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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Hol van az ADÓM?

Az örök kérdés a lakosság fejében, amikor az életét közvetlenül befolyásoló dolgot, valami hiányosságot tapasztal a
településen, hogy „vajon hová teszik az adómat?”
- Fizetjük a kommunális adót (ezt sokan településfejlesztésnek mondják), amit a bevezetésekor valóban arra találtak
ki, hogy ebből lehet majd fejleszteni a település épületeit, útjait vagy éppen a kulturális és közösségi életét.
- Fizetjük a gépjárműadót (ezt sokan még súlyadóként ismerik), amit a bevezetésekor ugyancsak a település saját
bevételeinek szántak, amiből elsődlegesen a település útjait kellene rendben tartani és fejleszteni.
- Fizetjük a személyi jövedelemadót (SZJA), aminek egy bizonyos százaléka 2013-ig ugyancsak a településre
érkezett vissza, amiből a település működését finanszírozták. A településre visszaosztott adó mértéke 1991-ben még
50 % volt, 2012. évben már csak 8 %, 2013. évtől a helyi önkormányzatok már nem részesültek a beszedett személyi
jövedelemadóból.
- A vállalkozók fizetik a helyi iparűzési adót (HIPA), ami további települési fejlesztési összegnek indult.
Idegenforgalmi adó Tápiószentmártonban nincs és jelenleg nem is tervezzük bevezetni!
A fenti adók sajnos az évek múlásával fokozatosan vesztették el azon értéküket, hogy a település fejlesztéséhez, fejlődéséhez hozzájáruljanak. Mára már egyre inkább a kötelező feladatok ellátásába való bepótlást szolgálják. Ezzel elveszítve a kezdeti jelenetőségüket, hogy a település saját erőből fejlődhessen.
A 2013. évet megelőzően a mindenkori kormány normatív alapú finanszírozást adott az önkormányzatoknak.
Ez azt jelentette, hogy a lakosságszámot megszorozták egy adott „fejpénzzel” és az így kapott összeget adták át az
önkormányzatoknak éves szinten. Erre jöttek még a saját bevételeik. Az SZJA miatt például érdeke volt az önkormányzatoknak, hogy minél jobban keressenek az ott lakóhellyel rendelkező emberek, mert a bérükből levont SZJA egy meghatározott százaléka az önkormányzathoz folyt be. Továbbá az önkormányzat költségvetését gyarapította a gépjárműadó
100 %-a is.
A befolyt összegekből kellett fenntartani és fejleszteni a települést és ellátni az akkori kötelező feladatokat.
A 2013. évtől a normatív alapú támogatást az akkori kormány döntésére felváltotta a feladatalapú finanszírozás.
Ennek lényege, hogy a kormány kijelöli az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatokat és (törvény szerint)
megküldi hozzá a szükséges finanszírozást. Azonban a kormány a korábbi kötelező feladatokból többet elvett és központosított, ennek következtében a településnek is folyamatosan kevesebb összeget ad finanszírozásként. Illetve a finanszírozás mellett az eddigi települési saját bevételeket is megnyirbálta. A feladatalapú finanszírozási rendszer bevezetésével egy időben az SZJA már központi bevétel lett, így abból egyetlen Ft sem jut az önkormányzatokhoz. A gépjárműadó
60 %-át is a központi költségvetésbe kellett utalni, így csak a befizetéseik 40 %-a maradt Tápiószentmártonban. Ezt a
járványveszélyben történő „közös teherviselésre” hivatkozással 2020. évben teljes mértékben elvonta a kormány
a településektől. Ezért Önök által befizetett gépjárműadó jelenleg teljes mértékben átutalásra kerül a központi
költségvetésbe. Friss hírek szerint október közepén (lapzártakor) került benyújtásra az a törvénymódosítási
javaslat, mely szerint a gépjárműadó teljes összege 2021. januárjától az Állami költségvetésbe folyik majd be
véglegesen! Kérjük Önöket, hogy az alábbi mondatot ezentúl Magyarország Kormányának címezzék: „Miért
nincs járható út, amikor fizetem a gépjárműadót!”
