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Tájékoztatás a jelenlegi helyzetről...
Az elmúlt idők eseményeinek kapcsán szeretnék tájékoztatást nyújtani a koronavírussal kapcsolatban hozott dön-

téseimről, illetve azok hátteréről.

Mint köztudott az önkormányzati szektort is nagy mértékben érinti a vírus okozta gazdasági válság és annak minden 
hátránya.

Önkormányzatunk elsődleges célja, hogy Tápiószentmárton minden lakója a lehető legnagyobb biztonságban 
vészelje át a ránk váró vírusveszélyt. További fő célunk, hogy az önkormányzatnál dolgozók munkáját megőrizzük ezen 
kényszerűen adódott «vírusszünet» alatt is. Igyekszünk minden dolgozónknak “értelmes” munkát adni, hogy ne érezze 
«feleslegesnek» a munkában töltött időt, illetve, hogy az elvégzett munka hasznos legyen a közösség számára is.

Jelenleg több dolgozónk a kötelező feladatként megkapott idős-ellátásban vesz részt, hiszen ezt az ellátási formát 
már több mint 60 fő kérte. Mások a strandfürdő központi épületének felújításában (nyílászáró csere, külső javítás, 
színezés) vesz részt, melyet többnyire “újrahasznosított” anyagok felhasználásával végzünk, illetve a sportcsarnok hi-
ányosságait javítják. Az óvodai dolgozók az óvodakertet rendezik, illetve a szájmaszkok varrásában vesznek részt. Az 
óvónők felváltva biztosítják a településen a még dolgozó szülők gyermekeinek ellátását, az ügyeleti rendszer folyamatos 
fenntartásával (hogy aki még munkába jár, ne a gyermekfelügyelet hiánya miatt kényszerüljön munkanélküliségbe!). 
Akik a munkájukból adódóan tudják, otthonról végzik adminisztratív tevékenységüket és vannak, akik leltározással 
vagy szükség esetén selejtezéssel töltik napjaikat. Az Étkeztető Szolgálat a szociális és gyermekétkeztetést maradéktala-
nul ellátja, a Polgármesteri Hivatal a park felőli ablaknál fogadja az ügyfeleket. Így jelenleg minden dolgozónak tudunk 
munkát adni. 

Azonban az önkormányzat finanszírozása sajnos nem automatikus a dolgozói bérek tekintetében, így vannak mun-
kakörök, akiknek a fizetését az Államkincstár nem küldi automatikus finanszírozásként, így annak „kitermelése” jelen-
leg sehonnan nem biztosított. Továbbá az önkormányzatokra (közalkalmazottak, köztisztviselők) vonatkozó könnyíté-
seket eddig még nem tartalmazott a kormány gazdasági mentőcsomagja.

Igyekszünk az önkormányzat költségvetésében felszabadítani annyi forrást, ami lehetővé teszi minden jelenlegi 
munkavállalónk további foglalkoztatását a jelenlegi feltételekkel, ami járhat azzal is, hogy esetenként a munkaköri le-
írástól eltérő munkákat tudunk csak ajánlani.

Az önkormányzatunknak jelenleg 115 millió forintos pályázati kintlévősége van (2 pályázatból adódóan), melyek 
már megvalósultak, a vállalkozók felé 65 %-ban kifizetésre is kerültek, de a pályázati pénzt még nem kaptuk meg az ille-
tékes minisztériumoktól. Emellett 50 millió forintos nagyságrendű a bezárt intézmények jelenleg várható bevétel kiesé-
se (sportcsarnok, strand). További bevételkiesést jelent a kormány közös teherviselés miatti közel 12-13 millió forintos 
elvont gépjárműadója, de több millió forint lehet a meg nem fizetett iparűzési adó is (amit jelenleg behajtani sem lehet).

Több esetben írtam leveleket a helyi problémákról, javaslatokról (minisztériumoknak, országgyűlési képviselőnek, 
illetve már a miniszterelnöknek is), de ezidáig nem kerültek megválaszolásra. Ezért felvettem a kapcsolatot a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ) is, hogy segítsenek az önkormányzatoknak válaszokat kapni.
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Az önkormányzatok problémáira a kormány az önkormányzatokat a helyzet adta plusz költségeivel egyelőre magára 
hagyta és további forráselvonással sújtotta. Mindemellett semmilyen információt nem kapunk azon feltett kérdéseinkre, 
hogy a dolgozóink megtartása és ezáltal a finanszírozás további helyzete hogyan lehetséges. Tápiószentmárton tekinte-
tében a 2019. 06. hónapja igényelt pályázati pénzeink kifizetéseit is visszatartja, ami nagymértékben nehezíti a védeke-
zésünket, mert bizony hiányzik a költségvetésből a 115 millió forint!

Fentiek miatt (mivel nem tudhatjuk, hogy meddig szükséges a saját forrásainkat “beosztani” és felhasználni 
a kötelező feladatok finanszírozására) arra kényszerültem, hogy olyan költségtakarékossági intézkedéseket tegyek, 
ami a lehető legkevésbé „fáj” az érintetteknek, de jelentős és azonnali megtakarítást jelent a költségvetésben. Ezen 
indokok miatt március 30. napján módosítottam a “Civil szervezetek támogatásáról” szóló rendeletünket, amivel a 
költségvetésben 7,5 millió Ft került felszabadításra. További intézkedésként felfüggesztettem a dolgozók cafeteria jut-
tatásainak kifizetését, így további 10 millió Ft tartalék keletkezett. Természetesen az elmaradt juttatások és támogatások 
kifizetéseit a veszélyhelyzet megszűnése után prioritásként kezeljük és igyekezni fogunk pótolni! Ezután csatlakozva 
az országos közterületi tűzgyújtási tilalomhoz, módosítottam az “avar és kerti hulladék égetéséről” szóló rendeletet és 
Tápiószentmárton teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltem el, mivel a vírus légzési nehézséget okoz, ezért 
most minden eddiginél fontosabb a levegő tisztasága. 

(Azért írok egyesszám első személyben, mert a jelenleg hatályos szabályok szerint a polgármester látja el a képvise-
lő-testület feladat és hatáskörét, így nekem kell meghoznom a döntéseket. Ezekről természetesen folyamatosan tájékoz-
tatom a helyi képviselőket és az országgyűlési képviselőt is.)

A média által közzétett hírekből értesültünk, hogy millió számra érkeznek az egyszer használatos sebészeti maszkok 
és védőfelszerelések, azonban eddig ezekből az önkormányzat és intézményei nem kaptak. Ennek okán az ÖNKÉNTES 
varrónők továbbra is folyamatosan varrják a mosható, textil maszkokat, amíg kézzel fogható mennyiségben nem áll ren-
delkezésre, hogy a teljes lakosság ellátása biztosított legyen. A hét közepére összegyűjtöttünk egy nagyobb mennyiségű 
varrott maszkot és megkezdtük a lakosság számára az ingyenes maszkok osztását a Hivatalban. Első körben minden 
állandó lakcímmel rendelkező lakó kaphat 1 db maszkot. Kérjük, hogy minden lakcímről 1 fő jöjjön a Hivatalba mun-
kanapokon 09-15 óráig (pénteken csak 12 óráig!). 

Akinek már van maszkja kérem viseljék is a boltokban és köztereken, mert ezzel embertársainkat védjük, nem 
mellékesen pedig az önzetlen munkát is megtiszteljük vele! A lappangási idő figyelembevételét tekintve Ön is lehet 
beteg tünetmentesen is, NE fertőzzünk tovább!

Szájmaszkok több önkéntes varrónő munkájával és több anyag, gumi, cérna felajánlással! Szükség esetén használati utasítással.

Ezúton is köszönöm minden önkéntesnek, cégnek és dolgozónak, akik INGYENESEN részt vesznek a közös-
ség érdekében végzendő munkában, az idősek és rászorulók ellátásában. Továbbá minden adományozónak, akik 
a munkálatok elvégzéséhez bármilyen csekély módon is hozzájárultak ezekben a nehéz időkben!

A közeljövőben várható a vírus ugrásszerű terjedése, így talán most lesz szükség az önkormányzat legna-
gyobb segítségére, amit teljesítünk is lakóink felé, amíg erőnkből és forrásainkból telik. Azok a magánszemélyek 
vagy vállalkozások, akik szeretnének a továbbiakban segíteni, azt két módon tehetik meg. 
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Egyrészről szívesen fogadjuk azon felajánlásaikat, melyek elősegítik a munkájukat elvesztők tartós élelmi-

szerrel történő ellátását. Ez lehet tartós élelmiszer csomag, vagy pénz (melyet külön számlaszámon gyűjtünk majd). 
Másrészről, aki teheti befizetheti az év második felére vonatkozó kommunális és/vagy iparűzési adóit. Ezek (még) 
az önkormányzat bevételeit képezik és ezzel biztosabbá tehetők a veszélyhelyzetben rendelkezésre álló források, 
amíg az állam ki nem utalja a védekezés költségeit. 

Végül, de nem utolsó sorban, tájékoztatom Önöket, hogy Tápiószentmártonban jelenleg, Dr. Zátrok Anikó 
tájékoztatása szerint, 1 fő koronavírussal regisztrált lakó van, aki otthonában, járványügyi megfigyelés alatt 
gyógyul, tünetei nem súlyosak! 

Jelenleg  senki nincs hatósági karanténban. Eddig már 15 fő volt hasonló hatósági karanténban, de minden 
esetben tünetmentesen ért véget a 14 napos karantén.

Ezúton is kérek mindenkit, hogy egymás és családunk védelme érdekében, CSAK akkor hagyják el ingat-
lanjaikat, amikor feltétlenül szükséges (élelmiszer, gyógyszer beszerzés és/vagy munkába járás esetén!

Vigyázzanak magukra és egymásra! Jó egészséget és kitartást kívánok!

Tisztelettel: Györe László polgármester

Ui: További, bővebb információért keressék a Polgármesteri Hivatalt ügyfélfogadási időben (H-Cs: 08-16; P: 
08-12), illetve kövessék a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata facebook oldalt.

Györe László
polgármester

Útfelújítás
Tápiószentmárton belterületi utcáit az előző 5 év alatt jelentős mértékben sikerült aszfalt burkolattal ellátni, de azért 

még marad pár földút is. Ezeken az utakon (Nádastói földút része, Csaba, Attila, Sashegy) az elmúlt hetekben gréderes 
kiegyenlítést és vízelvezető árokkarbantartást kellet végeznünk, hiszen már többnyire megint csak lépésben lehetett 
rajtuk közlekedni a víz által kialakított gödrök miatt. 

Az év további részében a többi földúton is szükség szerint elvégeztetjük a hasonló állagmegóvó kiegyenlítéseket.

Jelenleg nincs pályázati lehetőség, melyek kihasználásával új aszfaltos utakat pályázhatnánk meg. Saját forrásunk 
jelenleg nincs, hiszen az Albertirsai út felújításával és a rendezvénypályázatunkkal kapcsolatosan a mai napig sajnos 
egyetlen forintnyi kifizetés nem érkezett meg, ezért a folyamatosan érkező számlákat a 2019. évi többletbevételek és 
megtakarítások terhére fizettünk meg. Ennek értelmében jelenleg összesen 115,5 millió forintra várunk (ebből még 40 
millióval tartozunk a kivitelezőnek) a Vidékfejlesztési Minisztériumtól.
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Amennyiben ez az összeg 
megérkezik, akkor tudunk elgon-
dolkodni a további útfelújítások 
megkezdésén.

Azonban jó hír Tápiószent-
mártonnak, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kérdésemre az alábbi 
tájékoztatást adta a Fő, Mátyás Ki-
rály, Széchenyi, Szelei utak felújítá-
sával kapcsolatban:

„A 3112 j. összekötő út belte-
rületi szakasza szerepel a Magyar 
Falu programban, a kivitelezési 
munkák előre láthatóan 2020 év 
végén – 2021 elején fognak kez-
dődni.

A települést érintő felújítási munkákat két ütemre bontottuk:

-        29+330 - 32+615 km szelvény közötti szakasz: jelenleg folyik a terveztetés, a kivitelezési munkák várhatóan 
2020 végén, 2021 elején kezdődnek

-        32+615 – 34+500 km szelvény közötti szakasz: tervezési közbeszerzés alatt, a kivitelezési munkák várhatóan 
2021-ben kezdődnek.”

További felújítási lehetőség lehet a 2020. év második felére ígért Pest Megyei kompenzációs alapból megvalósuló 
Sőregi és Nádastói utak felújítása, melyet már 2017 decembere óta várunk.

Előkészületben van a Magyar Kisváros program, melyben várhatóan 90-100 %-os támogatások mellett lehet utakat 
építeni majd a nyertes pályázóknak.        

Györe László
 Polgármester

„Szemét ügy”
Amikor egy településen valami rendellenességet látnak a lakók, akkor többször hangzik el a kérdés:

„Hova teszik az adómat?” 

Nos, például az illegális hulladéklerakók vagy éppen a helyte-
lenül összegyűjtött hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására 
költjük (többek között)!

Lassan már mondhatjuk, hogy ÁLLANDÓ problémát jelent 
Tápiószentmártonban, hogy egyre több a természetben vagy a ki-
esőbb utcákban szétdobált hulladék, illegális szemétlerakó.

Ezeknek a hulladékoknak az összeszedése, elszállítása és ártalmatlanítása sok pénzébe kerül az önkormányzatnak. 
Az alábbi képen egy olyan lerakatot láthatnak, ami rendes hulladékgyűjtésnek indult, de valaki letett mellé egy rossz 
ágyat… a következő szemetelő letett egy „bedöglött” cementet, majd egy festékes vödröt stb. …ebből lett egy akkora 
szemétkupac, melyből a szolgáltató már nem fogja kiválogatni a „normálisan” elhelyezett szelektíves vagy kommu-
nális hulladékos zsákokat. Egyszerűen otthagyja, mert nem kötelessége a válogatás.

Tehát egy ember felelőtlensége elindított egy illegális szemétlerakó létrejöttét. Ezt az önkormányzat fogja az 
Önök pénzén eltakarítani.

Ezúton is kérek minden Tápiószentmártonban tartózkodót, hogy saját környezetünk védelme és a természeti 
értékek megvédése érdekében NE SZEMETELJEN! 

