a programon, illetve Tápiószentmártonban az augusztus 20-ai rendezvényen. Itt a strand
vendégei közül a gyerekek voltak a legaktívabbak , szívesen vettek részt a feladatokban. Az eddigi meghívásokat köszönjük a szervezőknek, jövőre igyekszünk még színesebb programokkal jelentkezni.
Készítette: Muity-Sipos Mária
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Öko Termelői,- és Kézműves Vásár

2019. július 18-án, csütörötökön délután megrendezésre került Tápiószentmártonban az I. Öko Termelői,- és Kézműves Vásár. Benépesültek ezen a napon a Várallyay Béla Művelődési Ház termei, és udvara.
Elsődleges cél volt egy olyan különleges, komplex program létrehozása, ahol teret kaphatnak végre a környék
kézművesei, és termelői, akik keze alól egyedi termékek kerülnek ki. Az idelátogatók a családias hangulat mellett
olyan termékekkel találkozhattak, mint a fürjtojás, a chili, a friss gyümölcslé,a levendula, gyógynövények,a füstölt
húsáru, réz díszmű, mézeskalács dekortárgyak, házi tészta,- és sajt, újrahasznosított farmer…
A kicsiknek az óvónénik tartottak kreatív délutánt az Öko foglalkoztatóban, ahol hulladék újrahasznosításával készültek aranyos dekortárgyak. A vállalkozó kedvű nagyobb gyerekek, és felnőttek pedig pólóból kreálhattak a bevásárláshoz szatyrokat.
Egészség-sarok, Zene placc és Friss terasz is színesítette a rendezvényt.
A vállalkozó kedvűek becsatlakozhattak a nap végén egy kis közös edzésbe, az edzés után pedig egy jó kis
relaxációba.
Kellemes hangulatban, tökéletes időjárással telt el az első alkalom, amit azóta követett még egy 2019. augusztus
15-én. Több résztvevővel, és újabb programokkal. Akkor a jótékonyság került a középpontba. Adományt gyűjtöttünk
a Kutyakötelesség Állatmentő Alapítvány javára, és tanszereket a helyi rászoruló gyermekek részére. Mindkettő
megmozdulás nem várt eredménnyel zárult, amit ezúton is szeretnénk megköszönni! JÓNAK LENNI JÓ!
A kreativitás, és a természet megóvása a legfőbb szempontok, amik meghatározzák ezen Vásár arculatát. Így
a nem mindennapi termékek mellett jól megfér például a madár,- és denevér odú ácsolása is.
Környezetünk szeretete, megbecsülése átadandó értéket képvisel a következő nemzedék számára!
Mivel igény mutatkozott a folytatásra mint a vásárlók, mint a résztvevők irányából, így feltett szándékká vált ezt
a lehetőséget minden hónapban megteremteni. A környezettudatos viselkedés népszerűsítése végett célszerű lesz
továbbra is saját pohár és szatyor hozatala!
Első eseményünkről híradás is készült Kollár János jóvóltából, amit vissza lehet nézni: Williams Tv , Tápió+
magazin, 6. évfolyam 16. adás. Az elkövetkező alkalmakkal kapcsolatos fontos információkat pedig a kihelyezett plakátokon, és a közösségi oldalakon bárki elérheti.
A következő Termelői,- és Kézműves Vásár előreláthatólag 2019. szeptember 28-án lesz megtartva a település ünnepi rendezvénysorozatával karonöltve. Külön köszönet Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának.
Külön köszönettel tartozunk Majorosi Katalinnak, a Várallyay Béla Művelődési Ház Igazgatójának, aki rendelkezésünkre bocsátotta az Intézmény udvarát, és termeit,
Illetve Köszönet illet minden olyan embert, és vállalkozást, akik közreműködése nélkül nem valósulhatott volna
meg ez a kezdeményezés!
- A Tápió- menti Kézműves Egyesület
- A környékbeli termelők
-A Tápiószentmártoni Zöldike Természetjáró Sportegyesület
-A Tápió- vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
- A Duna-Ipoly Nemzeti Park
- Eco Products Kft. Újlengyel
- Várallyay Béla Művelődési Ház
- A tápiószentmártoni Napsugár, Gyöngyvirág, Huncutka Óvoda óvodapedagógusai
- Kiskunfélegyházi pékség Tápióbicske
- Dr. Borsodi- Nagy Erzsébet
- Togyela- Gönczöl Anikó
- Pertu Band zenekar
- Szabó Imre és zenésztársai( Sípos Bence, Méhes Gábor)
- Kováts István- Haykováts
- NÖTYE team
- Nagy Tünde- Nagy Tündérkert, Nagykáta
- Nagy Jánosné, Rimóczi Józsefné, Gerencsér- Szabó Ilona, Fehér Mihályné
- Kata Papírboltja- Nagykáta
- Ajándék expressz- Tápiószentmárton
Ráti Krisztina
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Új lelkész érkezett a református gyülekezetbe
Közel egy éve nagy örömmel újságoltam, hogy lelkészünk Faragó Dávid, aki nt. Makay László
után érkezett a nagykátai gyülekezet élére, milyen jól beilleszkedett, mennyire megszerettük. Sajnos kis idő elteltével betegsége miatt esperes úr visszahívta szolgálati helyéről, így falunkból is és
ezzel egy időben helyettes lelkészként kijelölte nt. Ágoston Géza lelkész urat, akit nagy szeretettel
fogadtunk, hisz Sebestyén Benedek tiszteletes után három évig szolgált Tápiószentmártonban és
Tápióbicskén. Természetesen a helyettesítés ideje alatt a presbitérium azon volt, minél hamarabb új lelkésze legyen a
nagykátai gyülekezetnek és szórványainak, így nyár közepén már köszönthettük Tihanyi Kristófot, akinek bemutatkozó sorait itt olvashatják! Ezúton hívok mindenkit nagy szeretettel felekezeti hovatartozástól függetlenül alkalmainkra
minden vasárnap 15 órakor, úrvacsorás istentisztelet minden hónap utolsó vasárnapján. Áldás, békesség!
Baloghné Kegyes Éva presbiter és gondnok