Ahhoz, hogy még pontosabban meghatározható legyen az Önök kérdése: „Hol van az adóm?”, további magyarázat
szükséges. A feladatok ellátásához tartozó költségek megtérítése a kormány részéről (a törvényi kötelezettségük ellenére) nem minden esetben elegendő.
Ugyanis például a Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése az 5000 feletti lakosságszámú
településeken kötelező feladat. Ezt a feladatot megközelítőleg 23 millió Ft/év költséggel tudjuk teljesíteni, miközben a
központi finanszírozás nem egészen 7 millió Ft összeget határoz meg rá (ha csak ennyit használnánk fel rá, az azt jelentené, hogy összesen 2 főt alkalmazhatnánk egy sötét és fűtetlen épületben heti 40 órában, ami teljesen ellehetetlenítené
a közművelődést!).

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése is kötelező feladat, amit éves szinten közel 4
millió forinttal támogat a családbarát kormány, miközben a fenntartása közel 14 millió forintba kerül. A kormány a feladatfinanszírozás keretében 1,3 főt határoz meg erre a feladatra, miközben a települési esetszámok
alapján, az igénybe vevők színvonalas ellátását jelenleg 3 fő tudja biztosítani.
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További kötelező feladat az orvosi ügyelet megszervezése is, melyet társulási formában, több önkormányzattal
együtt végzünk. Kezdetben a központi finanszírozásért cserébe vállalta a közbeszerzésen nyertes vállalkozó az ügyeleti
ellátás biztosítását, de mára már évente közel 8 millió forintot kell bepótlásként fizetnie Tápiószentmártonnak, hogy az
ellátás biztosított legyen (ez az összeg az utóbbi évek áremelkedései miatt folyamatosan növekszik!).
Az önkormányzat költségvetését minden esetben úgy tervezzük, hogy a kötelező feladatainkat az Önök biztonságát,
ellátását, megelégedését és kényelmét a lehető legjobban kiszolgálja. Azonban a növekvő árak az önkormányzatot is
ugyanúgy sújtják, mint a lakosságot, így egyre inkább fogynak a lehetőségeink. A kormányzati elvonások és a járványügyi helyzet többletköltségei sem segítik a könnyebb boldogulást.
Több esetben tanácsolták nekem, hogy emeljünk adót (és a kormány is megszavazta az egyedi adók bevezetésének
lehetőségét), de amíg tudunk kitartunk azon elhatározásunk mellett, hogy ezekben a válságos időkben nem terheljük további adókkal a lakosságot!
Reméljük, hogy ezen elhatározásunkat azzal támogatja majd a kormány, hogy nem von el több pénzt az önkormányzatoktól, hanem eleget tesz az államháztartási törvényben meghatározott finanszírozási kötelezettségének és megfelelő
szintre emeli az eddig alulfinanszírozott kötelező feladatok ellátására juttatott összeget.
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az elmúlt 6 évhez hasonlóan ne legyen szükség új
adók bevezetésére, vagy a meglévők emelésére, mindamellett, hogy az Önök által eddig megszokott színvonal a
mi hibánkból ne csorbuljon. Az intézményeink sikeres működtetése után megmaradó teljes összeget továbbra is
a település élhetőbbé tételére, a lelakott ingatlanok és utak felújítására fordítjuk.
Amennyiben kérdése merülne fel az Ön által befizetett adó hollétével kapcsolatban, akkor keressen nyugodtan, mert mi minden fillérrel el tudunk számolni!
Györe László
polgármester

Albertirsai út pályázata
A pályázat 2016 végén jelent meg, melynek támogatási kérelmét „Albertirsai út felújítása és gépbeszerzés”
címmel a beadási határidőben 2017. 02. 06. napján nyújtottuk be.
Ezt követően először egy helyszíni felmérésről kaptunk értesítést, melyet 2017. 07. 05. napjára tettek, időközben
egy hiánypótlást is érkezett 2017. 07. 04. napján. A hiánypótlást teljesítettük a megadott határidőn belül. Utána közel
egy évig nem történt semmi....nem kaptunk semmilyen tájékoztatást a pályázat elbírálásának állásáról.