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

Köszönöm!
Györe László 
 Polgármester
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Telekom adótorony épül Tápiószentmártonban
Az elmúlt pár évben sokan kerestek meg az üdülőövezet és Göbölyjárás lakosságából, hogy 

az önkormányzat segítséget nyújtson a területek internet elérésének javításában.

Több éve, több szolgáltatóval próbálok valamilyen egyezségre jutni a tekintetben, hogy az 
üdülőövezet és Göbölyjárás területén is elérhető legyen a szélessávú internet. Azonban sajnálatos 
módon ez idáig egyetlen szolgáltató sem látott ebben akkora üzleti potenciált, hogy befektes-
sen egy olyan mértékű fejlesztésbe, ami lehetővé tenné a XXI. századhoz méltó digitális elérést.

A 2019. évben sikerült a Telekomban olyan üzleti partnert találni, aki felvállalta a fej-
lesztési költségeket, tekintettel az utóbbi időkben történő egyre nagyobb benépesülésre. Ennek 
értelmében megkezdődött az együttműködés közöttünk, mivel több rendeletünket és területren-
dezési eszközeinket is módosítani kellett a megvalósuláshoz. Ez sajnos a törvényi határidők és a 
kapcsolódó hatóságok és szervezetek véleményezési ideje miatt közel 1 évet vett igénybe. Azonban jelenleg ott tartunk, 
hogy a Telekom az önkormányzat részéről minden engedéllyel rendelkezik, hogy a Göbölyjárási és Szelei utak sarkán 
egy 40 méter magas telefon adótornyot építhessen meg.

A Telekom munkatársa a napokban tájékoztatott arról, hogy terveik szerint (ha minden jól halad), előre látható-
lag 2020. október-november környékén sikerülhet bekapcsolni és a lakosság szolgálatába állítani a megépülő 
adótornyot, mely teljes mobil lefedettséget tud majd biztosítani az üdülőterület és Göbölyjárás lakosságának is.

További kérésünknek megfelelően a beüzemelést követően megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az újonnan épült 
rendszer segítségével optikai (vezetékes) hálózat kiépítése indokolt és gazdaságosan létrehozható-e. Ez nyilván az ott 
élők igényeitől is függeni fog.

Törvényi előírások szerint, az elkészült toronyra a Telekom köteles lesz (igényük esetén) a többi szolgáltatónak 
is helyet adni a tornyon, hogy elhelyezzék erősítő készülékeiket, így minden szolgáltatónak lehetősége nyílik a lefedett-
ségének és hálózatának javítására.

Előre is köszönöm a megvalósulásig tartó türelmüket!                Györe László  
                                                                                             Polgármester

ÉRTESÍTJÜK KEDVES LÁTOGATÓINKAT!
A Várallyay Béla Művelődési Ház az érvényben lévő egészségügyi szabályok betartása és betartatása mellett meg-

kezdi nyitva tartását egyenlőre még, csak vegyes vásárok alkalmával.

 Kérünk minden leendő vásárlót, hogy maszkban és védőkesztyűben érkezzen vásárolni, illetve a helyszínen is tu-
dunk biztosítani korlátozott számban.

Az idő korlátott is legyenek szívesek figyelembe venni, kb. de: 9.00-10.30 óráig a 65 év feletti,        

10.30- 12.00 óráig a 65 év alatti vásárlók részére tudunk lehetőséget biztosítani. 

Egyszerre a vásárlótérben 10 főnél több vevőt nem tudunk fogadni, az előtérben megoldott a várakozási lehetőség 
a megfelelő távolság tartásával. 

A vásár ideje alatt a fertőtlenítést, ajtókilincsek, mosdók, kapaszkodók, bevásárlókosarak… a művelődési ház dol-
gozói folyamatosan elvégzik.

Májusi vegyes vásár időpontok:
2020. május 15. péntek de: 9.00-12.00 óráig Mozgóshop 
2020.május 20. szerda, de 9.30 – 11.30 óráig a Kánaán várja a Kedves Vásárlókat 

A Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár is megnyitja kapuit a látogatók előtt, 2020. június 02.tól. A könyvtár látogatóit 
is kérjük az érvényben lévő járványügyi szabályok és feltételek betartására.

Jelenleg szolgáltatásaink közül a lakosság az internet használatot és a fénymásolást veheti igénybe,  2020. május 
18.,hétfőtől. Kérjük a látogatónkat, hogy maszkban és védőkesztyűben érkezzenek.

Számítógépek klaviatúráját minden használat után fertőtleníteni fogjuk.

A kölcsönzésből visszaérkező könyvek, erre az időszakra elkülönített helyen, 48 órás karanténba kerülnek elhelye-
zésre, ezután lesznek ismételten kölcsönözhetőek. 

Megértésüket és szabálykövető magatartásukat tisztelettel köszönjük: Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói



 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 7

Csatorna Tájékoztatás
Ezúton az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: a kialakult egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel korábban 

már tájékoztattuk Önöket az Iroda zavartalan, esetleges home office működéséről, továbbá, hogy a napokban küldtünk 
levelet azon Tagjainknak. akik nem a Társulat áltat megbízott szakvállalattal készíttették el a házi bekötést ingatlanukon, 
hanem saját maguk választott kivitelező által, önköltségen.

Az így elkészült házi bekötések elszámolásával, ingatlantulajdonos felé való igényérvényesítéssel kapcsolatban a 
Társulat a Tagok felé 2020. április 15-re állította be azt a határidőt, míg ezzel kapcsolatban írásban beküldhetik a szük-
séges dokumentumokat, melyek a másolati számla  önkormányzat által hitelesített példánya, mely a munka elvégzését 
igazolja, továbbá az ingatlantulajdonos hiánytalanul kitöltött, Tanúkkal ellátott nyilatkozata . 

Ezen határidőt az Intéző Bizottság a tegnap tartott értekezletén a IV/12020. (03.23.)-i határozatában 2020. május 
31-re  meghosszabbította  a kialakult egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel

Együttműködésüket megköszönve és Mindnyájuknak jó egészséget kívánva,

Tápiónienti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata 2760-Nagykáta, Egreskátai út 27.
e-mail: tapiotarsulat@gmail.com   honlap: www.tapiocsatorna.hu 
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A kialakult veszélyhelyzet miatt Társaságunk a tartalék munkaerő képzés érdekében a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás keretében ellátott házhoz menő csomagolási hulladék gyűjtésének gyakoriságát havonta egy alkalomra 
módosítja.

A fenti intézkedéssel felszabaduló kapacitás biztosítja a kommunális hulladékszállítás zavartalan ellátását. Társa-
ságunk jelen intézkedés bevezetésével is biztosítja a jogszabályi előírásoknak és az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási terv kötelezően előírt gyakoriságának megvalósítását.

Ennek megfelelően 2020.05.01-től módosulnak a szállítási időpontok,rnelyeket tartalmazó tájékoztatót mellékelten 
csatolunk.

Segítő közreműködésüket kérjük a lakosság széles körű tájékoztatása érdekében (honlapon, helyi médiában való 
közzététel), mivel jelen helyzetben a papír alapú tájékoztatás nem megoldható. A tájékoztatót szerkeszthető formában 
is megküldjük a helyi médiában történő közzétételhez. Kérjük, hogy a honlapon történő megjelentetéskor a pdf. formá-
tumot használni szíveskedjenek.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel: Varga Katalin

Ügyfélszolgálat vezető
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 DTKH tájékoztatás
TÁPIÓSZENTMÁRTON

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő 

szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.

Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjait mutatja:

2020.
május június július aug. szept. okt. nov. dec.

12. 9. 7. 4. 1.; 29. 27. 24. 22.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, 

sárga színű, emblémás) adnak.
A csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől 

eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető 
a megadott gyűjtési napon.

Kérjük fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, hogy ezzel is csökkenjen 
a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyisége!

Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó zöldhulladék gyűjtésének időpontjait mutatja:

2020.
május június július aug. szept. okt. nov. dec.

25. 22. 20. 17. 14. 12. 9. 7.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld 

színű, emblémás, lebomló) adnak.

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott 
helyszíneken szerezhetőek be.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!                    

 Ügyfélszolgálat
cím telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Kút u. 5.

53/500-152

53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu
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Ebösszeírás 2020
TISZTELT EBTARTÓ!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján minden önkormányzat az ebrendé-

szeti feladatainak elvégzésének érdekében, illetőleg a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 
3 évente egy alkalommal köteles a jogszabályban meghatározott tartalommal ebösszeírást végezni, melyről nyilván-
tartást vezet. 

 Az állampolgárokat ezzel kapcsolatban nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelynek ha nem tesznek ele-
get, a mulasztó a törvény 43.§ (1) bekezdése értelmében állatvédelmi bírsággal sújtható.

 Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a 244/1998. (XII. 31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bek. és 3. 
melléklet d) alapján a bírság összege: 30.000,- Ft.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként 1 példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok 
valamelyike útján eljuttatni:

- Személyesen, a Polgármesteri Hivatalban
- Postai úton (Cím: 2711 Tápiószentmárton Kossuth Lajos út 3)
- Elektronikus úton hivatal@tapioszentmarton.hu email címre

Az ebösszeíró adatlap elérhető a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal előterében, illetőleg letölthető a   
www.tapioszentmarton.hu oldalon.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartha-
tó. Kérjük, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjék állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás időtartama: 2020. május 1. – 2020. július 31.
Felhívjuk azonban a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az önkéntes adatszolgáltatási kötelezettségre nyitva 

álló határidő leteltét követően kollégáink a szolgáltatott adatok valódiságát településünk egész területén ellenőr-
ízhetik, így a bejelentést elmulasztó ebtartóval szemben az állatvédelmi bírság foganatosítható.

Köszönjük, hogy az adatlap visszaküldésével segíti a munkánkat!
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata

Ivartalanítás
A 2019. évben az önkormányzatunk IVARTALANÍTÁSI PROGRAMOT indított. Az eltelt idő alatt egyre többen 

élnek a lehetőséggel, melyet az idei évtől kibővítettünk a hím ivarú kutyákra és macskákra is.

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

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

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

Györe László
polgármester
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Kérj segítséget! (nem vagy egyedül!)
Ezt a jegyzetet azért írom meg, mert megdöbbenve ér-

tesültem, hogy Tápiószentmártonban az elmúlt 48 órában 2 
megrázó és felkavaró tragédia is történt.

Tiszteletben tartjuk a hátramaradott családok mély 
gyászát és mélyen együtt érzünk velük. Talán éppen ezért is 

azt gondoljuk, hogy mindenképpen foglalkoznunk kell az esettel, hiszen mindkét esetben egy-egy olyan fiatal volt az 
“áldozat”, akik a társadalom hasznos tagjaiként élték életüket. Mindkettőjüket kedves, rendes, segítőkész, szerény és jó 
emberként ismerte az egész falu. Szerettük Őket! (Isten vigyázza további útjukat!)

Emiatt is sokakban fogalmazódik meg ilyenkor a kérdés, hogy MIÉRT???

Ezekben a járvány miatti bezártsággal terhelt időkben sokan maradunk egyedül, akár hosszabb időkre is gondolata-
inkkal. Mindenki életében vannak vészterhes időszakok, melyek amúgy is letargikus állapotba sodorhatnak, nem beszél-
ve a média által sugárzott negatív hírek áradatáról, melyek további depresszióba taszíthatnak. Mindenki máshogy tudja 
feldolgozni az élet adta nehézségeket, ezért vannak, akik akár a látszat ellenére is, küzdenek saját vagy éppen mások 
gondjaival. A gondjaink lelki feldolgozása vagy fizikai megoldása egyesével lehet, hogy nem okoznak problémát, de az 
egyszerre sok rossz megjelenése a lelkileg erőseket is megviselheti. Ilyenkor elég lehet egy rossz vagy hangos szó, egy 
újabb rossz hír, vagy csak egy kisebb csalódás. 

Ebben a felgyorsult világban mindannyiunknak szüksége lehet lelki támaszra a nehéz időkben, hogy kiegyensú-
lyozottak maradhassunk. Néha az egyik ember hallgatja meg a másikat, aztán fordítva. Azonban vannak olyan dolgok, 
amiről nem szívesen beszél az ember az ismerősöknek, rokonoknak, barátoknak sem. Az ilyen helyzetekben talán jobb 
egy idegen emberrel névtelenül beszélni, főleg, ha még szakember segítségét is igénybe vehetjük. 

A lelki túlterhelés nincs összefüggésben sem vallással, sem anyagi helyzettel, sem származással és semmilyen is-
mert dologgal. Valaki jobban bírja, valaki kevésbé...egy biztos, egyszer mindenki a végére érhet a tűrőképességének!

A lelki problémákat sokszor nem ismerik fel magukban az emberek, ezért fontos, hogy figyeljünk egymásra! 
Nagy szerepe van ebben az egyén közvetlen környezetének (család, barátok, munkatársak). Az átlagos viselke-
dés megváltozása lehet egy jel, hogy valami nem a megszokottak szerint halad és szükség lehet segítségre egy 
konfliktus vagy élethelyzet megoldásában, egy tragédia feldolgozásában. Sokszor elég egy kiadós beszélgetés, de 
ne habozzon senki segítséget kérni, ha szükségét érzi!

Tápiószentmártonban a Családsegítő Szolgálat végzi a krízishelyzetbe került lakosok lelki segítését, hogy ne legyen 
visszafordíthatatlan tragédia egy-egy sötét gondolat kimenetele. A szolgálat munkatársai szakképzett emberként nyúj-
tanak segítséget ilyen helyzetekben és szükség esetén további szakemberek bevonásával előzhetik meg a krízishelyzet 
kialakulását. A lakosság helyben elsődlegesen a szolgálat dolgozóit keresheti a magánéleti problémák kezelésének ne-
hézségeivel, melyet munkaidőben személyesen a Kossuth Lajos út 100. alatti irodájukban érhet el, vagy telefonon a 
06/29-423-012 számon. Ezen kívül a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei krízistelefonon állnak 
a lakosság rendelkezésére a 06-30/487-3586 számon a munkaidőtől eltérő időszakban.