Reformátusok Nagykátán

Áldást, békességet!
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség nevében is szeretettel köszöntök minden kedves olvasót.
Tihanyi Kristóf református lelkipásztor vagyok, 32 éves. Feleségemmel 2019. 07. 01-én költöztünk Nagykátára, az Ady
Endre úti református templom parókiájára.
Nyitottsággal fogadtam a meghívást, bár jól éreztem magam a Kispest-Rózsatéri református gyülekezetben is, ahol
felnőttem majd pedig 3 évet tölthettem el beosztott lelkészként, de mégis éreztem Isten elhívását és útmutatását, hogy
most itt szeretne látni engem az elkövetkező években.
Említette a helyi gyülekezet, hogy korábban volt egy művész lelkű lelkipásztoruk, Sebestyén Benedek, aki többek
között szobrokkal és egyéb alkotásokkal is gazdagította a várost és annak környékét. Jómagam is szeretek alkotni, főleg
amolyan karikatúrákat skiccelni, hulladékfából szobrokat alkotni, de mindezeket csak hobbiként készítem, mivel még
nagyon sokat kell fejlődnöm ezen a téren.
Amit gyülekezetünkről elmondhatok, az az, hogy bár tudom, hogy a környék számottevő katolikus többséggel bír,
mégis a városban és a hozzánk tartozó településeken is működő kicsiny református közösségünk aktív és áldozatkész
szolgálattal bír. Sok feladat áll előttem, mert a területünkhöz tartozó emberek, de mindenki, bárhol éljen is, éhezik és
szomjazzák az igazságot. Sokszor ezt nem is tudatosan teszik, vagy ha igen bizonytalanok, hol találják azt meg. A mi
közösségeinkbe is nagyon sokféle ember jár, de egy közös bennük, hogy tudják, hogy lényeges az életüket Istennel
megosztani. Nekem az a feladatom, hogy ebben segítsek, ott legyek ha szükség van rám és Istennek méltatlan, de
elhívott szolgájaként, vezessem a rámbízottakat azon az úton, aminek a célja az, hogy megtörténjen a találkozás az
ember és a Jézus Krisztusban önmagát felfedő Isten között.
Többféle alkalom is biztosítja ezt a nemes célt, a közösségformálást és az istenkeresést: vasárnaponként 10 órakor
istentiszteletet, szerdánként délelőtt 10 órakor nyugdíjas kört, este 6 órától gyülekezeti bibliaórát, havi egyszer házaskört
és kézműves alkotóműhelyt tartunk. Emellett van lehetőség az éneklésre is, hiszen énekkarunk hetente találkozik, s
várják a leendő kórustagokat is. Nyaranként napközis táborozásokat szervezünk, és ha Isten is engedi, elindulnak majd
az ifjúsági óráink is.
Templomunkban van lehetőség elvonulni a babákkal, kisebb gyermekekkel a baba-mama szobába, ahol az
istentiszteleten elhangzott igehirdetést hallani és látni is lehet, illetve gyermekfoglalkozást is tartunk az istentisztelet
alatt.
Nem szeretném kihagyni a szórványainkban történő alkalmakat sem: Tápiószentmártonban minden vasárnapon
délután 3 órakor vannak istentiszteletek, Tápióbicskén pedig minden első és harmadik vasárnapon délután 4 órától. Sokat
jelent számomra az, hogy hétről-hétre hozzájárulhatok kicsiny közösségeink pásztorálásához, támogatásához. Szeretem
a kisebb, családias hangulatú közösségeket, megvan a maga varázsuk. Hála érte, hogy szeretettel fogadtak és minden
alkalommal nyitott szívvel-lélekkel vannak jelen. Ez abban is inspirál, hogy bár nem vagyunk sokan, mégis minden
tőlem telhetőt örömmel megtegyek értük abban a reménységben, hogy van értelme „hű lenni a kevésen”. Isten megtartó
és gondviselő erejében bízva reménykedünk, hogy gyarapít bennünket hitben, lélekben, lélekszámban az Úristen.
Mindenkit nagy szeretettel várunk, akinek felkeltettük az érdeklődését, de azokat is, akik érzik, hogy szükség lenne
már találkozni azzal, akinél - ahogyan Aurelius Augustinus mondja – lecsendesül a lélek.
Isten adjon mindannyiunknak gazdagon az Ő erejéből és Lelkéből!
Elérhetőségeink:
Áldást, békességet!						
Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség
2760 Nagykáta Ady Endre. u. 27-29 Tihanyi Kristóf ref. lp. : 0630-378-4554
www.reformak.hu
https://www.facebook.com/nagykatarefi/
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Nyári táborok a Várallyay Béla Művelődési Házban