2018. 08. 27. napján írtam egy érdeklődő levelet a minisztérium felé, mivel az országgyűlési képviselő Czerván
György, az általuk kiadott újságban már 2017 decemberében, majd az OGY választás előtt 2018 április elején közzétette,
hogy Tápiószentmárton neki köszönhetően kap „a kormány karácsonyi ajándékaként” 108 millió forint támogatást az
Albertirsai út felújítására. Azonban erről semmilyen hivatalos levelet, értesítést vagy okiratot nem kaptunk addig.
Az érdeklődő levél után 2018. 09. 20. dátummal érkezett meg a támogatói okirat, mely szerint 108.254.473 Ft támogatásra vagyunk jogosultak 85 % támogatási intenzitás mellett.
Ezt követően 2018. 10. 13. napján egy felülvizsgálati kérelmet adtam be az Irányító Hatósághoz (továbbiakban:
IH), mely szerint a jogszabályi változások miatt Tápiószentmárton 90 % támogatási intenzitásra jogosult.
A végső támogatási okiratot a 90 % támogatási intenzitással 2019.04.08. napján (már több mint 2 évvel a benyújtás után!) adták ki 109.508.861 Ft támogatási összeggel (itt kb. 5 milliót buktunk azon, hogy ugyan az intenzitást
felemelték, de az adott projektköltségek százalékos arányait nem, így sok esetben „nem támogatható” összegek keletkeztek az arányok túllépése miatt.)
Innen indultunk el a beszerzésekkel...
A traktor esetében még a törvényi változások miatt szükségessé vált egy állásfoglalás kérése az IH-tól, hiszen a
terv szerinti traktor már újonnan nem volt forgalomba helyezhető az új szabályok szerint. Az állásfoglalást 2018.
11. 10. napján kértem meg és 2019. 01. 09. napján érkezett meg, miszerint nem kell első tulajdonosnak lennünk, de „0”
üzemórásnak kell lennie a megvásárolt traktornak. (Ezt a beszerzést az új támogatói okirat megérkezéséig nem tudtuk
megindítani, amit csak 2019 április elején kaptunk meg.)
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Mivel nem volt közbeszerzés köteles a traktor vásárlás, így a beszerzési szabályzat előírásai szerint bekértem 3 ajánlatot és a legolcsóbb ajánlatot adóval 2019. 06. 18. napján szerződést kötöttem. Ezzel nem is volt több gond, 50 %-ot
előre fizettünk, majd határidőn belül megjött a gép és kifizettük a maradék 50 %-ot. (Azóta használjuk, minden rendben
van vele.)
Az útfelújítással kapcsolatban kicsit problémásabb volt a dolog...
Annak rendje és módja szerint a végleges támogatói okirat megérkezése után megkezdtem az ajánlatok bekérését.
Műszaki ellenőr, Projektmenedzsment, Közbeszerzés.
Minden nyertessel szerződést kötöttem és utána indulhatott a közbeszerzés. A műszaki ellenőr Vaszari Imre lett, a
közbeszerzést a KPG Consult Kft. nyerte el, a projektmenedzsmentet a Csongrád Megye Fejlődéséért Nonprofit Kft.
kapta meg. Minden ajánlatkérés tisztán, dokumentáltan történt, aki nyert az dolgozott a projektben! (ez később
fontos lesz!)
Lefolytattuk a közbeszerzést, amit az IH mindenben a jogszabályoknak megfelelőnek talált. A közbeszerzés
alatt a tanácsadó a képviselő-testület által megjelölt 5 cégből az ellenőrzésének köszönhetően 2 céget ki is zárt, majd Ő
ajánlott másik 2 céget, akit én nem is ismertem. Ezt újra megszavazta a képviselő-testület. (így itt sem merülhet fel a
„csalás” gyanúja!)
A kivitelezést végül a Gildex Kft. nyerte el és 2019. 07. 01. napján a jogszerűen megkötött szerződés aláírása után
átadtuk nekik a munkaterületet.