Amennyiben a lelki gondokkal küzdő egyén végképpen nem kíván “ismerőssel” beszélni a problémáiról, akkor több 
témában is országos lefedettségű szolgálatok várják a hívásaikat. Ezek többnyire ingyenesek és egyes esetekben anonim 
(névtelen) rendszerben is működnek.

Az alábbi elérhetőségeken kereshetik a segítséget nyújtókat, hiszen egy beszélgetés akár életet is menthet!
Kérem, hogy szükség esetén keressék a lenti szervezeteket!

VIGYÁZZANAK EGYMÁSRA AZ ÉLET EZER VESZÉLYT REJTEGET...

Györe László
polgármester

Internetes felület:
http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/ https://sos116-
123.hu/
Krízis- intervenciós segélyvonalak:
S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat 
116-123 Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékesről hív-
ható, mindkettőről ingyenes.
Kék vonal (gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat) 
116-111 Éjjel-nappal, vezetékesről hívható, ingyenes.

Ingyenesen hívható segélyvonalak:

Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat 
06-80-505-503 
Este 6-tól reggel 6-ig, vezetékesről hívható, ingyenes. 
Várjuk hívását, hogy együtt gondolkodjunk. Nem kér-
dezzük nevét, számunkra a személye és a sorsa fontos. 
Tiszteletben tartjuk a szabadságát, tőlünk nem ítéletet, 
hanem megértést és teljes titoktartást várhat.
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S.O.S. Élet Telefonszolgálat 
06 (80) 505-390 Ingyenesen hívható telefonszolgálat!

Lelkisegély Szolgálat 
06 (80) 505-599 Ingyenesen hívható telefonszolgálat!

Fiatalok Anonim Lelkisegély Szolgálata 
06 (80) 505-005 Hívj minket, ha segítségre van szüksé-
ged, velünk megbeszélheted! A telefonszám ingyenesen 
hívható.

ÉLET Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 
Weboldal: http://www.sos505.hu 
Telefon:06 (80) 505-505 Ingyenesen hívható telefon-
szolgálat!

Csellengők Segélyvonala 
06-80-205-520  Éjjel-nappal ingyenesen hívható szol-
gálat.

Női Vonal 
06-80-505-303 Éjjel-nappal ingyenesen hívható szolgá-
lat.

Gólyahír Egyesület a Várandós Anyákért és Gyer-
mekükért 
06-80-203-923  Éjjel-nappal ingyenesen hívható szol-
gálat.

Kapcsolat Telefonos Lelkisegély Szolgálat 
06-88-422-205 Ingyenesen hívható telefonszolgálat.

DélUtán Az Idős Emberek Segélyvonala 
06-80-200-866  Este 6-9-ig.

Ifjúsági Lelkisegély Telefon 
06-88-312-817 24 órás telefonos lelkisegély szolgálat.

Bántalmazott Nők Segélyvonala 
06-80-505-101 Szerda kivételével 18-22 óráig hívható
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgá-
lat 
06-80-205-520 A nap 24 órájában hívható telefonszol-
gálat

Drog Stop 
06-80-505-678 
0-24 óráig hívható telefonszám.

Pszichológiai szolgáltatások 
2020. május 4-től a 

Nagykátai Járásban
A  Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ 

pszichológus munkatársai a vészhelyzet alatt is elérhe-
tőek. Szolgáltatásaikat minden, a Nagykátai Járás területén 
élő lakos számára elérhetővé tesszük. Lehet szó a bezártsággal 
kapcsolatos stresszről, szorongásról, a vírushelyzettől füg-
getlen lelki nehézségekről, lehangoltságról. Várjuk azok meg-
keresését is, akiknek most nincs kivel beszélgetni!

Telefonon, lelkisegély-telefonszámunkon pszichológus 
munkatársaink várják hívását a

+36 30 885 4824

A szolgáltatás anonim, tehát nem kell megadni az adatait. 
A telefonszám nem ingyenes, normál tarifával hívható az 
alábbi időszakokban:

- hétfőtől csütörtökig: 10.00-14.00 óra között

- pénteken: 12.00-16.00 óra között

Amennyiben rendelkezik interneteléréssel, videóhí-
vásra alkalmas eszközzel (laptop, telefon), néhány alkal-
mas, rendszeres konzultációt tudunk felajánlani. Ehhez azt 
kérjük, hogy helyzetének rövid összefoglalásával írjon egy beje-
lentkező levelet elérhetőségével a czikora.david.pszichologus@
csaladgondozo.hu címre.

Krízishelyzet esetén hív-
ható telefonszámokról honla-
punk alábbi linkjére kattintva tájé-
kozódhat: 

http://www.csaladgondozo.hu/
lelkisegely_telefon szolgalatok.html

Eljött a régen várt összefogás
Tápiószentmártonban az utóbbi időkben sajnos sok esetben tapasztalhattunk ellenségeskedést, széthúzást, lakossági 

megoszlást. Az, hogy ez kinek a hibája további vitákat generált, így erről most nem is ejtenék szót. 

Már csak azért sem, mert a veszélyhelyzet kihirdetését követően elmúlni látszanak az évek óta kialakult ellentétek. 
(Persze mindig vannak kivételek, akik ilyenkor sem engednek az „elveikből”, de egyre kevesebb ilyet tapasztalok!) 

A veszélyhelyzet nagy kihívás elé állította a lakosság mellett az önkormányzatot is, de szerencsére az emberek 
többsége megértette, hogy ez az időszak nem a harcról és ellenségeskedésről kell, hogy szóljon, hanem egy olyan össze-
fogásról, amivel a lehető legkevesebb kár keletkezik a településen élők életében és természetesen az önkormányzatnál 
is. Jelenleg egy példaértékű összefogás van Tápiószentmártonban és akivel csak beszélek, azt kérdezi: „mivel tudnék 
segíteni?”

Március 11. napján került kihirdetésre a veszélyhelyzet a koronavírus járvány miatt, ami fenekestől felforgatta az ön-
kormányzat működését. Az érvényben lévő törvények értelmében a polgármester gyakorolja a képviselő-testület feladat 
és hatáskörét a veszélyhelyzet fennállásának idején. 
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Ez azt jelenti, hogy nem lehet a klasszikus testületi ülést összehívni, hanem egyszemélyben a polgármesternek kell 

meghozni minden szükséges döntést.

A döntéseimről minden esetben értesítettem a képviselő-testületünk tagjait és az országgyűlési képviselőt is. 
Azokban a kérdésekben, ami jelentősen érinti a települési vagyont, mindenképpen kikérem a képviselők véleményét is.

A segítő hozzáállás a település lakosságától is folyamatosan érkezik. Többen keresnek meg, hogy mivel tudnának 
segíteni az önkormányzatnak ebben a nehéz helyzetben. Az internetes felhívásnak köszönhetően megindultak a pénza-
dományok és már most érkeznek az év második felében esedékes iparűzési és kommunális adók is. Többen sze-
retnének tartós élelmiszert adományozni, melyet a Hivatalban lehet leadni. Továbbá az ARI pékség felajánlása 
szerint, minden este a nem értékesített pékárút INGYENESEN a rendelkezésemre bocsátja, amit én másnap reg-
gel személyesen viszek ki a szerényebb körülmények között élő gyermekes családoknak vagy egyedül élő időseknek. 

Ezzel március 20-a óta már több mint 1.000 esetben tudtunk péksüteménnyel segíteni. 

A helyi cégek közül többen ajánlottak fel segítséget, melyek a tevékenységükhöz kapcsolódó munka vagy szol-
gáltatás. A Nono-Expressz Kft. egyszer használatos sebészeti maszkokat ajánlott fel.

A veszélyhelyzet elején azonnal Juhász Roland és Filipcsei László képviselők, a képviselői céltartalékjukat, fejen-
ként 250.000 forintot ajánlottak fel a védekezéshez szükséges eszközök, fertőtlenítők beszerzésére. Roland további 
250.000 forintot, illetve sebészeti maszkokat ajánlott fel.

További felajánlások, amik még érintik az önkormányzat gazdálkodását, illetve a lakók ellátását:

Tápiószentmárton több varrónője ajánlotta fel, hogy ÖNKÉNT és INGYEN megkezdik a mosható szájmaszkok 
varrását, később egy civil szerveződés is bekapcsolódott, akik Tápiószentmártoni Civil Összefogás néven találhatóak 
meg a közösségi oldalon. 

Ezeket a maszkokat tudjuk most a lakosság felé INGYENESEN osztani a Hivatal épületében! Az Ő munkájukat se-
gítették olyanok, akik a gyorsabb haladást biztosítva a maszkok kiszabásában vettek részt. Voltak, akik szabtak, voltak, 
akik varrtak és voltak, akik a mosásban, vasalásban, szervezésben és a szállításban nyújtottak segítséget.

(Akikről én személyesen is tudok: Mészárosné Varga Hajni, Ráti Krisztina, Szabóné Csík Éva, Nagy Ildikó, Szakács 
Józsefné, Csizmadia Istvánné, Pálfalvai Erzsébet, Prokkain Sándorné, Fityó Anikó, Harcsa Józsefné, Lukács Mónika, 
Balaska Margit, Balaska Tiborné, Balogh Katalin, Szebenszki Ilona, Némethné Fekete Nikolett, Baloghné Kegyes Éva, 
Kalhammer-Schrancz Noémi, Safranyikné Bori Márta, Varga-Balaska Zsuzsanna, Balázsné Németh Katalin, Rigó Zsu-
zsanna, Prága Józsefné, Juhász Diána, Varga-Lévai Natália)

A nevek tekintetében bizonyára maradt ki olyan, aki valamilyen módon még segítette a maszkok gyártását, amiről 
én személyesen nem tudok (nekik is köszönjük!). Továbbá voltak, akik anyagot, gumit, cérnát adtak hozzá adomány-
ként, így az is biztosítva volt, hogy az önkormányzatnak sem okozott hatalmas többletköltséget a többezer maszk 
megvarrása.

Néhány cérna és egy SINGER varrógép (40.000 Ft) került megvásárlásra, a többit mindenki adományként küldte, 
hozta, adta. A varrógép a veszélyhelyzet után az óvodában szolgálja majd a gyermekek környezetének dekorálását. 

Muity Gábor több zsák ruhaadományt és egyszemélyes EÜ tasakot hozott, melyet a későbbiekben fogunk szét-
osztani.

Mivel ebben a helyzetben az is fontos, hogy az önkormányzat és intézményeinek dolgozóinak is tudjunk munkát 
adni, ezért fontos volt az ilyen munkák támogatása is.

Rigó Zsuzsanna és Majoros Máté képviselők, a képviselői céltartalékjukat, fejenként 250.000 forintot ajánlották 
fel a Fő úti Gyöngyvirág óvoda kertjének XXI. századi kialakítására. A kertépítéssel kapcsolatosan külön cikk írja le a 
további segítőket.

Ezúton is KÖSZÖNÖM mindenkinek, 
aki bármilyen módon segíti az önkormányzat 
lakosság ellátásához kapcsolódó tevékenysé-
gét!

Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy jelen-
leg mindenkitől a segítő szándékot kapjuk, re-
mélem, hogy ezentúl ez lesz a jellemző és közö-
sen építhetjük a jövőt Tápiószentmártonban!

                                  Györe László  
    Polgármester
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A „kocka” el van vetve
A Gyöngyvirág óvoda épületének felújítása, akadálymentesítési 

munkálatai, hátsó teraszának elkészülte után szükségessé vált udvará-
nak rendezése is. A tönkrement és elavult játékelemeket az évek során 
el kellett távolítani, két életveszélyes fa is kivágásra került. A szin-
te üres udvart szemlélve, mi az óvoda dolgozói sokat tanakodtunk, 
tervezgettünk, hogyan tovább… A terep egyenetlen volt, a kiszedett 
mászókák, hinták helyén nem volt fű. Novemberben aztán megkezdő-
dött a terület feltöltése, folyamatossá váltak a földmunkák. Nyilván-
valóvá vált, hogy tavasszal a füvesítés elkerülhetetlen lesz. Ez további 
nagy gépekkel való munkálatokat tett szükségessé. A HERMES-től 
(Mg.Falker GBBR) jutányos áron vásárolt fűmag elültetését egy apuka vállalta, aki a terület felmérése során azonnal 
jelezte, hogy pár szórófejet ide-oda rakosgatva a közel 2000 nm-en hosszútávon megvalósíthatatlan, hogy szép, zöld, 
strapabíró gyepünk legyen.” Itt bizony locsolórendszerre lesz szükség.” Pár óra kétségbeesett tanácskozás után FE-
HÉR GYÖRGY segítségét kértük, aki hihetetlen gyorsasággal felmérte a terepet és árajánlatot adott egy komplett 
(kézi vezérlésű) öntözőrendszer kialakítására, majd felajánlotta, hogy munkadíjat nem számolva, ő munkájával szeretne 

hozzájárulni az óvoda udvarának szépüléséhez. Innentől kezd-
ve már nem volt megállás! Kolléganőimmel szülők, ismerősök 
segítségét kértük a soron következő műveletekhez. Az eddigi 
tevékenységek során segítőink, támogatóink voltak:

Tóth János (nagypapa), Vágány Sándor, Ráti Tibor, 
Mikó Zoltán, ifj.Kiss Imre, Géresi Attila, Aszódi Pál, Tóth 
Imre (apukák) - Ők ásták ki, majd takarták be a hatalmas terü-
leten a csövek helyét, részt vettek a tereprendezésben, fűülte-
tésben, hengerezésben.

Fehér György –Aki több alkalommal megjelent csapatával együtt és rövid határidőn belül munkájával hozzájárulva 
kiépítette az öntözőrendszert.