Idén nyáron is a művelődési ház adott otthont a gyerekek nyári programjaihoz.
Az első nyári program a művelődési ház saját tábora volt, a
Bűvész tábor. Szabó István évek óta jó barátja a gyerekeknek
és visszatérő vendég a nyári programokon. Idén sem történt ez
másként. Délelőttönként kézműveskedtünk, vetélkedtünk, játékot
tanultunk, uszodáztunk, moziztunk, délután pedig Pista bácsi segítségével „varázsoltunk”. A tábor zárónapján pedig egy kis mini
bűvészvizsgát tartottunk, ahol minden résztvevő bemutathatta az
általa választott és elsajátított „varázslatot”. Jó hangulatú hetet töltöttünk együtt, gyerekek és felnőttek egyaránt.
A következő program a Dalma Dance tánccsoport által szervezett egy hetes tábor volt. A Dalmások is egy fergeteges táborzáró műsorral zárták a hetet.
Közben megérkeztek régi karatés barátaink is, Geburt Ágnes edző vezetésével, akik szintén nálunk tartják táboruk kapcsán az edzéseiket. Két héten keresztül láttuk őket vendégül. A táborzáró övvizsgát is a művelődési házban
tartották.
TTSE mediball szakosztály is szervezett nyári programot a gyerekek számára. A mediball és a karate tábor egy
időpontra esett, így a két különböző sportág megismerkedhetett egymással, sőt bemutatót is tartottak egymás számára.
Az utolsó táboros héten pedig a Zöldike Természetjáró Egyesület kerékpáros táborához nyújtottunk segítséget. A reggeli gyülekező a művelődési ház udvarán történt. Így sem a forgalmat, sem a gyerekeket nem veszélyeztette a
reggeli programegyeztetés és útvonal megbeszélés.
Tanév végétől szinte augusztus első hetéig folyamatos gyermekprogramok pezsdítették a művelődési ház hétköznapjait.
Szeptembertől is várunk minden gyermeket és felnőttet programjainkra.
Majorosi Katalin.

Bori János
Bori János tanár 1944-ben született Tápióbicskén. Iskoláit Tápióbicskén, a középiskolát Nagykátán végezte. Érettségi után dolgozni ment. Később képesítés nélküli nevelőként
(1963) állást kapott egy tanyasi iskolában Tápiószentmárton-Sőregpusztán. Itt négy
évig tanított. Az iskola megszűnése után a tápiószentmártoni általános iskolában tanított
tovább.
A főiskolát magyar-történelem szakon végezte és most már tanárként még 16 évig tanította a felső tagozatos diákokat. Életének második csodálatos szakasza volt ez. Kollégái
és tanítványai szerették, tisztelték.
A szülők is szerették, tisztelték szakmai tudása és emberszeretete miatt. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, aki szintén itt tanított. A családalapítás miatt szíve hazahúzta.
Ott pedagógus kölcsönnel házat építettek. Született 3 gyermekük. Előbb a felesége, majd néhány év múlva Ő is hazament tanítani szülőfalujába.
A tápióbicskei általános iskolában még 23 évet tanított magyart és történelmet. Mindketten 2006-ban nyugdíjba mentek. Két gyermekük (kisebbik fia és lánya) követték szüleik hivatását és pedagógusok lettek. Tanítványaik
szeretete és tisztelete még most is elkíséri Őket.
Ez év szeptemberében vette át a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar ARANYOKLEVELÉT. Elismerve, hogy közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. Köszönjük a Tápiószentmártonban
végzett több mint másfél évtizedes munkáját. Őszinte tisztelettel mi is gratulálunk.
Kollár János

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

23

Tápiószentmártoni Hagyományőrző Tüzércsapat (2019.)
Csapatunk története: (szinte mesébe illő)
Egyszer volt, hol nem volt az 1990-es évek végén néhány elkötelezett tápiószentmártoni pedagógus és szülő, valamint a gyermekeik elhatározták, hogy aktív részesei lesznek az 1849. április 4-i győztes ütközetre megemlékező
tápióbicskei rendezvényeknek és az ezt követő gyermek „Hídi csatának”. A gondolatot tett követte. A lelkes szülők
kék „sipkákat” varrtak a gyermekeknek. A tápióbicskei iskola vörös sipkásai, a kék sipkások, valamint Basa
tanár úr vezette nagykátai hagyományőrző gyalogos gyermek csapatok részvételével eljátszották a Tápió hídján
a győztes „csatát”. Néhány év múlva a tápióbicskei hagyományőrző tüzércsapat felnőtt tagjai és a segítők támogatásával - Than Mór festménye alapján - elkészítették az eredeti fahíd pontos másolatát.
Azóta ezen a fahídon és környékén történik a hadijáték megrendezése minden évben. A tápióbicskei hagyományőrző tüzércsapat vezetőjétől - Vér János „öregtüzér” barátunktól - kaptunk egy szép kis ágyút. Ágyúnk már
volt, ezért nevet is kerestünk kis csapatunknak. Mint a mesékben szokás - jó legyen a befejezés - egyesületi formában
folytattuk hagyományőrző tevékenységünket. Így született meg 2017-ben a Tápiószentmártoni Hagyományőrző
Tüzércsapat. Még abban az évben egy szép kézzel festett és varrt hadizászló másolatot ajándékoztak csapatunknak.
Pályázatok segítségével sikerült ruhákat varratnunk a gyermekeknek és a felnőtteknek. Így most már korhű ruhában
és felszereléssel tudtunk részt venni a hadijátékokon, ünnepségeken.
2018-ban tagjai lettünk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek. A szövetség tagjairól
egy szép könyvet adtak ki. A könyvben csapatunkról is készült szöveges és képes beszámoló, így már országosan
is ismertek lettünk. Ebben az évben is több meghívást kapott tüzércsapatunk! Első alkalommal Csemőn, majd
később Tápiószelén tartottunk bemutatót. A csemői és később a tápiószelei iskola tanulói két csoportban ismerkedtek meg a hagyományőrzők életével. A beöltözött „honvédtüzérek” örömmel fogadták az elismerő dicséretet és
tapsokat. Reméljük jövőre veletek újra találkozunk!
Március 15-én Zagyvarékas város ünnepén voltunk szereplők. Már évek óta három díszlövésünkkel kezdődik
a megemlékezés. Díszsorfalunk és zászlónk az ünnepség végéig hirdette hagyományőrző múltunkat. Ebben az évben
is április 4-én Magyarország legnagyobb hagyományőrző rendezvényén vettünk részt Tápióbicskén. A délutáni
„Hídi csata” és a zsemleosztás egy életre szóló élménnyel gazdagította a megfáradt hazai és határon túli gyermekeket. A 170 éves győztes tápióbicskei ütközet Dr. Csikány Tamás hadtörténész vezetésével igazi „Élő történelemóra” volt a Tápió partján a több ezres érdeklődőnek.
Május 19-én még egy budapesti nagyrendezvény a „Honvédelem napja’’ részvevői voltunk. Budavár visszavételének évfordulójára rendezett hadijáték szereplői lehettünk. A hadibemutató után - a díszfelvonulással – együtt
köszöntük meg a hálás magyar és külföldi nézőinknek az érdeklődésüket és tapsukat. Reméljük jövőre újra találkozunk! A hagyományőrző honvédtüzérek köszöntésével búcsúztunk el egymástól.
Erőt, Tisztességet!