Ez eddig kifizetésre kerülő összes költségeket mind a saját költségvetésünkből rendeztük, hiszen a vállalt önerő
összege erre fedezetet adott. A támogatás összege közel (pár százezer különbséggel) megegyezett a Gildex vállalási
árával, ezért a munka megkezdése előtt 2019. 06. 12. napján benyújtottuk az 50 %-os előleg kérelmünket, mert
tudtuk, hogy azzal tudjuk biztosítani, hogy hitel nélkül is teljesíthessük a kifizetéseket. Az előlegből kifizettük volna az
50 %-os számlát, a helyi adóból szeptemberben a 100 %-osat és a pályázat lezárása után visszakaptuk volna a maradék
támogatást. Ha így sikerült volna, akkor mindenféle megelőlegező hitel nélkül már régen lezártuk volna a pályázatot.
DE...
Annak ellenére, hogy a kiírás szerint 30 napja volna az IH-nak elbírálni a kérelmet semmi nem történt. Közel
két hónappal az előlegkérelem benyújtása után, 2019. 08. 06. napján az eddigi kifizetett számlákkal benyújtottunk egy
kifizetési kérelmet, ezzel a több mint 54 millió Ft előleg mellé már további 10 millió Ft-ot kértem kifizetni. De újra
csak a semmi....
Az első, 50 %-os számla 2019. 08. 14. napján került benyújtásra közel 55 millió Ft összegben. Fizetési határidő 30
nap. A vállalkozó, vállalása szerint 2019. 09. 02. napján készre jelentette a projektet. Majd érkezett a 100 %-os számla
2019. 09. 11. napján 30 napos határidővel.
A vállalkozóval abban egyeztünk meg, hogy próbáljuk sürgetni a pénzt, de a szeptember 15-én esedékes adóból
mindenképpen kifizetjük az első 55 millió forintos számlát.
Ez meg is történt. Azóta a 2. számlából további 15 millió forintot fizettünk ki a 2020. évi márciusi befolyt adóból,
illetve újabb 8 millió forintot teljesítettünk július végén. A fennmaradó 32,5 millió forintot szeptember elején sikerült megfizetni, amikor a támogatás megelőlegezésére vettünk fel hitelt. A hitelfelvétel tette lehetővé, hogy az utolsó
számlát is teljesítsük és megkezdhessük a pályázat lezárását. (ellenkező esetben, ha kifutunk a pályázat maximális
kivitelezési idejéből, akkor a teljes 109,5 millió Ft összeget biztosan elveszítettük volna!)
Az IH továbbra sem kommunikál semmit felénk, sem hiánypótlásról, sem határidők hosszabbításáról semmilyen
levelet nem küldtek és nem küldenek. Legutóbb telefonon beszéltem egy hölggyel, aki osztályvezetőként annyit mondott elég flegmán, azon kérdésemre, hogy eltelt a 30 nap, hogy „akkor meghosszabítottuk még 30 nappal”, majd amikor elmondtam, hogy már az is letelt, akkor mit tud mondani mikor kapjuk meg a pénzt. Erre azt válaszolta, hogy „hagy
ne kelljen jóslatokba bocsátkoznom...végezzük a dolgunkat, ahogy tudjuk és majd fogjuk küldeni a pénzt!”
A történtek óta kizárólag levélben kommunikálok velük...időről időre írok egy érdeklődő levelet, amire soha, semmilyen választ nem kapok. A veszélyhelyzet kikiáltása óta több olyan tárgyú levelet írtam, hogy „Sürgős kérelem!”, amit már a minisztérium összes kapcsolódó osztályvezetőjének, államtitkárának, miniszterének és a
miniszterelnök úrnak is elküldtem.....egyetlen egy alkalommal jött rá válasz az IH vezetőjétől, miszerint az ügyünk a
miniszter úr előtt van, amint lesz döntés, azonnal értesíteni fognak….ez 2020. május 26. napján volt.