Tóth Ferenc (Ficér) –Aki az udvaron lévő betonsáv alatti átfúrással szabaddá tette az öntözőcső útját teljesen térí-
tésmentesen.

ifj.Mózes István –Aki a szivattyúhoz szükséges mobil aknát vásárolta meg az óvoda számára.
Molnár Ákos –Aki több alkalommal, saját gépeivel, szabadidejében végezte a földdel kapcsolatos munkákat, nem 

egyszer saját eszközeit is rendelkezésünkre bocsájtva.
Mózesné Szabó Katalin –aki több láda muskátlival ajándé-

kozta meg óvodánkat, ezzel szebbé téve épületünket.
Sziklakertünkhöz a Kosztolányi Tamás által felajánlott föl-

det id. Varga Lajos szállította az óvodába, vállalva a komplett 
sziklakert kiépítését is. A köveket a kerthez Klenovszki Teréz 
biztosította. Az elkészült sziklakertet díszítő színpompás virágo-
kat Safranyikné Bori Mártitól és id. Kókai Ernőtől kaptuk.

Dícséret illeti a közfoglalkoztatottakat is a rugalmasságért, 
hogy mindig hirtelen a rendelkezésre álltak a kisebb, de sürgős munkálatok elvégzésére.

A „kocka” el van vetve. Várjuk az első fűnyírást és reménykedünk, hogy a gyerekeket nemsokára a szép, füves 
udvar fogadja majd. Bízunk benne, hogy terveink, vágyaink az udvar további építése-szépítése során teljesülnek, szeret-
nénk további támogatókat találni a jövőbeli fejlődéshez.

Folyamatban lévő munkáink :
 Czenky Árpád anyagot és eszközt biztosított számunkra egy új homokozó elkészítéséhez . A homokozó kivitele-

zését Zöld László végzi felajánlásként.
A Zöld óvoda szellemiségéhez igazodva Györe László (mint magánember) 9 db magaságyáshoz vásárolt óvodáink 

számára anyagokat, melyből 3 db lesz a Gyöngyvirág óvodában elhelyezve. A magaságyások készülőben vannak, he-
lyük kialakítása a többi munkálatokkal együtt párhuzamosan folyamatban van.

Nagyon szépen köszönjük  támogatóinknak a segítséget! Minden megmozdulásunkkal a gyerekek érdekeit tartjuk 
szem előtt!                 

Rigó Zsuzsanna
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2019. ADVENT
5. éve már, hogy nem csak a községfájánál lehet az ünnepekre ráhangolódni a mindenki karácsonyfájánál, hanem 

a Várallyay Béla Művelődési Ház is, minden adventi vasárnapon, egy-egy színvonalas műsorral várja az érdeklődőket. 
Idén is így történt. 

A négy hétvégén egy-egy civil szervezet és egyház volt az ünnepi rendezvénysorozat házigazdája. Készültek egy 
kis műsorral és finom harapni valókkal ezekre a kora esti időpontokra és a hideg téli estékre, hogy ne csak a szívünket 
és lelkünket járja át a melegség. 16.00 órakor a községfájánál találkoztak a település azon lakói akik megtisztelték rész-
vételükkel ezt a meghitt és családias hangulatú ünnepvárást. 17.00 órától a Művelődési Házban folytatódott az ünnepi 
műsor.  

Az első vasárnapon a Tápióbicskei Harmónia Kórus tagjai nyitották meg az adventi időszakot karácsonyi koncert-
jükkel. 

A második vasárnapon a Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola néptánc és népi ének szakos tanulóinak gá-
laműsorában gyönyörködhedtünk.  

A harmadik hétvégén,egy amatőr színjátszó csoport szórakoztatott bennünket. A Tóalmási Titánok sok humorral 
fűszerezett kabaré estje tette próbára rekeszizmainkat. 

Az utolsó hétvége pedig a gyerekeké volt. A Mákvirág óvodás tánccsoport és a Dalma Dance gyermek tánc- csoport 
karácsonyi műsorát tekinthettük meg.  A Mia Manó Színház betlehemes játéka pedig az ünnepi készülődés a karácsonyi 
ünnepvárás hangulatát fokozta. Sári Balázs helyi lakos, amatőr énekes, karácsonyi dalokkal egészítette ki az est műsorát. 

Természetesen idén is voltak kapcsolódó rendezvények ehhez a négy adventi programhoz. Kézműves vásár és kará-
csonyi könyvvásár. Főként helyi kézművesek és helyi szerzők részvételével. A forralt bor és a meleg tea sem hiányzott 
idén sem a finom házi sütemények mellől. Az utolsó adventi vasárnapon került sor az adventi alkotói pályázat díjátadó-
jára is, valamint a gyerekek által készített pályamunkák is megtekinthetőek voltak. 

Remélem kollégáimmal mi is tudtunk minden hétvégén egy kis emócionális ajándék adni a kedves vendégeinknek. 
Köszönjük a figyelmüket és érdeklődésüket. 

Tisztelettel:
 a Várallyay Béla Művelődési Ház és a Magyary- Kossa Sámuel Könyvtár dolgozói

Magyar Kultúra Napja Tápiószentmártonban…
Az idén szűk, családi körben ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.

Az a pár lelkes ember, aki megtisztelte részvételével ezt a megemlékezést, közösen elszavalta Kölcsey Ferenc 
Himnuszát. A Földváry  Miklós AMI tanulói színvonalas mini hangversenyt varázsoltak a színpadra. Ismét ellátogatott 
hozzánk ebből az alkalomból Pataki Pál, szentmártoni származású költő is (pedig Ő Gödöllőről érkezett). Legújabb 
versét szavalta el nekünk. Hay Kovats István pedig nagysikerű regényének, a Gonosz génje második kötetét jelentette 
meg, ebből mutattunk be egy részletet. Akkor beszélhetünk magyar kultúráról, ha van helyi kultúra is… Kultúra még 
csak-csak lenne, na de igény!?

Délelőtt kollégáimmal a temetőben róttuk le tiszteletünket a helyi kultúra nagyjai előtt. Kovács Pálné, Németh Ma-
rika sírjánál helyeztünk el koszorút, hiszen Ő volt településünkön a Magyar Kultúra Lovagja. Várallyay Béla és Horgos 
József sírját is meglátogattuk, Ők a Magyar Kultúra alázatos szolgái voltak évtizedeken keresztül településünkön… Az 
Ő példamutató munkájuk ad erőt ahhoz, hogy az érdektelenség és a közönyösség ellenére is tudjuk folytatni a kultúra és 
a művelődés területén szélmalom-harcunkat.

 Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói nevében: Majorosi Katalin
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Farsangolt a Szent Márton Nyugdíjasklub.
Az idei évben is megrendeztük farsangi bálunkat. Ezzel a rendezvény-

nyel köszönjük meg az egész éves támogatását, szponzorainknak. Termé-
szetesen ezen a bálon nem csak a támogatók, hanem a szomszédos telepü-
lésekről érkező klubok, és a családtagok is részt vesznek. 

Minden évben nagy lelkesedéssel készülünk erre a rendezvényre. Idén 
sem történt ez másként. A köszöntök elhangzása után a műsor következett.  
A Kubinyi Ágoston Általános Iskola tanulói minden évben megajándékoz-
nak bennünket egy-egy színvonalas produkcióval. Idén a 4.a osztály Bajortánca csinált kedvet a táncoláshoz, a táncot 
osztályfőnökük Lukácsné Kovács Emília tanította be a gyerekeknek a lelkes szülők segítségével. 

A felső tagozatos gyerekektől is kaptunk egy öt-
letes produkciót , ami szintén nagy sikert aratott.  A 
7.b osztályosok láb-balettet mutattak be. A produk-
ciót színpadra állította osztályfőnökük Ambróziné 
Samu Boglárka és természetesen neki is volt segít-
sége a szülök körében. Nem csak a gyerekek produk-
ciói varázsoltak el bennünket, hanem a Tápió- Mente 
nagy Mágusa Szabó István is, humorral fűszerezett 
csalafinta trükkjeivel. A varázslatnak ezután sem volt 
vége, főleg a férfi vendégek részéről, hiszen Lakatos 
Andrea következett fellépésével. Andrea nem először 
lepett már meg bennünket nívós hastánc produkciójá-
val. Kiss Attila Andor pedig a település szívébe már régen belopta magát és 
visszatérő vendégünk. Most csak a nyugdíjasoknak énekelt és szerzett közel 160 
embernek nagy örömet énektudásával és gyönyörű hangjával. 

A bált a nyugdíjasklub tánckara nyitotta meg Sosztakovics gyönyörű kerin-
gőjével, melyre Dudás Tibor, Dudy készített koreográfiát. Finom vacsora után 
a táncolni vágyókat most is Kónya Attila szórakoztatta. 

Természetesen a mókázás sem maradt el. Tavaly a menyasszony táncoltatás 
helyett, cigánylányt táncoltattunk, nagy sikerrel. A tavalyi sikerek hatására idén 
is ellátogatott hozzánk Trézsi néni az öreg cigányasszony és elhozta eladósorban 
lévő leánykáját. Tombolasorsolás után is maradt a kedves vendégsereg és nehe-
zen tudtak a táncparkettől elszakadni.

Tisztelettel köszönjük minden támogatónk segítségét:
Szponzoraink:
Tápiószentmárton Nagyk. Önk.
Tsztm Képviselő test.

Helyi vállalkozók, barátok támogatása:
Bella Jánosné és Simoncsik Lászlóné
Bukor Erzsébet, 100 ft bolt
Ifj. Kiss Attila,Tápió Vin Pince
Horgos Józsefné, Gazdabolt
Kaiser Margit, Kaiser Pizzéria
Mózesné Szabó Katalin, Virágüzlet
Lakatos Zoltán
Szabóné Bajdik Margit

Még egyszer köszönjük támogatásukat és segítségüket és nagyon jó egészséget kívánunk valamennyiüknek. 

Szent Márton Nyugdíjasklub tagsága
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Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda és te-
lephelyei

,, A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti,
hogy egyszerűen magára hagyjuk,

hanem segítő szeretettel köréje emeljük
a megfelelő környezetet.

Minél tökéletesebb a környezet,
annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részé-

ről.” 
(Mária Montessori)

A Tápiószentmártoni Napsugár Óvodában és telephelyein ebben az évben is igyekeztünk élményekben gazdag, 
gyermekeket és szülőket is megmozgató programokat szervezni és megvalósítani. 

Pedagógiai Programunk egyik fő célkitűzése az egészségnevelés feltételrendszerének biztosítása és a környe-
zetét óvó - védő, néphagyományokat őrző gyermekek nevelése.

Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a gyermekekben a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szo-
kásokat kialakítsuk. A környezettudatos magatartás megalapozása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk minden évben 
arra, hogy ez irányú tevékenységi körünket bővítsük.

Az óvodás kisgyermek egészséges fejlődésének egyik feltétele, hogy szerető, biztonságos környezetet emeljünk 
köré, ahol szabadon, érdeklődési körének megfelelő változatos tevékenységek közül válogathat. Ennek szellemében 
végezzük az óvodában munkánkat és ebből a gazdag tevékenység kínálatból szeretnék most néhányat megemlíteni.

2019. augusztus 26-án a leendő kiscsoportos szülőknek hagyományainkhoz híven tájékoztató szülői értekezletet 
tartottunk a befogadás-beszoktatás folyamatáról az óvodai élet rejtelmeiről, kötelezően betartandó szabályokról. Majd 
augusztus. 30-án Szülői Fórumot szerveztünk, amelynek keretén belül Akantiszné Simon Judit- tanácsadó szakpszi-

chológus, s egyben a Nagykátai Óvodák óvodapszichológusa 
is – tartott előadást a „befogadás, beszoktatás időszerű kér-
déseiről.” 

Évek óta már, 
hogy minden 
szeptemberben az 
Óvodások Szüreti 
bálja az első nyilvá-
nos hagyományőr-
ző ünnepünk. Idén 
a Huncutka óvoda volt a házigazdája a Szüreti bálnak. A Mi-

cimackó nagycsoportosok nagyon szép, színvonalas műsorral készültek, majd 
mozgásos játékos feladatokba, szüreti-őszi hagyományokhoz is kapcsolódó 
tevékenységekbe vehettek részt, óvodásaink, mint pl: régi kukoricamorzsolón 
kukoricamorzsolás.

Októberben az állatok 
világnapját csoportonként megün-
neplik az óvodákban. Idén is pl: el-
látogattak a gyerekekkel az óvoda-
pedagógusok a Kincsem lovas 
parkba.

Novemberben Márton napi li-
balámpás felvonulást szerveztünk 

a szülők bevonásával immár a második alkalommal óvodáinkban. 
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Decemberben a Mikulás érkezése a legizgalmasabb nap a gyermekeink 
életében, valamint az adventi készülődés a szülők bevonásával.

Február 10-én Utazó 
planetárium érkezett a 
gyermekek nagy örömére, 
melynek a Sportcsarnok 
adott helyett a kupola nagy 
terület igénye miatt.

Február 13-án a Pillangó nagycsoporttal Veresegyházára látogattunk a Med-
ve otthonba.

Februárban mind három óvo-
dánkban farsangi bál volt, ame-
lyen minden évben a szülők és hoz-
zátartozók is részt vehetnek. 

Március 4-én Szülői Fóru-
mot tartottunk. Ismét Akantiszné 
Simon Judit tanácsadó szakpszichológus volt a meghívott előadónk  

Téma: Agresszió, viselkedés zavarok, hiszti, konfliktusok kezelése, iskolakezdés.

A szülők nagyon sok hasznos gyakorlati tanáccsal gazdagodtak, valamint kérdéseikre is kielégítő válaszokat kaphat-
tak. A következő alkalomra nagyon bízunk benne, hogy még több szülő érdeklődését elnyerjük, és rendszeres látogatói 
lesznek szülői fórumainknak.

„Szülőnek lenni olyan, mint világkörüli útra menni térkép nélkül.
Nem tudod biztosan merre tartasz.

De nagyon kalandos,és izgalmas az utazás. „
Ehhez az izgalmas utazáshoz szeretnénk útravalót adni mi az óvodában. 

Kérem, jöjjenek el a fórumainkra!

Március legelején a Pillangó csoportos gyerekek idén is részt vettek Békamen-
tésen Farmoson, mely mindig óriási élmény a gyerekeknek!