Gajdoss Gábor

A POLGÁRŐRSÉG ÉLETÉBŐL 2019.
Az elmúlt években bekövetkezett változások egyre jobban megerősítettek minket abban, hogy szükség van és szükség lesz a polgárőrök és más civil szervezetek munkájára, tevékenységére.
A civil szerveződések jelentős része is feladatának tekinti a település közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzési tevékenységek elősegítését.
Ezeknek a feladatoknak a nagy részét Tápiószentmártonban a polgárőrség látja el a rendőrség és társ intézmények közreműködésével.

2016.
2017.
2018.
2019.

ALKALOM
102
103
95
52

FŐ
311
365
331
188

ÓRA
1795
1878
1676
1001

ALKALOM
33
20
17
Polgárőr, rendőr
közös szolgálatok

ÓRA
169
65
76
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Ennek a szakmai hátterét a rendőrség, az Országos és a Megyei Polgárőr Szövetség biztosítja. A jó együttműködés eredményeként településünkön már évek óta fokozatosan eltűnnek a közösség elleni szabálysértések,
rongálások, természetkárosítások. A lakosságtól, a vadászoktól, a horgászoktól is rendszeresen kapunk értékes
információkat/jelzéseket. Közösen még eredményesebben tudtuk/tudjuk védeni a természeti értékeinket is. Ennél is
nagyobb figyelmet fordítottunk a gyermek - és ifjúságvédelemre. Rendszeresek voltak a találkozások, beszélgetések
az iskola rendőrével és a polgárőrség tagjaival.
A nyári táborokban, a rendőrség munkájával, bűnmegelőzési tevékenységével ismerkedtek meg a táborozó
fiatalok. A mentők és tűzoltók is bemutatták technikai eszközeiket. Gyakorolhatták a kötözést, a sérült ellátását, a beteghordást. A gyermekek és a felnőttek alapos tudással, sok tapasztalattal lettek gazdagabbak, amelyeket később,
a mindennapi életükben is használhatnak. Szeptemberben az iskolakezdés elősegítése volt a kiemelt feladatunk. Egy
hónapon keresztül voltak polgárőrök és rendőrök az iskolák előtt, elősegítve a balesetmentes iskolakezdést.
Nagy figyelmet fordítottunk az idős, elesett emberekre is. A nyugdíjas vagy mozgásukban korlátozott személyektől elkértük lakcímüket, elérhetőségüket, telefonszámukat. A szolgálatokat legtöbbször úgy szerveztük, hogy figyelemmel tudtuk kísérni mindennapjaikat és ha kellett segíteni is tudtunk, főleg a téli időszakban. Sajnos ebben az évben egy
súlyos testi sértéssel járó rablótámadást hajtottak végre Göbölyjáráson egy idős nagymama ellen. A szakszerű és
gyors rendőri intézkedésnek, valamint a pontos lakossági személyleírásnak köszönhetően rövid idő alatt sikerült
elfogni és letartóztatni az elkövetőt. A bírósági ítélet után a börtönben jó pár évig gondolkodhat a bűnöző. Az idős
nénit gyermekei és a szomszédok szeretete és figyelme segíti a mielőbbi felgyógyulásban.
A lakosság egyre nagyobb része felkészültebben, tudatosabban vigyáz saját magára és értéktárgyaikra. Sokkal figyelmesebbek az idősebbekkel és a szomszédokkal is. Egyre többször látni, hogy a fiatalok is segítenek az idősebbeknek,
betegeknek. A polgárőrség feladata volt a helyi rendezvények, ünnepségek, szüreti felvonulások, bálok biztosítása
is. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség között létrejött szerződés alapján a helyi
sportpályán rendezett ifjúsági és felnőtt labdarúgó mérkőzések biztosítása a helyi rendezőkön kívül a polgárőrség feladata volt. A rendezvények előtt, alatt és után semmilyen rendbontás, atrocitás nem történt. A szolgálatba
minden alkalommal az egyesület defibrillátorát is vittük magunkkal. Jelenléte még nagyobb biztonságot jelentett.
Szerencsére egyszer sem kellett használni!
Munkánk elismeréseként a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Megyei Igazgatóság 240 000 forint támogatásban részesítette egyesületünket. A támogatásból az elhasználódott polgárőr ruházatokat pótoltuk. Oldalzsebes
nadrágok, tavasz-őszi dzsekik és galléros polgárőr pólók kerültek megvásárlásra. Vásároltunk kétrészes esőkabátokat is.
A beszerzések az OPSZ G-5 /45/2019. számú támogatás terhére lettek elszámolva. Köszönjük a támogatást!
Szomszédos települések rendezvényeinek biztosításában is aktív segítői voltunk a szervezőknek, a rendezőknek. Tápióbicske község rendezvényein is polgárőr szolgálatokat teljesítettünk. (falunapok, kulturális rendezvények, temetők környéki járőrszolgálatok…)
Már évek óta meghívást kapunk a Nagykátai Tápió Feszt szervezőitől a nagyrendezvény biztosítására is. Egyéb
települések sport és kulturális eseményeinek is segítői voltunk/vagyunk. Már hosszú évek óta a Gyömrői kerékpáros
verseny biztosításában is segítünk. Tápiósági rétes fesztiválokon is szeretettel várnak bennünket. A rendezvények,
ünnepségek előtt, alatt és után már évek óta semmilyen rendbontás nem történt.
Ebben az évben „Mentsd a bringád!” címmel már két alkalommal szerveztük meg az ingyenes kerékpár
regisztrációt. Májusban és augusztusban már közel ötven lakos hozta el kerékpárját a regisztrációra. Legközelebb
Újfaluban és Göbölyjáráson is szeretnénk megismételni az akciót! (e-mail: info@bikesafe.hu vagy: www.bikesafe.hu) Köszönjük a nagykátai rendőrkapitányság dolgozóinak áldozatos munkáját!