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A pályázat lezárása még folyamatban van, de végig csak azért kellett mindig hosszabbításokat kérnünk, mert amíg
az utolsó számlát nem tudtuk kifizetni, addig nem tudtuk beadni a záró elszámolást és így addig nem is készíthettük el a
záró beszámolót, holott a beruházás már 2019. 09. 02. napján elkészült!
És még egy kis adalék a teljes képhez...
Az IH a 2019. évi önkormányzati választások előtt (szóbeszédek szerint nem véletlenül) nyár végén közbeszerzési
utóellenőrzést tartott, mely során „gyanús” elemeket vélt felfedezni a közbeszerzési eljárásunk kapcsán. Az IH kérdéseire válaszoltunk, nyilatkoztam, mást nem tehettünk. Egyébként azt kellett volna DOKUMENTUMOKKAL bizonyítanom, hogy NEM ADTAM semmilyen előnyt a nyertes vállalkozónak! Mi kérdeztük, hogy milyen dokumentumok
lennének alkalmasak arra, hogy egy meg nem történt eseményt bizonyítani lehessen? Ezért tettem nyilatkozatot,
melyben leírtam, hogy egyetlen résztvevő sem kapott semmilyen előnyt a másikhoz képest. Ezt nem fogadták el és
2019. 08. 30. napján közbeszerzési szabálytalansági eljárást indítottak ellenünk.
Kérésükre minden dokumentumot megküldtünk, amit csak kértek. Minden kérdésüket megválaszoltuk és cáfoltuk
az állításaikat. Az IH ezt teljesen figyelmen kívül hagyta és a Közbeszerzési Döntőbizottság elé vitték az ügyet,
akik (éppen a választás előtt) 2019. 10. 09. napján (amit mi október 13-án kaptunk kézhez!) indítottak eljárást az önkormányzat ellen.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (minden jogos cáfolatunk ellenére) súlyos szabálysértést állapított meg és 4
millió Ft bírságot szabott ki (ennyit a több milliárdos beruházásoknál sem szoktak, de szerencsénkre ezt az összeget
a közbeszerzési tanácsadó biztosítója fizette meg!), amit mi a Fővárosi Törvényszéken megtámadtunk, így az nem
volt jogerős!
Ennek ellenére az IH meghozta a szabálytalansági eljárást lezáró határozatát, amiben a Döntőbizottság
(NEM JOGERŐS) döntésére hivatkozva (!) közel 33,5 millió Ft támogatás megvonásban részesít minket. Ez ellen
a döntés ellen is fellebbeztünk, melyről az Agrárgazdasági miniszter úrnak kellett döntést hoznia. A miniszteri döntésnek
2020. április végéig kellett volna megszületnie, de csak 2020 júliusában kaptuk meg. A döntés egyértelműen leírta,
hogy az IH határozata törvényellenes és nem vette figyelembe a mi érvelésünket, védekezésünket. Ezért az IH-t
új eljárás lefolytatására kötelezte és az általuk hozott határozatot teljes egészében megsemmisítette.
Ezt követően az IH megindította az új eljárását, amiben ismét olyan dolgokra hivatkozott, amit a Döntőbizottsági tárgyalás alkalmával sem tudott már bizonyítani, illetve, amiben már a Döntőbizottság is kimondta a
szabálysértés hiányát!
Kérelmünkre az IH ezt az eljárását felfüggesztette a Döntőbizottság elleni perünk lezártáig. Jelenleg ott tartunk, hogy
a Közbeszerzési Döntőbizottság elleni perben a Fővárosi Törvényszék bírói az ítéletükben kimondták, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata semmilyen törvénysértést vagy szabálysértést NEM KÖVETETT EL!
Az ítélet ellen még fellebbezést nyújthat be a Közbeszerzési Döntőbizottság, így az ügy még tovább húzódhat. De
már két hatóság is kimondta (amit mi eddig is tudtunk!), hogy a jogszabályoknak megfelelően jártunk el!
Györe László
polgármester

Kísért a múlt…

Haláleset a strandon (2014)!