Sajnos a március már nem hozott több izgalmas programot a gyerekeknek, mert Magyarország Kormánya 2020. 
március 11- én a COVID-19 vírus terjedésének következményeként Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett, s 
ezzel egy időben különleges jogrendet vezetett be. Igy intézményünk is átállt az ügyeleti rendre és a home office munkára 
a gyermekek és mindannyiunk egészségének védelme érdekében. Az óvodapedagógusok online formában napi szinten 
tartják azóta a kapcsolatot a családokkal és gazdag tevékenység javaslatokkal, mesékkel, versekkel, játékos otthon is 
végezhető mozgásos feladatokkalsegítik a szülőket a gyermekekkel való otthoni foglalkozásban. 

Egyéb tevékenységeink, programok, amik szeptembertől március elejéig még megvalósultak:

Örömmel tudatjuk, hogy intézményünk idén másodszor is elnyerte a Zöld Óvoda címet. Köszönöm minden kollé-
gámnak, hogy munkájukkal segítették a gyermekek környezettudatos magatartásának formálását a mindennapokban 
megvalósított környezettudatos tevékenységek megvalósításával. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők: 

	szelektív hulladékgyűjtés csoporton belül
	használt elemek gyűjtése (FoReGo Kft - vel kötöttünk szerződést ez ügyben),
	komposztálás, 
	takarékos víz és villany használatra neveljük a gyermekeinket,
	 minden csoport szobánkban élősarok gondozása a gyerekekkel közösen
	Luca búza ültetése, bab csíráztatása,
	 újra hasznosított tejes dobozokba szamóca palánták nevelése, virághagymák ültetése. 
	ősszel az udvaron levelek összegyűjtése közösen a gyerekekkel és komposztálóba helyezése.
	veteményezés
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A Safi kertészettel idén együttműködési megállapodást kötöttünk, mely mentén 

támogatják környezettudatos tevékenységünket. A Safi kertészet képviseletében Safra-
nyikné Bori Márta rendszeresen látogatja óvodáinkat és a gyermekek életkori sajátos-
ságaihoz igazodó tevékenységeket szervez és mutat be a veteményezés, palántanevelés, 
gondozás tekintetében.

Köszönjük szépen a támogatást, melyre a jövőben is számítunk.

Tájékoztatni szeretném továbbá a kedves Szülőket az alábbiakról:

Örömmel tudatom, hogy a Gyöngyvirág óvoda udvarának teljes körű felújítási 
munkálatai megkezdődtek, amihez nagyon sok vállalkozói, szülői támogatást is 
kaptunk, melyről Rigó Zsuzsanna kolléganőm tájékoztatójában részletesen ol-
vashatnak és megismerhetik azon támogató személyeket, akik ezt lehetővé tették, 
hogy megvalósulhasson.

Szeretném ezúton is tisztelettel megköszönni magam és a Gyön-
gyvirág óvoda minden dolgozója nevében minden vállalkozónak, 
magánszemélynek és szülőnek a segítségét és munkáját.

Külön köszönjük nagy tisztelettel Rigó Zsuzsinak és Majoros 
Máténak, hogy képviselői díjukat felajánlották az óvoda udvarának 
korszerűsítésére. 

Nyári ügyelet előre láthatólag:  2020. június 29 - től augusztus 
19 -ig a Napsugár óvodában lesz.

Nyitás mind három óvodánkban: 2020. augusztus 24 – én hétfőn

A Leendő kiscsoportos szülőknek 2020.08.25-én tájékoztató szülői értekezletet tartunk a Napsugár Óvodában 
16.30 órai kezdettel.

Tájékoztatás az óvodai nevelést érintő fontos új jogszabályokról.

A köznevelésről szóló törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt 
venni. 

Változás, hogy a korábbi ötödik életév helyett a 2019/2020. nevelési évtől már csak a negyedik életév betöltéséig 
adható a gyermek számára felmentés. A felmentés nem automatikus, azt a szülőnek – a korábbiakhoz hasonlóan - ké-
relmeznie kell.

Már a törvénymódosítás is utalt arra, hogy 2020.01.01-jétől lényeges változás történik a felmentést engedélyező 
hatóság személyében. 

A jegyző ezen hatásköre megszűnik és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012.(VIII.28)
Korm.rendelet – 2020.01.01 – jével – új 38/B§ - sal egészült ki, amelynek értelmében a felmentést adó engedélyező 
szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala lesz.

AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁS SZABÁLYAI.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (8) bekezdése alapján 2020. január 1- jétől a jegyző 
helyett az Oktatási Hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról. Ehhez kap-
csolódó végrehajtási rendelkezés – a miniszteri rendelet 20.§ - ának módosított (1 b) bekezdésében -, hogy az Oktatási 
Hivatal kíséri figyelemmel a köznevelésről szóló törvény 72.§ (1) bekezdés (b) pontjában meghatározott szülői kötele-
zettség teljesítését, azaz azt, hogy a szülő biztosítja e gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, hatósági eljárás keretében bejelentésre vagy hivatalból elren-
deli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Tehát az a szülő, aki a gyermekét nem íratja be az óvodába és felmentéssel sem rendelkezik, szabálysértést követ el.
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Külföldi vonatkozások
Az óvodakötelesek nyilvántartásának Oktatási Hivatalhoz ke-

rülésével módosultak aa külföldre történő távozás bejelentésének 
szabályai is. A miniszteri rendelet 20.§ módosított (2) bekezdése 
alapján napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
szülője, ha gyermeke az óvoda kötelezettséget külföldön teljesíti, 
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 
napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettséget a jövőben külföldön teljesíti előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A TANKÖTELEZETTSÉG HATÉVES KORBAN 
TÖRTÉNŐ MEGKEZDÉSE ALÓLI FELMENTÉST 
ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG AZ OKTATÁSI HIVA-
TAL.

2020.01.01 –jével érdemi változásokat vezet be a köz-
nevelésről szóló törvény 45.§ (2) bekezdésének módosítása 
a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatosan. A módo-
sítás nyomán a tankötelezettség kezdete elsődlegesen egy 
objektív feltételhez kötődik, ez a jogszabályban meghatá-
rozott életkor, azaz a hatodik életév betöltése. A köznevelésről szóló törvény 45.§ (2) bekezdése ugyanakkor továbbra 
is biztosítja a tankötelezettség hatéves korban történő megkezdése alóli felmentés lehetőségét. A felmentést a szülőnek 
kérelmeznie kell, a döntést hozó állami szerv kijelölése  az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013.(IV.26)Korm.rendelet 
15/E.§-a értelmében az Oktatási Hivatal látja ezt a feladatot.

A további egy nevelési évig történő óvodában maradás, annak hátterében az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség kérdése a jövőben csak akkor merülhet fel. ha:

•	 a gyermek esetében a szakértői bizottság január.15 előtt javasolja a további egy 
nevelési évig az óvodában maradást, illetve

•	 a gyermek szülője külön erre irányuló kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal-
hoz, és engedélyt ad, továbbá

•	 ha a gyermeket a hatodik életév elérése előtt kívánja a szülő iskolába járatni.

Ezzel összefüggésben a törvényből hatályon kívülre kerültek az iskolaérettség megálla-
pításával összefüggő rendelkezések 45).§(4) bekezdés, így az óvodavezető ezzel kapcsola-
tos hatásköre is.

A szabályozás ugyanakkor nem zárta ki, hogy a gyermek értelmi, lelki, 
szociális és testi fejlettségét a jövőben is figyelembe vegyék, hiszen az Ok-
tatási Hivatal hatáskörébe utalt engedélyezési eljárás egyik alapvető kérdése 
ennek vizsgálata. Amennyiben a hatóság úgy látja, hogy különleges szakértel-
met igényel egy-egy ügy eldöntése, a megalapozott döntéshozatal érdekében 
szakértőként az illetékes szakértői bizottságot rendelheti ki. Mindezzel össze-
függésben a miniszteri rendeletből kikerültek ugyan az „iskolaérettség” meg-
állapításával kapcsolatos szabályok, szerepel viszont benne a – jogszabály 
21§- ában – annak rögzítése, miszerint a tankötelezettség megkezdésének 
feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges 
szintet. Ehhez kapcsolódik a miniszteri rendelet 63.§ - ának módosított (4) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy az 
óvoda a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább nevelési éven-
ként kétszer - a gyermekfejlődést nyomon követő dokumentációban köteles rögzíteni.

Gáborné Cseh Judit
Intézményvezető
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ÓVODAI BEÍRATKOZÁS
A Tápiószentmártoni Napsugár Óvodába

a 2020/2021. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év
kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre

kötelezett.
A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el

közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai be-

iratkozás rendje a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az 
EMMI 7/2020 (III.25) határozata alapján az alábbi eljárásrend szerint történik:

A kötelező felvételi körzetünkbe tartozó gyermek felvétele az óvodánkba:

A kötelező felvételi körzetünkbe tartozó valamennyi óvodaköteles gyerme-
ket 2020. április 21 - ig automatikusan felvesszük, akik vonatkozásában nem 
érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. (Tehát a szülőnek nincs szüksége intézkedésre!)

Az intézmény vezetője a fenntartóval egyeztetve 2020. április 21-ig a nyilvántartásban szereplő, oktatási azonosító 
számmal rendelkező, 2020. augusztus 31 – ig harmadik életévét betöltő gyermeket ez által bejelenti a Köznevelési Infor-
mációs Rendszerbe. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek, első óvodai nevelésének napján kerül 
majd sor. A felvételről szóló döntésről az óvodavezető írásban értesíti a szülőt.

Kötelező felvételi körzetünkbe nem tartozó gyermekek felvétele az óvodánkba:
A szülő egy szándéknyilatkozat kitöltésével jelezheti gyermeke felvétel iránti igényét 2020. április 21 -ig. A szülő a 

szándéknyilatkozatot az óvoda facebook oldalán tudja letölteni, amit e-mailen vagy postai úton kérjük eljuttatni intéz-
ményünkbe. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesíti a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges 
iratokat ez esetben is az első nevelési napon kell leadni az intézményben.

Telefonon vagy e-mailben kérjük, keresse fel az intézményt:
- Akinek a gyermeke 2020. szeptember 01 és 2020. december 31 között tölti be a 3. életévét, és igénybe kívánja 

venni az óvodai nevelést.

Az a szülő, aki szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását, annak a következő módon szük-
séges eljárnia:

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben 
kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői 
kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő 
részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyer-
mek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük 
alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán 
kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon és érdeklődjön az 
óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül 
milyen formában tehető meg.

A beiratkozással kapcsolatosan, érdeklődhet az alábbi elérhetőségeken:
napsugar.ovoda07@gmail.com e-mail címen,
06 29 423 233 vagy 06 31 323 5471 telefonszámokon 8-13 óráig.

Gáborné Cseh Judit
Intézményvezető
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Kvízjáték a vendégházban

Sokoldalú tehetsége határtalan szorgalommal párosul. Dr. Dusek László tanár úr 
Tápiószentmártonban a napokban töltötte be a nyolcvan évet, de ma is rengeteget 
dolgozik. Könyvet ír, vetélkedőket szervez, túrákat vezet, párjával vendégházat 
működtet. Egész életében hű maradt a szülőfalujához, de híre mára messze túlnőtt 
annak határain.

Huszonhárom éve, egy tápiószentmártoni Szabad Földesten ismertem meg 
őt, a helyi általános iskola történelem-földrajt szakos tanárát, akivel nem sokkal 
a nyolcvanadik születésnapja előtt találkoztam legutóbb. Ahogy mindig, most is 
lenyűgözött a tudása és az a szerénység, ahogyan az életről beszélt. Földműves szülők 
fiaként 1965-ben középiskolai tanári oklevéllel tért haza az egyetemről a falujába Debrecenből, s itt, a mindennapi 
oktatói-nevelői munkája mellett lett tudós kutató, doktor, az Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének külső 
munkatársa, a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja és alelnöke. Olyan ember, aki tragédiákból és súlyos 
betegségekből is talpra tudott állni, s egyik méltatója szerint többet tett a magyar tudományért, mint sok főállású kutató.

Hívták az egyetemre s máshová, de ő inkább maradt a szülőfalujában. Úgy érezte a tájért, a Tápió mentéért kell 
dolgoznia, az élete csak itt lehet teljes. Doktori értekezését Tápiószentmárton, Tápióbicske és Pánd XX. századi 
település- és népességföldrajzi változásairól készítette. Dolgozatot írt a munkanélküliségről és az ingázásról – a térségből 
nagyon sokan eljárnak -, a lakosság kormegoszlásáról, foglalkozási szerkezetéről, a gyerekek továbbtanulásáról, 
pályaválasztásáról, a táj idegenforgalmi lehetőségeiről, a falujában málenkij robotra elhurcoltakról, s még sok mindenről. 
Az iskolában honismereti szakkört szervezett, a gyerekeket bevonta a kutatásokba, tanítványai tanulmányi versenyeket 
nyertek földrajzból, történelemből. Tápiószentmárton tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekeiért 1997-ben 
alapítványt hozott létre, amely azóta csaknem 50 tanulót támogatott, csaknem 2 és fél millió forinttal.

A tanár úr a táj történeti és természeti értékeit jól ismerő emberként szószólója lett a helyi turizmus erősítésének. 
Önkormányzati képviselőként így kezdett hozzá 1996-ban a Kincsem-túra szervezéséhez, amely az elnevezését a 
Tápiószentmártonban született csodakancáról kapta. A szentmártoni termálstrandot akkor már egy-egy nyári héten 
nyolcezernél is többen látogatták, a programot eleinte főként nekik szánta. Aztán jöttek mások is, hogy megismerjék a 
környék nevezetességeit, a híres szkíta aranyszarvas lelettől (melynek másolata a tápiószelei Blaskovich Múzeumban 
látható) a Kincsem Lovasparkig, az 1849-es tápióbicskei csata emlékművétől a göbölyjárási láprétig. Máig mintegy 
350 ilyen túrát vezetett. Közben több OTKA (Országos Tudományos Alapprogramok) pályázatot nyert, és kutatásait 
folytatva így jutott el odáig, hogy 2001-ben megjelent a Tápió mente című könyve, mely alapmű a kistérség és 21 
települése megismeréséhez (azóta még kétszer látott napvilágot bővített kiadásban). S nem mellesleg ő írta az Alföld 
című kötetet is a Cartographia Kiadónál 2000-ben a millenniumi Magyar tájak sorozatban.