A polgárőrök munkájukat szabadidőben, saját tulajdonú autóval, térítésmentesen végezték/végzik.
Köszönjük településünk lakóinak is a segítőkész támogatásokat!
Kollár János
polgárőr vezető
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Készüljünk a klímaváltozásra!
A globális klímaváltozás mára mindenki számára érzékelhető valósággá vált.
Egyre többször és váratlanul hatalmas változások tanúi lehettünk/lehetünk. Néhány éve még a tőlünk távoli,
több száz vagy több ezer kilométerre lejátszódó természeti katasztrófák – szélviharok, árvizek, erdőtüzek, aszályok –
legtöbbször csak érdekes hírként vonzotta figyelmünket a televízió képernyőjére. Ezek minket nem érintenek, tőlünk
távol vannak! Nem kell sokat foglalkozni vele! Aztán az Országos Meteorológiai Szolgálat és más kutatóintézetek
módszeresen gyűjtött és értékelt éghajlati adatai szerint Magyarországon is igen jelentős éghajlati változások várhatók.
Emellett az egyre gyakrabban tapasztalható szélsőséges értékek is a változó éghajlat jelei.
Felborult az eddig viszonylag jól kiszámítható négy évszakos (tavasz, nyár, ősz, tél) menetrend is. A négy évszak összehasonlításában legnagyobb mértékű csapadékcsökkenés tavasszal következett be A tavaszihoz hasonlóan az
őszi csapadékösszeg is jelentősen csökkent ,míg a legszárazabb évszak a tél csapadékösszege szinte változatlan maradt.
A legnagyobb melegedési irányt a nyári időszakban észlelhettük/észleljük hazánkban. Az elmúlt 30 évben csaknem
2°C fokot emelkedett a nyári középhőmérséklet. Egyre több a hőségnap, vagyis amikor a napi maximum – hőmérséklet eléri a 30°C fokot. Az utóbbi években a felmelegedés Kelet–Magyarországot érintette legnagyobb mértékben.
Nyaranta várhatóan 10-30 %-kal csökken a csapadék. (hőhullámos, aszályos napok száma növekedni fog) A téli
csapadékösszeg 10-20 %-kal növekedni fog. (tavaszi olvadáskor belvizek és árvizek lehetnek) A jövőben gyakoribb
és súlyosabb természeti csapások várhatók: hirtelen lezúduló sok csapadék, villámárvizek alakulhatnak ki, jégeső, korai
és kései fagyok, hófúvások, hótorlaszok, erős szélviharok stb.
Ezekre a változásokra kell felkészülni az elkövetkező időszakban! (országos megyei, helyi)
A magyar kormány az elmúlt évek során készített éghajlat változási stratégiákban jelöli ki az éghajlatváltozással
és az alkalmazkodással kapcsolatos stratégiai irányokat, feladatokat. A Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) a
következő célokat tűzi ki a döntéshozók elé: „Felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!„
A meglévő természeti erőforrások megóvása, illetve a változó körülményekre adandó rugalmas és összehangolt válaszlépések elősegítése. Fontos elv, hogy a klímapolitikai intézkedésekbe be kell vonni az alkalmazkodási
folyamatban kiemelt szerepet játszó helyi önkormányzatokat!
Tápiószentmárton Nagyközség éghajlatváltozási stratégiája elkészült.
Az éghajlatváltozással és alkalmazkodással kapcsolatos alapfogalmak
Kitettség:
Azt jelenti, hogy gazdasági, társadalmi vagy kulturális értékek, erőforrások, infrastruktúra, illetve emberek ki vannak téve az időjárás szélsőségeinek vagy egyéb éghajlatváltozással kapcsolatos hatásoknak.
Érzékenység:
Azt jelzi, hogy egy adott rendszerre mennyire vannak hatással az éghajlati eredetű változások.
Adaptív kapacitás/Alkalmazkodó képesség:
Egy rendszer (település) alkalmazkodó képessége magába foglalja mindazt a lehetőséget, képességet és hajlandóságot, amellyel fel tud készülni a klímaváltozásra, mérsékelni tudja a várható károkat és alkalmazkodni tud a változásokhoz.
Sérülékenység:
Egy rendszer akkor sérülékeny, ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak benne jelentős károkat. (pl: sérülékeny, nincs felkészülve a hatások kivédésére, kezelésére)
Rugalmasság:
A rugalmasság tulajdonképpen a sérülékenység ellentéte. Vagyis egy rendszer azon képessége, hogy alapvető funkcióit tekintve jelentős külső változások közepette is viszonylag stabil tud maradni. (pl: időben, hatékonyan előre lássa,
tompítsa a veszélyes esemény/események hatásait, alkalmazkodjon azokhoz úgy, hogy továbbra is működjenek lényeges és alapvető struktúrái.)
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Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással települési szinten is foglalkozni kell. A felmérések szerint a
magyar lakosság több mint 70%-a védtelennek érzi magát a klímaváltozással kapcsolatban. Ezek a félelmek:
kár keletkezik a termésekben (mezőgazdaság), egészségügyi problémák (orvosok, kórházak), kár keletkezik a lakóingatlanokban (biztosítók), huzamosabb ideig áramszünet lesz (világítás, ellátás, fűtés hiánya), kár keletkezik a
járművekben (közlekedés leállhat), egyéb esetek (növekvő halálozás).
Ezekre a fontos feladatokra kell felkészülni az önkormányzatoknak, a különböző intézményeknek, a hatóságoknak megyei és országos szinten is! Az ország lakosságát tájékoztatni, tanítani kell és felkészíteni arra, hogy
gyorsan, körültekintően, hatékonyan tudjanak védekezni az éghajlatváltozás káros hatásai ellen!
Kollár János