A „Hajrá Tápiószentmárton” képviselői csoport kérésének eleget téve jelen cikkben tájékoztatást nyújtok a 2014
júniusában történt eseményekkel kapcsolatban. (Ezt eddig is folyamatosan megtettem volna, de akkor a képviselők álláspontja az volt „folyamatban lévő ügyről ne nyilatkozzunk!”)
Tehát 2014. június 14. napján egy tragikus esemény történt a tápiószentmártoni strandfürdőben. Nevezetesen kiskorú K. Zsolt – 8 éves kisfiú – fulladás következtében, újraélesztését követően a kórházban életét vesztette.
Az ügyben büntetőeljárás indult a felelősök megtalálása és megbüntetése érdekében. A hosszadalmas (évekig tartó)
bírósági eljárás után megszületett az ítélet, melyben bűnösnek találtatott a gyermeket kísérő és felügyelő hölgy és az
önkormányzatunk alkalmazásában álló akkori fürdővezető. Mindketten megkapták a rájuk kiszabott büntetést.
A fürdővezető az ítélet szerint abban hibázott, hogy annak ellenére megnyitotta a strandfürdő összes medencéjét,
hogy tudta, nincs az előírások szerinti megfelelő létszámban úszómester. (A haláleset bekövetkezése után 2 nappal
már volt „bérelt” vízimentő a fürdőben napi 8.042 Ft összegért! Ez az összeg ma 23.000 Ft)
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A büntetőeljárás után a szülők és Zsoltika testvérének jogi képviselője kártérítési igényt nyújtott be az önkormányzathoz. Az igényelt kártérítés összege összesen 50 millió Ft volt. Az önkormányzathoz érkező kártérítési igény benyújtása után megvizsgáltuk a biztosításunkat, mely meglepődésünkre tartalmazott egy záradékot a strandfürdőre
vonatkozóan, miszerint a biztosító mentesül a fizetés alól, ha a bekövetkező baleset olyan okok miatt következik
be, hogy az üzemeltető önkormányzat nem biztosítja a megfelelő létszámú úszómestert.
(Ezen záradék tudatában a vezetés mégsem biztosított elég úszómestert, holott a fürdővezető vallomása szerint ezt
több alkalommal jelezte a fenntartónak, de éveken keresztül nem kapott megfelelő létszámot!)
Mivel a biztosítás kizárta a felelősségbiztosítás körbe tartozó kártérítés megfizetését, ezért tovább vizsgálódtunk.
Arra a megállapításra jutottunk, hogy a biztosításunkban a munkáltatói felelősség is belekerült. Ez azt jelenti, ha a
munkavállalónk (az önkormányzaton kívüli) harmadik személynek, az önkormányzati munkájával összefüggésben kárt
okoz, azt a kárt a munkáltatónak kötelessége viselni. Erre való hivatkozással a biztosító társaság elfogadta kérelmünket,
így a maximális 5 millió Ft biztosítási összeg (szerződés szerinti) 90 %-át kifizette, melyet a maradék 10 %-ot hozzátéve
megfizettünk a szülők és gyermekük részre.
A jogi képviselő a maradék 45 millió Ft összegre polgári peres eljárás keretében kártérítési pert indított a kísérő
hölgy és az önkormányzat (mint munkáltató) ellen. A jogi képviselő kérte a bíróságot, hogy egyetemleges felelősséget állapítson meg.
Ez azt jelenti, hogy a megítélt kártérítést közösen kell megfizetni, ha az egyik fél nem rendelkezik vagyonnal, akkor
a másik fél köteles megfizetni az Ő részét is! (Tehát a néni helyett is az önkormányzattól veszik majd el a pénzt!)
Az önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvéd kérte az egyetemleges felelősség elutasítását, mert álláspontunk
szerint (a büntető ítéletben foglaltakra alapozva) az önkormányzat 20 %-ban a kísérő néni pedig 80 %-ban volt felelős. Ezt az első fokon eljáró bíróság figyelmen kívül hagyta (arra való hivatkozással, hogy az önkormányzat évekig
megfelelő létszámú úszómesteri felügyelet nélkül üzemeltette a fürdőt!) és ítéletében elmarasztalta a néni mellet, az
önkormányzatot is és fenntartotta az egyetemlegességet is.