Dusek doktor mégsem ettől lett országosan ismert, hanem attól, hogy az 1990-es évek közepén televíziós szellemi 
vetélkedőkben tűnt fel, s mindig kiválóan szerepelt. Tagja lett a fővárosban működő Kvízjátékosok Klubjának, és 
Felelj, ha tudsz! Címmel megszületett négy kvízkötete, a legutóbbit 2015-ben mutatták be. A Mindent vagy semmit! 
Tévévetélkedő mintájára általános és középiskolás tanulók számára 1999-től szellemi játékokat szervez, a jelmondata: 
Játszva tanulni! – Tanulva játszani! Ezekben a napokban épp a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda áprilisi 
kvízjátékának kérdésein töri a fejét.

Szenvedélyes kvízemberként ismerte meg a második feleségét, 2006 óta élnek együtt. A vendéglátóipari és 
idegenforgalmi főiskolát végzett, nála 23 évvel fiatalabb Andreával nagy vállalkozásba fogtak: 2014-ben megnyitották 
Attila vendégházukat (Dusek László 37 éves korában, tragikus körülmények közt elhunyt fiáról nevezték el). A múlt 
évben - immár hazai és európai uniós támogatással – felavatták a Tornácos vendégházat is, a kettőben egyidejűleg 26 
vendégnek van helye. Akik eleinte kételkedve fogadták az ötletet, azok számára meggyőzőek a számok: vendégházi 
szolgáltatásaikat eddig közel ötezren vették igénybe, 46 országból.

Felesége főz, a többszörösen kitüntetett tanár úr ágyat húz, bevásárol, s ha néha ez fárasztó is, a vendégeik társaságát 
nagyon élvezik. Érkezéskor mindenki egy tájékoztatót kap kézhez a faluról meg a Tápió mentéről, s különösen örülnek, 
ha a végén a vendégük helyesen válaszol. Dusek László 48 évet tanított (37-et a szentmártoni általános iskolában, 
utána még nyugdíjasként 11-et a Budakalász Gimnázium helyi felnőtt esti tagozatán), pihenhetne hát. Meg is teszi, 
de ennek csak a munka mellett van értelme – mosolyog, s nyomógombos kvízkészüléküket mutatja, nagyin örül neki. 
Használják az iskolai vetélkedőkön, de itthon is Andreával, okosodnak általa. S ez aztán az igazi, frissítő pihenés…
Fotó: Kolláth József                    Dulai Sándor



22 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Ítélet nélkül
Nehéz lélekkel mentem Tápiószentmártonba arra a megemlékezésre, 

amelyet az onnan málenkij robotra elhurcoltak emlékére a nagyközség 
önkormányzata rendezett, s ahová lapunkat is meghívták. Hetvenöt évvel 
ezelőtt ezen a napon, február 8-án indult el a menet a faluból, akkor még 
nem tudták, hova. Csak reménykedtek, hogy a „kis munkáról” hamar ha-
zatérnek, aztán ebből évek lettek a Szovjetunióban.

Dr. Dusek László a helyi általános iskola történelem-földrajz szakos 
tanáraként 1993-ban készítette el tanulmányát a falujából elhurcoltak és 
hozzátartozóik vallomásai, visszaemlékezései alapján. Az elhurcolt 35 emberből négyen meghaltak a lágerben, és az in-
terjúk készítésekor már csak öten éltek. Egyikük nem akart beszélni arról, ami vele történt, mondván, „hátha ebből még 

egyszer baj is lehet”. A szentmártoniakat – ahogyan a környék tele-
püléseiről is a legtöbb civil foglyot – a Donyec-medencébe vitték, 
az ukrajnai Szlavjanszk városában szállították ki őket a marhavago-
nokból. Zömmel bányákban, kolhozokban, építkezéseken dolgoz-
tak. A bányában sokszor szűk vájatokban, térden állva, kézzel ka-
parták a szenet, felülről egész nap csöpögött rájuk a víz, amikor este 
feljöttek a felszínre, a ruha jéggé fagyott rajtuk. Folyton éheztek, a 
napi szűkös kenyérfejadag mellé este káposzta-, marharépa- vagy 
csalánlevest kaptak, a kolhozmunkások a fagyott répát, krumplit is 
kivájták a földből, azt ették. A foglyok között pusztított a vérhas, a 
tífusz, a tüdőgyulladás.

Tápiószentmártonból „csak” férfiakat vittek el, talán ennek is köszönhető, hogy az átlagosnál többen élték túl a földi 
poklot. Mint Gulyás Zoltán, a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója előadásában elmondta, Ceglédbercelről, 
ahol az 1941-es népszámlálás során a lakosság egyharmada német anyanyelvűnek vallotta magát, 1945 januárjában 177 
nőt deportáltak Novij Donbaszba (összesen 619 embert). A berceliek közül 167-en nem tértek haza, s országosan még 
rosszabb az arány.

Az évforduló alkalmából rendezett tanácskozáson, amelyet az áldozatok emlékművének megkoszorúzása köve-
tett, Reznák Erzsébet, a ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója a 
Ceglédről elhurcoltakról beszélt, dr. Jójárt György nyugalmazott 
gyermekorvos, amatőr (de profi szinten munkálkodó) történész 
és fényképész az egykori ceglédi páncéloslaktanyában – a Kár-
pát-medence legnagyobb szovjet (hadi)fogolytáborában – rabos-
kodók téglákba vésett feliratait tárta elénk (láthatók a Téglákba 
vésett történelem című, 2017-ben megjelent könyvben). Dr. Sza-
bó János egykori földművelésügyi miniszter, Tápiószentmárton 
szülötte édesapja lágerbeli szökéséről emlékezett meg (elfogták), 
a ceglédberceli születésű dr. Koltói Ádám nyelvész, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem nyugalmazott docense pedig édesapja, 
Kohlmayer János háromszori „haláláról és feltámadásáról” mon-
dott szívszorító történetet. Az első alkalommal társai szó szerint a sírból hozták vissza, ahová az őt ránézésre halottá 
nyilvánító „Lenci doktor” dobatta. Amikor másnap a „hullás brigád” az éjjel elhunytakat hozta, meglátták, hogy a mez-
telen holtak közt egy ember még mozog. Egy asszony (Lenci doktorhoz hasonlóan ő is falubelije) a táborban meghalt 
férje ruháiba öltöztette, pokrócokba tekerték, így maradt életben (s utána még kétszer szabadult meg a halál markából, 
1996-ban hunyt el).

A táborban hamar elterjedt: „Feltámadt a magyar!”, s ez hitet, új reményt adott sokaknak. Erősítették ezt az olyan 
emberek, mint Tábori Nándor, a taksonyi kispap (később Újlengyel plébánosa), aki kisgyermekes sógornője helyett 
ment a hívekkel Donbaszba. „Nándi plébános” emberségét és az autófényező, a katonaságnál szanitécként szolgáló, a 
láger tisztjei előtt önmagát orvosnak kiadó „Lenci doktor” embertelenségét az utódok is emlegetik. Mindkettőnek voltak 
követői a táborokban és itthon is. A Vörös Hadsereg 1944. december 22-i, 0060-as számú parancsa értelmében ítélet 
nélkül, sokszor egyéni bosszúvágyból kerültek a földi pokolba ártatlan emberek. Isten ítél azokról, akik ezt tették velük.

Dulai Sándor
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Áldás békesség!

János evangéliuma 13:1-9
„Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. 

Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás 
Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől 
jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a 
mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így 
szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később 
majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak 
meg, semmi közöd sincs hozzám.”

Ami  ebben  az igeszakaszban kiemelkedően foglalkoztatott - bízva az isteni vezetésben - az a péteri hozzáállás a 
lábmosáshoz. 

Péternek nem is maga a lábmosással volt gondja, hiszen abban az időben ez teljesen normális, szokványos eljárás 
volt, mivel nem voltak zárt cipők, sem betonozott utak. Ráadásul az ottani klíma és földrajzi adottságok is rásegítettek 
arra, hogy az emberek lába hamar piszkos, poros és sáros legyen. A rabszolgáknak volt feladatuk, hogy megmossák uruk 
és családjuk lábát. De arra is volt példa, hogy a tanítványok mossák meg mesterük lábát. De olyan semmiképpen sem 
volt elképzelhető, hogy a mester maga mossa meg tanítványai lábát. Ez természetes zűrzavart okozott a tanítványok fe-
jében. Bár láttak már sok mindent Jézustól, meghökkentő dolgokat, de ez semmit sem változtatott zavartságukon. Péter 
az, aki ezt nem is bírta magában tartani és kifakadt:  Uram, te mosod meg az én lábamat? Az én lábamat nem mosod 
meg soha!

Ezekben a járvánnyal fertőzött időkben előtérbe kerültek bizonyos dolgok: tisztaság, kézmosás, fertőtlenítés, egész-
ség, betegség. Ebben a mai bibliai részben is a „megmosatásról” van szó. Mit jelent igazán tisztának, egészségesnek 
lenni.

Isten üzenete számunkra legyen mindannyiunk számára gondolatébresztő. 
Lélekben tiszta lenni, Isten előtt egészségesnek lenni, az Ő sebei árán meggyógyulni: ez a legfontosabb teendőnk 

minden időben. Mert a tanítványok a megmosatás révén kerülnek sorsközösségbe Jézussal.  A lábmosás egy szimbó-
lum, ami Jézus Krisztus értünk hozott áldozatára utal. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a 
világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.  Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt 
van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. ( János ev. 3:16-18 )

Ezért ma arra hívok mindenkit, ha még nem járta volna át az életünket az a boldog melegség, hogy annak a szent vér-
nek az ereje téged és engem is megtisztít minden bűntől, hogy az Ő sebei árán meggyógyulhatunk és új lappal kezdhetsz 
mindent, ami már fehér marad mindörökké: mond most ki bátran, jól hallhatóan: Én vagyok az, akiért Jézus Krisztus 
meghalt, akit az Ő vére minden bűntől megtisztított! És ha ezt megtetted, lélekben térdelj le és köszönd meg neki, amit 
éppen az elébb mondtál. Köszönöm Uram, hogy megmostál, új életet adtál! 

Mert ha Krisztus meghalt érted, az nem jelent sem többet, sem kevesebbet, mint azt, hogy meggyógyultál az Ő sebei 
árán! Új életet nyertél! 

Lélekben tiszta lenni, Isten előtt egészségesnek lenni, az Ő sebei árán meggyógyulni. Ez az evangélium üzenete. 
Ezért Szeretettel hívom fel a figyelmet Isten Igéjére: Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, félelmet, pánikot, 

aggodalmaskodást. Éljünk felelősen, tegyünk meg mindent amit megtehetünk, de ezen felül felettébb ne aggódjunk, 
inkább arra legyen gondunk, hogy az új élet birtokosai legyünk. Mert új életet nyerhetek, ha Jézus kezébe teszem az 
életem. 

Hiszem azt, hogy ha ezt ma őszintén ki meri mondani akárki, Isten kegyelméből azokhoz tatozhat mostantól fogva: 
ahogy a Jelenések könyve írja: „akik megmosták az ő ruháikat és megfehérítették ruháikat a Bárány Krisztus vérében”!

Ámen!

Aki szeretne bekapcsolódni, vagy érdeklődésképpen belehallgatni egy református istentiszteletbe, megteheti. 
Gyülekezetünknek van honlapja, Facebook oldala és Youtube csatornája. Most járvány idején különösen is gon-
dot fordítunk arra, hogy digitális úton is követhetőek legyenek az istentiszteleteink.

https://www.reformak.hu/ 
https://www.youtube.com/user/reformak1 
https://www.facebook.com/nagykatarefi/ 
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Szent Kereszt Kápolna 
Ha egyszer az Úrral kalandba kezdtél…

„Uram, jó nekünk itt lenni!” Mondta Péter Jézusnak a színeváltozás hegyén. 
S mi egy maroknyi keresztény 2020-ban ugyanezt érezzük, ugyanezt mondjuk 
Jézus Krisztusnak a Tápiószentmártoni Szent Kereszt Kápolnában. Köztünk 
lévő szeretete által mi is látjuk Őt hófehér ruhában, ragyogó arccal, mint akkor a 
hegyen a tanítványok.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az elmúlt években miként újítottuk 
fel a kápolna tetőszerkezetét, vásároltunk rá új cserepet, kapott külső szigetelést, 
valamint festést kívül és belül egyaránt.

Az elmúlt évben az adventi hétvégéken meghitt műsorokat láthattunk, vere-
sekkel és énekekkel valamint a gyermekek előadásában egy csodaszép pásztor-
játékot. Persze azután egyetlen alkalommal sem maradt el az immár hagyomány-
nyá vált adventi sütemény és ajándékvásár, melynek bevételét a kápolna udvarára tervezett közösségi tér kialakítására 
fogunk fordítani. A vásárban volt minden. Finomabbnál finomabb sütemények, méz, mézeskalács valamint kézműves 
termékek. A jó hangulatú beszélgetésekhez szendvicsekkel, pogácsával, forralt borral és meleg teával kedveskedtünk 
vendégeinknek. A vásárban összegyűlt bevétel meghaladta a 200.000,- forintot.

December 25-én történelmet ír-
tunk. A felújított kápolna falai immár 
valóban Jézus Krisztus otthonává 
változtak. 90 év után egy csodálatos 
tabernákulumot (oltáriszentség tar-
tó szekrény) áldhatott meg János atya 
a karácsonyi szentmise elején, amely 
Kovács Péter Pál keze munkája és 
adománya. Így már hitünk szerint, 
valóságban is jelen van az oltáriszent-
ségben Jézus Krisztus. Azóta gyakran 
tartunk szentségimádásokat, ahol a 
szentélyben leterített puha szőnyegen 
kis gyermekek ülnek, s mellettük Arnold gitározik.

Február 1-jén megtartottuk az első keresztény, játékos-vetélkedős 
jótékonysági farsangi bálunkat, melyen az eladott tombolaszelvényekből 
100.000,- forint gyűlt össze, amit szintén a tervezett közösségi tér kialakí-
tására fogunk fordítani.

János atya szívből jövő prédikációi, a hegedűs-gitáros szentmisék külön-
leges hangulata egyre több testvért, kisgyermekes családot érint meg s jönnek 
hozzánk a környező településekről is és válnak közösségünk, családunk tagja-
ivá.