ÜLTESSÜNK FÁKAT A JÖVŐNKÉRT!
Az utóbbi időben MI is megtapasztaltuk a globális klímaváltozás következményeit. Felborult az eddig viszonylag jól kiszámítható négy évszakos menetrend. Az elmúlt hetekben a nyári forróság megviselte az embereket, a
növényeket és az állatokat is.
Egyre több volt a
hőségnapok száma, amikor a hőmérséklet elérte
vagy meghaladta a 30°C
fokot. A hőhullámos,
aszályos napok száma
növekedni fog. Jó lenne
ilyenkor egy-egy fa árnyékába húzódni! Ezek a
lombos fák átalakítják a
fényenergiát és párologtatásukkal hűtik a levegőt,
ezért is vigyázzunk az
idős fákra!
A felnövekvő nemzedék érdekében az utak
mellé, a parkokban, a
szabad földterületeken
faültetési akciókat szervezünk.
Szent Márton püspök – településünk névadójának tiszteletére
- ültetett fák után a világhíres versenyló Kincsem
emlékére is facsemetéket
ültetünk! Ezzel kezdjük
meg, majd folytatjuk az
elkövetkező években a
faültetési programunkat.

Kérjük csatlakozzanak ehhez a nemes és hasznos tevékenységhez!
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BŰN és BALESETMEGELŐZÉSI TÁBOR (2019. JÚLIUS 8-12.)
Valódi nyarat varázsoltak a nagykátai rendőrök és partnereik 32 alsó tagozatos gyermek számára.
Nagykáta,Tápiószentmárton,Tóalmás és Szentmártonkáta szociális szakembereivel és pedagógusaival választottunk ki közösen településenként nyolc – nyolc jól tanuló, hátrányos helyzetű gyermeket a táborozásra
- ismertette Darula Istvánné alezredes a Nagykátai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója Szerettük volna
megteremteni annak lehetőségét, hogy a nem különösebben jó anyagi körülmények felnövő gyermekek is önfeledten
kikapcsolódhassanak legalább néhány napra!
A napközis tábor költségeit a települések önkormányzatai és Pest megye vállalták! A családok számára ez,
így nem jelentett anyagi megterhelést. A rendőrség vezetői és dolgozói időben felkészültek arra, hogy tartalmas
időtöltéssel, változatos helyszíneken valódi élményteremtő ÖT NAPOT biztosítsanak a táborozóknak Hétfőn
a rövid ismerkedés után rögtön a bűnügyi és baleseti helyszínelők munkáját mutatták be a táborozóknak rengeteg
magyarázattal és gyakorlattal. Ebéd utáni pihenőt követően a rendőrség járműveivel a Jászberényi Állat és Növénykert állatait és növényeit csodálták meg a táborozók. A nap végén a játszótéren „pihenhették ki fáradalmaikat”.
Kedden még nagyobb csoda várta a lányokat és fiúkat. Ez a csoda a Hungaroring volt ! Itt először a Pest Megyei
Rendőr –főkapitányság (PMRFK) baleset – megelőzési szakemberei hívták fel a gyermekek figyelmét a nyári
időben rájuk leselkedő veszélyekre. Aztán: Irány a pálya! Elektromos kisautókkal és motorokkal komoly „csatározásokat vívtak” az aszfalton.
Később terepjárókkal – igaz utasként - az off-road pályán tettek rövid utazást. Elképzelni is nehéz mekkora
örömet okozott a kicsiknek a speciális autókkal leküzdeni a vizesárkokat, a farönköket ,a sártengereket, a csúszós
utakat.. A nap végén fáradtan, ezernyi csodás élménnyel tértek haza. Szerdán különösen kitettek magukért a rendőrök
és partnereik. A nagykátai tűzoltóállomás várta a gyermekeket. Itt ismerkedtek meg a tűzoltók és mentők felszereléseivel és munkájával is . Később a polgárőrök eszközeit és rádióit is kipróbálhatták.