Ennek következtében a jelenleg nem jogerős ítélet szerint (mivel az elmarasztalt néni semmilyen vagyonnal nem rendelkezik!) az önkormányzattól követelik a megítélt 45 millió Ft + kamatai összeget. Ez az elhúzódó bírósági tárgyalások
miatt már (az eddig kifizetett 5 millió Ft-on felül további) közel 47 millió Ft lehet.
Az ügyben fellebbezést nyújtottunk be, melyben a másodfokú bíróság tárgyalás megtartása nélkül fog döntést hozni,
ami már egy jogerős és végrehajtható ítélet lesz.
Amennyiben a másodfokú bíróság helyben hagyja az első fokon eljáró bíróság ítéletét abban az esetben Tápiószentmárton lakóinak közel 52 millió Ft-os kárt okozott az előző vezetés felelőtlen döntése.
Mindezek mellett egy gyermek haláláért felelősek, napi 8.042 Ft költséget „megspórolva”.
Györe László
polgármester

HITEL 2020
A lakosság körében terjed, hogy az önkormányzat hitelt vett fel. Egyes rémhírterjesztők szerint ezzel teljesen
eladósítva Tápiószentmártont. Az alábbi írásban szeretnék Önöknek hiteles tájékoztatást adni a hitelfelvétel
részleteiről.
Önkormányzatunk minden lehetőséget megragad, hogy pályázati pénzekhez jutva gyorsítsa Tápiószentmárton
fejlődését, a leromlott utak és épületek mielőbbi felújítását, elhasználódott eszközeinek cseréjét. Ehhez hűen minden
olyan pályázatra támogatási kérelmet nyújtunk be, mely az előbbi célok megvalósulását teszi lehetővé.
A fenti eszméket tartottuk szem előtt, amikor az Albertirsai út felújítására nyújtottunk be támogatási kérelmet,
melyet sikerült is megnyernünk (köszönjük a segítséget mindenkinek, aki ehhez hozzájárult!). A nyertes pályázatot
sikerült is kivitelezni, de sajnos az elnyert támogatás a mai napig nem érkezett meg! Az önkormányzat vállalása szerint
megközelítőleg 17 millió Ft önerőt biztosított (volna) a pályázati szerződésben a kormány által vállalt 109,5 millió Ft
támogatása mellé. A pályázati kivitelezések díjait az alábbiak szerint terveztük megfizetni a vállalkozók felé:
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-

A 17 millió Ft önerő rendelkezésre állt az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, ami elegendő volt
a traktor és mulcsozó beszerzésére, illetve az ún. „soft” költségekre (pályázatírás, műszaki ellenőr, közbeszerzési tanácsadó, nyilvánosság biztosítása és projektmenedzsment).

-

A kivitelezés következő fázisa az út felújítandó részeinek bontása és újraépítése volt, melynek költsége 110
millió Ft nagyságrendű volt (erre volt már szükség a támogatási összegre). A munkák megkezdése előtt
közel 2 hónappal megigényeltük a szerződés szerint igényelhető előleget, mely fedezetet nyújtott volna
a vállalkozó 50 % készültségnél benyújtott számlájának rendezésére. Sajnos az előleget a mai napig nem
kaptuk meg, így a számlát saját költségvetésünk terhére kellett teljesíteni.

-

Az építési kivitelezés befejezésével vált esedékessé a vállalkozó végszámlája, amit az adóbevételeinkből
szerettünk volna megelőlegezni a pályázati végelszámolás lebonyolításáig. Így sikerült volna teljesen hitel
nélkül megvalósítani egy 127 millió Ft-os beruházást. Azonban mivel a kormány nem küldte az előleget
és az első számlára elmentek az adóbevételek, ezért fizetési nehézségünk lett.

A kormány szerződésszegése miatt kerültünk olyan helyzetbe, hogy a költségvetésünk, rajtunk kívül álló események miatt felborult és likviditási gondjaink lettek (ilyen 2015 óta sosem volt!).