Nagy örömünkre sokszor előfordul, hogy a padsorokban már nem férünk el, 
ezért felajánlásból kaptunk a közelmúltban 20 db széket.

A Szent Kereszt Kápolna Tápiószentmárton-Göbölyjárás facebook olda-
lunkon folyamatosan beszámolunk programjainkról, melyekre szeretettel hívunk és vá-
runk minden jó szándékú embert.
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A kápolna 90 éves jubileuma kapcsán számos programmal készülünk. Tervezzük az év során, külön-külön al-
kalmakra elosztva a korábban itt szolgáló atyák meghívását egy-egy szentmise bemutatására, köztük dr. Marton Zsolt 
megyéspüspök atyát is mint korábbi káplánunkat.

Az idei évben rendhagyó módon készülünk a húsvét megünneplésére is.

Nálunk nem lesz nagyszombaton szertartás és feltámadási körmenet, hanem húsvétvasárnap kora reggel, Krisztus 
keresésre indulunk még sötétben – mint annak idején az asszonyok, akik Jézus sírjához igyekeztek, hogy bebalzsam-
ozzák a testét- összegyűlünk a kápolna udvarán, kezünkben mécsesekkel s együtt nézzük meg, ahogyan felvirrad a 
nap. A felkelő nap Krisztust szimbolizálja, aki eloszlatta az éj sötétjét s a halálból feltámadt. Bemegyünk a kápolnába 
s a szentsírt mi is üresen találjuk. De nem esünk rémületbe, nem gondolunk arra, mint akkor az asszonyok, hogy talán 
ellopták a testét. Mi már ismerjük és hisszük, amit az angyal hírül ad: Nincs itt, feltámadt!

A feltámadás örömét együtt ünnepeljük egy hajnali gitáros szentmisével, ahol a visszafogott, nagyböjti bűnbánati 
időszak után először hangozhat majd fel ajkunkról az alleluja. A szentmise után körmenetet tartunk a kápolna kertjében, 
hírül adva a világnak, hogy úgy lett, ahogyan Jézus előre megmondta. Feltámadt! Ezután közösen elfogyasztunk egy 
húsvéti reggelit, melyhez teát és habos kakaót fogunk kínálni. Gyere el, éld meg velünk hitünk legnagyobb ünnepét. 
Tapasztald meg a mi szeretett kápolnánkban a feltámadás misztériumát.

Jézus Téged is vár!!!

 Akinek a szívében szeretet van, az elkötelezett és egyben felelősséggel is tartozik a családja és az embertársai 
felé. Ez a szeretet megszólít és cselekvésre késztet. Ez a szeretet hálás mindenért! Ez a szeretet ad erőt minden nap, hogy 
építsük Lélekből, mint élő kövekből lelkünk s az Ő templomát. 

S én bátran bízom rá magamat minden nap, mert „ha egyszer az Úrral kalandba kezdtél, lesz miért élned, mert 
Jézus feltámadt!!!”

A krisztusi Odüsszeusz
Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az 

Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus 
ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok menni?  Simon Péter így felelt: 
Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. (János evangéliuma 6:65-68)

Odüsszeia – Bizonyára mindannyian ismerjük, hallottuk már, azt az epikus görög 
költeményt, amiben a főhősről, Odüsszeuszról, a görög mitológia nagy alakjáról és az 
ő küzdelmeiről, életéről hallhatunk. A történet igazából azzal kezdődik, hogy hazafelé 
a trójai háborúból Odüsszeusz hajóját elsodorja a szél. Odüsszeusz próbál hazajutni, de 
egy tragikus esemény során összetűzésbe kerül Poszeidónnal, a görög mitológia egy 
istenével. Poszeidón megpróbálja megakadályozni, hogy Odüsszeusz hazatérjen és ezért, 
mint a tenger istene, a szirének szigete felé sodorja hajóját. Ezt a szigetet a legenda szerint 
a gyönyörű szirének lakják, akik énekelnek a tengerészeknek, arra csábítva őket, hogy a 
sziget körüli hegyes zátonyok felé kormányozzák a hajójukat, és így végül elvesszenek. 
A szirének éneke pedig nagyon messzire elhallatszik. Ahogy Odüsszeusz elindul hazafelé, meghallja a szirének énekét. 
Azzal is tisztában van, hogy milyen sebezhető a szirének énekével szemben. Azt a megoldást választja, hogy odakötözi 
magát az árbóchoz, így hallja ugyan az éneket, de nem enged csábításának. Így, a kötelékek megmentették és nem 
kormányozta a hajóját a biztos zátonyra futás helye irányába.

Odüsszeusz nagyon szeretett volna hazajutni. Mert többre vágyik: Teljes életet akar élni, ahol nem a szirének 
babonázó hangja kötözi meg. Az igazi otthonra vágyik vissza, a családjához, akik igazán szeretik őt. A teljes élethez, amit 
otthon, Ithaka királyaként élt a háború előtt. De Poszeidón, akit Odüsszeusz felingerelt, nagyon megnehezíti feladatát.

Isten jól látja, hogy az ember szíve mélyén szeretne hazatalálni Őhozzá. Jól látja, hogy erre van leginkább szüksége 
és, hogy ez mennyire nehéz feladat.

Ezért Isten eldöntötte, hogy odakötöz bennünket, Krisztus keresztjéhez, hogy hazaérhessünk. Isten ajándéka a péteri 
felismerés, amit a Szentlélek fed fel előttünk: Hova mehetnék Uram, az örök élet beszéde van Tenálad!
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Maradhatnánk a hajón, a többiekkel együtt, hogy a szirének szép hangja elcsavarja a fejünket és vesztünkbe 

rohanjunk. Hogy hitünkben hajótörést szenvedjünk. Hogy egy ilyen töredékes hamis vágyálmokra épített életet éljünk. 
De a kegyelem Krisztus keresztjéhez odakötöz! Így végig tudom csinálni az utamat. A kegyelem által való odakötöztetés 
Krisztus keresztjéhez pedig nem valamiféle erőszak által történik, hanem a Lélek és szeretet kötelékeivel ajándékoz meg. 
Ilyen kegyelmi kötelék lehet az istenfélelem. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke 
elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.

A következő kegyelmi kötelék, ami odakötözhet Krisztus keresztjéhez: Krisztus szorongató szeretete: Az eredeti 
nyers fordítás talán így hangozhat: kényszerít, szorít, de ennek nem a megfojtó értelmet kell tulajdonítani, mint valami 
emberi torz szeretetet, ami megfojtja a másikat: hanem az „ösztönöz” szó lenne itt talán a legmegfelelőbb. Mert nem 
lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy mit vállalt szeretetből értünk: Csak térdre hullva lehet erről beszélni: Mert ez a 
legdrámaibb mégis legcsodálatosabb dolog: hogy Isten, a Krisztusban megmutatkozó szeretetével elvállalt bennünket 
fiainak, lányainak és úgy megőriz, hogy egy hajszál sem eshetik le a fejemről anélkül, hogy Ő ne tudna róla.

Mégis nem könnyű dolog ez, a hajón maradni és azt a jó irányba tartani: sok azonnali örömöt szerezhetnénk – 
sokkal az emberi számítás szerint kívánatosabb életvitellel is élhetném az életemet. Sokkal jobb lenne visszaütni, mint 
oda tartani a másik orczámat. Sokkal egyszerűbb lenne utálni, mint szeretni, lecserélni, mint harcolni érte, magamat 
isteníteni, nem pedig Úristent. Sokkal jobb lenne egy következmények nélküli világban élni.

Sokan ott is hagyták s hagyják – kemény beszéd ez – és engednek – a szirének hangjának. Mert az igazság komoly 
dolog és kemény beszéd. Vajon ti is el akartok menni? Valójában ez egy megerősítő kérdés: amire megerősítő választ 
adhatunk: Nem Uram, hova mehetnénk? Jó helyen vagyok melletted!

Jézussal való gyógyító beszélgetéseinkben ezt is bátran mondjuk ki neki: Köszönöm Uram, hogy ismerhetlek téged 
és hogy, felnyitottad a szemem az igazságra! És most térde borulok előtted, mert oly sokszor közömbös voltam veled 
szemben és panaszkodtam a világra és rád; hogy nem, hogy másod, hanem harmad és negyedsorba taszítottam a Te 
ügyedet, a magam hiúságát és önigazultságomat pedig első helyre. De Te ekkor sem engedtél el. Hanem továbbra is a 
szeretet és a Lélek kötelékeivel ragadtál magadhoz.

Isten áldja meg életünket azzal, hogy a Lélek és szeretet kötelékeivel magához vonzzon bennünket. És adja meg 
krisztusi Odüsszeuszként, hogy ezeket a kötelékeket egészen magunkhoz erősítve első helyre kerüljön a szent cél: 
Uram, hova máshova mehetnék, haza szeretnék jutni, mert nálad van az örök élet beszéde és annak ajándéka! 

Ámen!

Tihanyi Kristóf, református lelkész

Ökumenikus imahét
Minden településen működnek különböző érdeklődésű közös-

ségek, akik valamilyen módon keresik, munkálják a közös beszél-
getés és találkozás módját is. Bizonyos értelemben ilyen alkalom 
újra meg újra az imahét is, mely öt napos sorozat lehetőséget ad az 
érdeklődőnek és Isten után vágyakozónak arra, hogy nemcsak egy-
mással, hanem Jézus Krisztussal is találkozzanak. Ez valósult meg 
2020. január 20. és 26. között a református, katolikus, evangélikus 
templomban és a pünkösdi imaházban. A témát most a máltai ke-
resztyének dolgozták ki Pál apostolnak Máltához kapcsolódó hajó-

törési történetén 
keresztül, mely 
izgalmas és fordulatos esemény az Apostolok Cselekedeteinek köny-
vének végén olvasható. (ApCsel 27, 28. rész)

A biblia az egy olyan könyv, ami nemcsak különböző története-
ket, bölcs gondolatokat tartalmaz, hanem általa maga Isten szól hoz-
zánk. Ezt tapasztalhatták meg azok, akik nyitott szívvel és bizalom-
mal hallgatták azokat a bizonyságokat, amik megszólaltak az egyes 
estéken. Ézsaiás próféta mondja, hogy Isten szava, ami megszólal, 
soha nem tér vissza üresen.
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Semmilyen összejövetelnek nem tesz jót, ha csak azért gyűlünk össze, hogy 
ne legyünk szanaszét. Az imahét célja és reménysége éppen az, hogy aki 

részt vesz akár csak egy napján is, 
és hallgatja Isten szavát, más ember-
ként megy haza. Olyan emberként, 
aki megérti, hogy Isten a mi mennyei 
Atyánk, mi pedig szeretett gyermekei 
vagyunk. Nincs ennél szebb és jobb az 
ember életében, ha ebben újra és újra 

megerősítést kap. Ezzel a látással érdemes a 2021. évben is szervezni és 
megnyitni januárban az imaalkalomra hívogató templom ajtókat.              Kustra Csaba lelkész

TTSE HÍREK 
- nekünk így indult 2020 -

A Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesületnél, az Új évben is folytatódtak az 
edzések: az óvodás és iskoláskorú gyerek és felnőtt MediBall foglalkozásainkat heti rendszerességgel 
tartottuk március közepéig, a Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtárban.

Az ovis MediBall foglalkozások tavaly októberében kezdődtek el, azzal a céllal, hogy a mozgásforma gyakorlása 
közben fejlesszük a gyerekek állóképességét, koncentrációját, ritmusérzékét, motorikus képességeit, miközben ügyelünk 
a helyes testtartásra. Az edzések során több eszközzel gyakoroltak a gyerekek, mint karika, babzsák, különböző méretű 
labdák, szalag, valamint a nagy- és középső csoportosok a MediBall labda és ütő használatát is tanulták.

A folyamatos fejlődés és a játék adta mozgás öröme érdekében, jelen vagyunk országos MediBall rendezvényeken: 
MediBall Országos Bajnokságokon, szemináriumokon, táborokban, képzéseken.

A hagyományoknak megfelelően a 2020-as év elején is megrendezésre került az első tábor. Az Évindító MediBall 
és Harcművészeti Tábort, 2020. január 10-12-ig, Nyíregyházán tartották szakmai vezetőink. A foglalkozásokon 
elkezdtük közösen, azon témák feldolgozását, amelyek ebben az évben részletesebben is kifejtésre kerülnek. A központi 
gondolat: „Szinkronizáció minden módon és mennyiségben!”

2020. február első hétvégéjén, az Albatrosz ÉSE meghívásának köszönhetően, egy nyílt, „Harmóniában az 
életeddel!” elnevezésű Sport és Egészségnapon vettünk részt, Szolnokon, a Harmónia Házában, majd a következő 
nap Szilágyi István, a MediBall szakmai igazgatójának vezetésével, MediBall és Harcművészeti Szemináriumon 
tanulhattuk a Szinkron módszert, különböző eszközös és eszköz nélküli gyakorlatokon keresztül.

A MediBall bajnokságok fejlesztése célzattal 2020. március 7-én egész délután tartó Bírói, Vonalbírói, 
Jegyzőkönyvvezetői képzésen képviseltette magát csapatunk, Nyíregyházán, melyen a jelenlegi és új bírók, 
vonalbírók, illetve jegyzőkönyvvezetők továbbképzése, gyakorlati ismeretek bővítése történt.

2020. március közepétől érvényben lévő kormányzati korlátozások miatt az országos rendezvények, illetve a 
személyes kontaktussal járó edzéseink szünetelnek.

2020. március végétől, a MediBall szakmai igazgatója, Szilágyi István vezetésével többféle mozgásra van 
lehetőség, élő közvetítéssel, mely bárki számára szabadon követhető a közösségi oldalakon (a konkrét elérhetőségek 
lentebb találhatók). A foglalkozások témái a Szinkron módszeren alapulnak.

Egyesületünkben sem állt meg az élet! Szinten tartás és folyamatos fejlődés célzattal, április elejétől, heti 
rendszerességgel, a TTSE TápióBall zárt közösségi csoportunkban, illetve a TápióBall közösségi oldalunkon (a 
konkrét elérhetőség lentebb található), élő foglalkozásokat tartanak Király Gabriella, Hegedűs Ágnes oktatóink. 
Ezúton is nagyon köszönöm a kitartó és példaértékű munkájukat!