A Magyar Honvédség tápiószecsői anyagellátó katonái - Kovács Lajos honvéd százados vezetésével – a seregnél rendszeresített fegyverarzenált mutatták meg. Természetesen főleg a fiúk jelentkeztek, hogy kipróbálhassák a pisztolyokat, puskákat. A lányok inkább a békés kerékpáros gyakorlópályán próbálták ki tudásukat,
ügyességüket. Megelőzési programjainkkal járjuk a megyét- mondta Pacsuta Ágnes főhadnagy a PMPRFK baleset- megelőzési csoportjának főelőadója. Ezek a táborozó gyermekek olyan környezetből jönnek, ahol sokszor nekik
megfelelő méretű kerékpár sincs a családban. Itt nálunk tapasztalhatják meg, hogy a biciklizés élmény lehet. Az
élményszerzés után bűvész-show és sportversenyek vártak a gyermekekre és felnőttekre. A nap végén, az ismeretterjesztő anyagokon kívül, kerékpáros – felszereléseket, játékokat, matricákat kaptak a megfáradt táborozók.
Csütörtökön Tápiószentmárton strandja várta kedves táborozó vendégeit. Itt az úszásoktatás mellett a PMRFK
bűnmegelőzési osztályáról érkező kollégáinkkal közösen a nyáron is szükséges elővigyázatosságról is beszélgettük
a gyermekekkel, mondta Fejős Katalin őrmester a Nagykátai Rendőrkapitányság beleset-megelőzési előadója és
Molnár Mercédesz hadnagy balesetvizsgáló. Pénteken a budapesti Rendőr - múzeumba és a PMRFK Garam utcai tevékenységirányítási központjába látogattak el a táborozók. Délután Tápióbicskén egy Kárpát – medencei
árváknak szervezett tábor lakóival ismerkedtek és barátkoztak a gyermekek. Olyan jól érezték magukat az elmúlt csodás napok alatt és a búcsúesten is, hogy kérték:
JÖVŐRE VELETEK UGYANITT !

ÚGY LEGYEN !!

(Forrás: Zsaru magazin / Szilágyi Attila )

Volt ott minden, avagy minden évben Zöldike
Rendőrök, tűzoltók, mentők fogadták a védett kismadárról elnevezett természetjáró táborozó gyerekeket
Nagykátán.
Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épületét gyerekzsivaj töltötte meg 2019. július 31-én. A tápiószentmártoni önkormányzat támogatásával az immár 30 éve működő Zöldike-tábor kis lakói ezen a napon betekintést
nyerhettek a tűzoltók, a mentők és a rendőrök munkájába. A gyerekek Darula Istvánné r. alezredes, a Nagykátai
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója és Fejős Katalin r. őrmester a rendőrkapitányság baleset-megelőzési
előadója közreműködésével KRESZ-tesztet tölthettek ki, részt vehetettek kerékpár akadályversenyen, megismerhették
a bűnügyi technika egy-egy elemét, a 112-es segélyhívó helyes használatát, illetve a rendőrök felhívták figyelmüket az
internet veszélyeire is.
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A mentők segítségével a szakszerű újraélesztés technikáját gyakorolhatták, míg a tűzoltók védőfelszereléseiket és járműveiket mutatták be,
valamint a nap végén a nagy melegre tekintettel gondoskodtak arról, hogy a
táborozó diákok, és kísérőik a tűzoltótömlő hűsítő vizétől felfrissüljenek.
A Zöldike-tábor 2019. augusztus 4-én becsukja kapuit, de a családok
nagy örömére jövő nyáron is színes programokkal várja a vakációzó gyerekeket, amelyben a nagykátai rendőrök is részt vesznek.

(Forrás: Zsaru magazin / Szilágyi Attila )