A következőkben az általunk tanult Szinkron módszerről szeretnénk megosztani fontos ismereteket.

„A MediBall sajátossága abban rejlik, hogy a háttérben egy innovatív, letisztult módszertan áll, mely a test 
fizikális, mentális, érzelmi és szellemi szinkronjának felépítésével, annak használatával, stabil működésével fog-
lalkozik, melyet Szinkron módszernek nevezünk. Ugyan az eszköz, melyet Kínában és Magyarországon használunk 
ugyanaz, de a módszer mégis különbözik. Kínában inkább egy fizikális szintű játék figyelhető meg, míg Magyarorszá-
gon a Szinkron módszeren keresztül, Szilágyi István mester szakmai vezetése szerint az egyéni kreatív mozgásban 
egy természetes állapot megteremtésére alapozva, a kreatív finomkoordináció elérése a cél, amikor is minden 
technika saját élményű mozgásként, képek és érzetek használatával születik meg.
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Minden gyakorló az egyéni képességeitől függően egyénre szabott információt kap, amelyben a számára megfelelő 

fejlesztő hatás érhető el. Amit érzek, gondolok és teszek ugyanaz.

A gyakorlás első fázisában ezért nem tanítunk kötött formagyakorlatokat, hanem az emberi kreativitás felélesztése, 
fejlesztése a cél.

Az a különleges a Mediball gyakorlásában, hogy sehol a világon nem gyakorolnak úgy, hogy az egyéni kreatív 
mozgás nem előre koreografált formában kerül bemutatásra, hanem spontán, természetes módon születik a gyakor-
lókban, hasonlóképpen, mint az emberi viselkedés, amely változik a gondolatok és érzések alakulásának függvényében. 
Az alapot képező mozgáselvek elsajátítása lehetővé teszi, hogy tökéletes, helyes mozdulatok szülessenek, amelyek al-
kalmasak a gondolatok és érzések közvetítésére. Ezért lehetséges az, hogy a jól képzett MediBall oktató művészi szintű 
előadásra képes, melynek puszta szemlélése során a nézők átmenetileg magasabb tudatállapotba kerülnek. A gyakorlás 
elengedhetetlen része az önismereti munka, amely lehetővé teszi a teljes hitelességgel való részvételt.

A magyarországi MediBall Országos Bajnokságokon külön kategóriát hoztunk létre az egyéni kreatív gyakorlatok 
számára.

A MediBall gyakorlása során célunk természetes, spontán, kreatív önkifejezést biztosító szinkron állapo-
tunk elérése! Olyan tapasztalatokkal, képességekkel gazdagít, mint 
a: - saját élményű mozgás kialakítása, - fejleszti a figyelmet, kon-
centrációt, tanulási képességet, - javítja a testtartást, - fejleszti a 
kreativitást, - javítja a kommunikáció és az önkifejezés lehetőségét, 
- támogatja a generációk közötti együttműködést, - segít felismerni 
a nyertes-nyertes logikát, - a versenyrendszer keretében a versengés 
élményét adja, - oldja a feszültséget, - arra nevel, hogy a megfelelő 
képességek kialakítását és felismerését követően az ember képessé 
váljon felesleges erőfeszítéstől és feszültségtől mentesen cselekedni.

Az alkalmazott eljárások optimálisak a stressz kezelése és meg-
előzése szempontjából. A feszültség miatt, vizsga és versenyhelyzetben romlik az egyén teljesítőképessége.

A gyakorlás során alkalmazott módszerek segítségével a stressz helyzetek által kiváltott szorongás érzetek csök-
kenthetők. Az ember intelligens működéséhez kapcsolódva a fizikális, mentális és érzelmi területek szinkronját 
teremtjük meg.

Ez a “szinkronizációs folyamat” különleges hatást alakít. Olyan dinamikus fejlődési lehetőséget teremt, amely az 
élet más területein is érezhető és az életminőséget pozitívan befolyásoló tényezővé válik.

A MediBall sokoldalúságára jellemző, hogy kortól és nemtől függetlenül gyakorolható. A benne rejlő lehetőségek a 
legkisebbektől egészen a szép korúakig, alkattól és testfelépítéstől függetlenül felfedezhetők. A játék egyénileg, párban 
és csoportban is játszható. Érdeklődés és egyéni beállítódás szerint választhatunk az előre koreografált „kötött” forma-
gyakorlatok és az önkifejezés nagy szabadságát nyújtó kreatív, „szabad” gyakorlatok között.” (Forrás: Magyar MediBall 
Egyesület Publikációjából, 2020. március)

Egyesületünk tagjának, Király Gabriellának köszönhetően egy 5 részből álló, rövid mozgásos videósorozat készült, 
a szenior korosztályt megcélozva, de bárki számára hasznos lehet, mely a Tápiószentmártoni Művelődési Ház és 
Könyvtár hivatalos közösségi oldalán (https://www.facebook.com/muvelodesihaztapioszentmarton/) tekinthető meg. 
A foglalkozások témája: a teljes test, izületek átmozgatása, nyújtása; a testtartás, egyensúly javítása, gerincmobilizáció.

Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe! 

Biztatunk minden Kedves sportolni, mozogni vágyót, hogy csatlakozzanak, a bárki által szabadon követhető, on-
line edzésekhez:

- a TápióBall közösségi oldalán: https://www.facebook.com/pg/TapioBall/about/?ref=page_internal,

- a MediBall ® - Labdajáték az egészségért oldalán: https://www.facebook.com/mediball/?epa=SEARCH_BOX;

- a Synchron Method oldalán: https://www.facebook.com/synchron.method/?epa=SEARCH_BOX;

- a Spirit SE oldalán: https://www.facebook.com/spiritsenyh/?epa=SEARCH_BOX

Köszönettel:
Gigorné Nagy Katalin, 06-30/929-0353, https://www.ttsemozgasmod.hu

TTSE elnöke
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Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánk növendékei Oravecz Botond és Mózes Bence a Ceglédi Tanke-
rület által kiírt Ki mit tud-on kimagasló eredményt értek el. Három járás a 
ceglédi, nagykőrösi és nagykátai járás tehetséges diákjai mutatták be produkci-
óikat több kategóriában. A nagykátai járás Tápiószelén megrendezett válogató-
járól közönség díjjal jutottak tovább a döntőbe, ahol a zsűri különdíját kapták. 
Felkészítő tanáraik Sári Szabolcs és Kollárné Vergyák Éva. 

Gratulálunk sikeres megmérettetésükhöz.

Regionális Furulyaverseny

2020. február 24-én került meg-
rendezésre Intézményünkben a Re-
gionális Furulyaverseny. 

A zsűri elnöke Kállay Gábor 
furulyaművész volt. A versenyre ne-
veztek Abony, Budapest, Cegléd, 
Dunabogdány, Dunavarsány, Jászboldogháza, Pilisborosjenő, Szolnok, Vác, 
Zsámbék Művészeti Iskoláinak tanulói. 

Intézményünket Bércesi Csenge a farmosi tagozat növendéke képvi-
selte, III. helyezést ért el. Felkészítő tanára Bernhardt András zongorán 
kísért Balogh József. Gratulálunk eredményes munkájukhoz!

A 2020 március 11-ei küldöttgyűlésünk alkalmával átadásra került a Magyar Gyógyszeré-
szi Kamara Pest Megyei Szervezetének

 „GYÓGYSZERÉSZEK A BETEGELLÁTÁSÉRT” 
díjai.

 
A díj azon gyógyszerésznek volt adható, aki a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Me-

gyei Szervezetének tagja, a szakmája iránt elkötelezett, a mindennapi gyógyszerészi munkát 
állhatatosan, emberségesen, magas színvonalon, etikusan végzi.

 
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének elnöksége a febru-

ár 19-ei ülésén a beérkezett felterjesztéseket elbírálta, és határozatában a díj odaíté-
lését döntötte

Tuska Józsefné dr. 
számára, melyhez ezúton a területi szervezet nevében szívből gratulálok!

forrás: http://mgykpm.hu

Kedves Tuska Józsefné Iduka néni!

Köszönjük a Tápiószentmártonban az elmúlt 53 évben végzett gyógyszeré-
szeti munkáját!

Gratulálunk a díjhoz!
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BABA-MAMA KLUB
A tavaly októberben induló baba-mama klub töretlenül 

várja a kikapcsolódni vágyó anyukákat, kismamákat és gyermekeiket 
péntekenként 9 órától a könyvtár felső emeletén. A jó hangulatú 
találkozók során a legapróbbak is új játszótársakat ismerhetnek meg, 
valamint az anyukáknak is lehetőségük 
van összebarátkozni, kapcsolatot építeni.

Időközben baba-mama jógával 
is bővült a klub, amit havonta egyszer Király Gabriella jógaoktató tart. Ezek az órák 
játékosan, énekelve ösztönzik a gyerekeket és a szülőket egyaránt mozgásra.

A klub szeretettel vár minden csatlakozni vágyó helyi vagy újonnan ide költözött anyukát.

Zöld Zsófia

Megkezdődtek a Tápió Natúrpark fejlesztési pályázatai

A tápiószentmártoni székhelyű Tápió Turisztikai Egyesület a Tápió Közalapítvánnyal együttműködve 3 
vidékfejlesztési pályázatot nyújtott be a Hajt-A Csapat Egyesület helyi LEADER felhívásaira. A pályázatok célja a 
2019. júniusában létrejövő Tápió Natúrpark láthatóvá tétele, a térségi markting fejlesztése, a meglévő turisztikai 
kínálat bemutatása és összefogása a natúrpark zászlaja alatt.

A legkisebb költségvetésű pályázat 2019. év végén zárult le, melynek célja a Tápió Natúrpark működéséhez 
szükséges irodatechnikai és marketingeszközök beszerzése, elkészítése volt, melyek lehetővé teszik a térségi 
rendezvényeken való színvonalas megjelenést, segítik a térség turizmusának népszerűsítését. 

Ennek keretében beszerzésre került egy 3x3 méteres pavilonsátor, elkészült 2 db roll-up (kihúzható álló poszter) 
és egy nagy felületű reklám-molinó, egy dekoratív irattartó mappa (1000 db) melyek a Tápió Natúrpark 
látnivalóit, tevékenységi köreit mutatják be. A reklámanyagokat Antalicz Csaba, a projektben együttműködő Tápió 
Közalapítvány munkatársa készítette. A 2019. évi rendezvényeken több település eseményén, a helyi fesztiválokon 
már láthatóak voltak az igényes megjelenésű, dekoratív reklámanyagok, valamint reklámpólók (30 db) is készültek a 
natúrpark munkáját segítő önkénteseknek, melyeket a rendezvényeken viselnek. A Natúrpark sátrával, posztereivel 
találkozhattak már a a tápiósági Rétesfesztiválon, a tápiószelei Tárogató Fesztiválon és Íjász Fesztiválon, a Tápió 
Natúrpark farmosi címátadó ünnepségén, a nagykátai majálison és Tápiófeszten, valamint a tápiószentmártoni 
Ökovásár rendezvényén is.

A marketingeszközök mellett beszerzésre került néhány irodatechnikai eszköz is, melyek szükségesek a további 
kiadványok készítéséhez és költséghatékonyabbá teszik a turisztikai programok, események reklámozását. Így az 
Egyesület beszerzett egy multifunkcionális színes nyomtatót, egy digitális fényképezőgépet, egy notebookot és egy A3-
as laminálót, mellyel tartós és esőálló plakátok készíthetőek kültéri rendezvényekre. E beszerzéseknek tulajdonképpeni 
fő célja egy jövőbeni natúrparki iroda  alapvető technikai hátterének megteremtése volt. 

A beszerzésekre az Egyesület 1 049 183 Ft támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program keretében az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, melyet 15%-os önerővel kellett kiegészítenie. A Tápió Natúrpark sátrával 
és kiadványaival találkozhatnak a térség jövő évi rendezvényein, valamint az Egyesület és a Közalapítvány saját 
programjain is. Ha meglát minket, nézzen be hozzánk!

Csatári Tamás, elnök
Tápió Turisztikai Egyesület
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 Így próbáljuk hasznosan tölteni a karantént

Normál körülmények között is a tervek között szerepeltek a kertben 
és az intézményekben (művelődési ház, könyvtár) most elvégzett munkák. 
Sajnos most van is rá időnk. A könyvtárban a raktárhelyiségeket tették 
rendbe a kollégák. A sérült gerincű könyveket is megjavították. Közben az 
internet segítségével tájékoztatják az oldalunk látogatóit. 

A napokban Család 
Barát Intézmény cí-
met kapta a Magyary 
– Kossa Sámuel Könyvtár. 2020.04.27-én érkezett az auditor un. 
helyszíni bejárásra. Az épület, a berendezés és a dokumentánció mel-
lett a könyvtári programok ismertetése után a könyvtár, bronz minő-
sítésű, Család Barát Intézmény címet kapta. 

A Művelődési Házban leselejteztük a régi technikai berendezé-
seket, eszközöket (törött 
mikrofon állványokat, sé-
rült hangfal és mikrofon 
kábeleket). Átválogattuk 
az új sörasztal garnitú-
rát és félre raktuk, amit 
sajnos féléves használat 
után, már javítani kell. Je-
lenleg ezek még javításra 
várnak. Az összes szo-
banövényt, művelődési 
házban, könyvtárban, 
átültettük. Kertészke-
dünk, udvart rendezünk. Terveink között szerepel az „új” nagykapu 
és a kerti garnitúra lefestése. Közben egy sikeres véradás is volt 
április 8-án. A veszélyhelyzetben is jöttek a véradók és önzetlenül 
segítettek vérükkel. 

Jelenleg is folytatjuk a művelődési ház és könyvtár szépítgeté-
sét és várjuk a mielőbbi találkozást településünk lakóival. 
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Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa

A kiadásért felelős: Györe László polgármester

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János,   
   Majorosi Katalin   

A szerkesztőség a közölt  
cikkek tartalmáért felelősséget nem 

vállal.