Tájkarakter kutatás a Tápió-vidéken
Szeptember második hetében a Szent István Egyetem tájépítész
szakos hallgatói látogattak a Tápió-vidékre egy kutatási projekt keretében.
A diákok egy hetet töltöttek a Tápió mente déli településeit vizsgálva,
adatokat, képi anyagot gyűjtve, melynek célja egy egységes uniós
tájkataszter kialakítása.
Az Agrárminisztérium négy különböző térséget – Gerecse, Fertő tó környéke, Nyírség, Tápió mente - választott
ki hazánkban mintaterületként, melynek részeként a Tápió-vidéken 9 települést - Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Úri,
Tápióság, Tápióbicske, Tápiószentmárton, Farmos - vizsgáltak a hallgatók. A munkálatokat térségünkben a Tápió
Közalapítvány és a Szent István Egyetem közösen koordinálta, a két szervezet már korábban is együttműködött a
Tápió Natúrpark háttértanulmányának elkészítése során.
A kutatás célja a Tápió Natúrpark déli területeinek vizsgálata volt a dombvidékes részektől egészen a
síkvidéki területekig, a különböző táji elemek, változások és potenciális tájhasználat alapján. Ennek részeként
a hallgatók elsőként Tápiószentmártont járták be közösen, ahol elsajátították a kutatás módszertanát, vizsgálták a
település felépítését és utcáit, kapcsolatát a tájjal, a külterületen és a belterületen lévő fontos és jellegzetes helyeket, mint
például parkok, műemlékek, intézmények, játszóterek, tanösvények, stb… , mindent, ami egy település értékét növeli.
Második lépésben a hallgatók kisebb csoportokban járták
be a fent említett településeket, és a megadott szempontok
alapján vizsgálták és értékelték őket. A kutatást lakossági
műhelymunkával (workshoppal) és iskolai látogatással is
kiegészítették, melynek célja, hogy a helybéliek szemüvegén
keresztül is lássák az itt élők viszonyulását a lakóhelyükhöz,
a tájhoz, amelyben élnek. A lakossági műhelymunkára
Tápióbicskén a Fehér István Művelődési Házban került sor,
ahol a hallgatók a helyi lakosok véleménye alapján ismerhették
meg a településeket, valamint öröm- és bánattérképeket
készítettek az egyes községekről. Az iskolák közül Gomba,
Tápiószentmárton, Tápióság és Farmos általános iskoláiba látogattak el a hallgatók, és a másodikos és harmadikos
korosztály segítségével rajzok formájában tárták fel, hogy gyerekek számára mely helyszínek fontosak a településen,
hová kötődnek jó élményeik, hol szeretnek időt tölteni a szabadban.
A terepgyakorlatot végeztével a kutatás folytatásaként a hallgatók az egyetemen elemzik az összegyűjtött
adatokat, melyből egy fényképekkel illusztrált kiadványt állítanak össze a vizsgált településekről. A kiadványt
elkészülte után elektronikusan is elérhetővé tesszük a Tápió Natúrpark facebook oldalán. Ezúton is köszönjük a
résztvevő lakosoknak és iskoláknak a kutatásban való közreműködést!
Tápió Közalapítvány

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

29

30

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Bővebb információ a www.tapioszentmarton.hu-n, az önkormányzat menü - helpynet „fül” alatt.
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Megérkezett a játszva tanulás Tápiószentmártonba
Kedves szülők és gyerekek, itt a lehetőség kipróbálni, milyen is egy szabadulószoba, amiből ráadásul nem csak ügyességünket, logikánkat használva juthatunk ki,
hanem bizony különböző témakörökben tanító kérdésekre is kell válaszolni ahhoz,
hogy a világot megmentve kiszabaduljunk.
A szabadulószobák feladványai olyan készségeket fejlesztenek a diákokban, mint a problémamegoldó készség, a kooperáció és a szociális kompetenciák.
Ezt ötvözve a tantervvel és tanulással született meg a Tematikus Tanulószoba.
Európai Uniós pályázat keretében valósult meg ez a projekt, melyet bárki kipróbálhat és
melyre várjuk legfeljebb 8 fős csapatok jelentkezését (célközönség 7-24 éves korig).
A szabaduláshoz szükség van csapatmunkára és folyamatos kommunikációra, mert ez nélkül biztosan nem tudjuk megmenteni a világot az őrült tudóstól, akinek a laboratóriumában
találjuk magunkat a szobába lépve.
Szeretnénk, hogy október közepéig a lehető legtöbben tegyék próbára magukat, tudásukat, ügyességüket és szabaduljanak ki sikeresen.
A diákok alkotta csapatokat tanáraik nevezhetik és kisérhetik el a játékra, ahol új környezetben és új kihívások közt
figyelhetik meg tanítványaik viselkedését, teljesítményét.
A
diákok
mellett,
akik
a
fő
célcsoportja
a
kezdeményezésnek, családok és baráti társaságok is élvezhetik ezt a szórakozást.
Hétvégén lehetőség nyílik felnőttek számára is a játékra, de előtte bejelentkezés szükséges.
Bejelentkezésüket várjuk ezen a számon: Süte Zoltán +36 20 914 7660, Majorosi Katalin +36 30 571 2004
A játék ideje legfeljebb 60 perc. Ennyi időnk van megmenteni a világot.
Kedves gyerekek, kedves leendő szabaduló művészek, kedves csapatok, néhány fontos
információt osztunk meg Veletek a játék előtt, melyekre próbáljatok meg emlékezni a
játék folyamán.
Először is a történet, hogy mi is a célotok, miért is van olyan nagy szükség a segítségetekre.
Dr. Z egy őrült tudós, aki kifejlesztett egy veszélyes vírust, amit meg kell semmisítenetek, különben óriási pusztítást
végez a Földön.
A biológiai különleges egység, akik Ti vagytok, megtalálja a laboratóriumot, ahol a halálos vírust tárolja.
A bázisra betörve azonban bekapcsol a riasztó, ami 60 perc múlva felrobbantja a labortóriumot, így a vírus mindenképp kiszabadulna.
Ártalmatlanítanotok kell a vírust még a robbanás előtt.
Ennek egyetlen módja az, ha megtaláljátok a vírust tartalmazó üvegcsét és behelyezitek a megsemmisítő szerkezetbe
-amit egyelőre még nem tudjátok hogy néz ki- , de az üvegcse helye pontosan felismerhető lesz.
Meg kell találni a vírust és a szerkezetet is, behelyezni és a kapott kóddal elhagyni a bázist.
Találkozzunk a Művelődési Ház hátsó kertjében és lássuk ki jut ki leggyorsabban és menti meg tudásával a világot!

Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester
32

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János, 			
		
Majorosi Katalin
Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,
06-20-982-1180

A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