A kifizetéseknél mindig szem előtt tartottuk, hogy a vállalkozók (pl.: településen munkát végzők, élelmiszer beszállítók stb.) mindig időben jussanak hozzá a pénzükhöz, hogy ezzel biztosítsuk a település működését és segítsük a
gazdaság életben tartását.
Álláspontunk szerint, mivel az állam tartozik nekünk, így az állami fenntartású cégek, szolgáltatók számláit nem
fizettük ki.
A település működése így nem került veszélybe egy pillanatra sem!
Ezt követően, mivel több mint 1 éven keresztül nem kaptunk egyetlen Ft előleget sem, így az addig felhalmozott
kifizetetlen számlák összegét 31,5 millió Ft értékben benyújtottuk a Belügyminisztérium erre létrehozott pályázatára
a „rendkívüli települési támogatásra”.
Az érdekessége a dolognak, hogy azért fordultunk a kormányhoz rendkívüli segítségért, mert pont Ők nem
teljesítették a felénk fennálló fizetési kötelezettségüket, illetve az állami cégek számláinak rendezésére kértünk
támogatást. Ennek ellenére a megigényelt 31,5 millió Ft-os kérelmünkre csupán 1.631.727 Ft összeget ítéltek meg
számunkra.
A fentiekben részletesen körülírt események vezettek oda, hogy el kellett gondolkodnunk azon, hogy egy pályázati MEGELŐLEGEZŐ hitelt vegyünk fel (amit az előző vezetés idején már egy 25 milliós beruházás esetén is
felvettek). Mindezt azért, hogy visszaállíthassuk az eddig nálunk már megszokott pénzügyi állapotot, amikor minden
számlánkat határidőre megfizetjük és ezzel biztosítjuk a település intézményeinek zavartalan működését!
A megelőlegező hitelt kizárólag akkor adja a bank, ha arra a pályázati támogatói okiratban MEGVAN a fedezete!
Tehát lényegében a bank adja oda a kormány helyett a pénzt. Amint a kormány megküldi a nekünk járó összeget, azonnal lejár a hitel és azt vissza kell fizetni.
A pályázati pénz összege, amivel tartozik felénk a kormány, összesen (két pályázatból) 115,5 millió Ft. A
megelőlegező hitelünk keretösszeg 70 millió Ft lett, azonban ebből összesen 32,5 millió Ft összeget vettünk igénybe. Ennek visszafizetésére a beérkező adók is lehetőséget adnak, így Tápiószentmárton „eladósodásának” híre
kizárólag rémhírterjesztés!
2020. október 1. napján az egyenlegünk szerint összesen 122 millió Ft bevételt várunk (2 pályázatból és a
startmunka programból), az összes banki tartozásunk (beleértve a felvett hitelt!) kevesebb, mint 6 millió Ft.
Kérem Önöket, hogy bármilyen kérdés esetén forduljanak hozzám/hozzánk bizalommal és ne hagyják magukat becsapni egy gyűlöletkeltő társaság által!
Köszönöm!
Györe László
polgármester
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Pályázatok állása 2020
1. PM_OVODAFEJLESZTÉS pályázattal kapcsolatban (ami még 2019-ben valósult meg) megkaptuk az
utóellenőrzést.
A helyszíni ellenőrzés során mindent rendben találtak, pár dokumentum eredeti példányát hiánypótlás keretében mutattuk be a Magyar Államkincstárban, mert az nem volt a helyszínen az ellenőrzés idején. Mivel a
teljes elnyert támogatáshoz képest olcsóbban sikerült a kivitelezést elvégeztetni, ezért megtakarítások keletkeztek. Kérelmeztük az Magyar Államkincstárnál, hogy a pályázat részévé tehessünk olyan beruházásokat, melyek
a kivitelezés során pótmunkaként jelentkeztek (padlócsere, teljes belső festés, eszközbeszerzés többlete stb.).
Amennyiben ez engedélyezésre kerül, akkor azokat is elszámolhatjuk a pályázat keretében.
2. Az Albertirsai út felújításával kapcsolatban egy külön cikkben részletesen leírtam a történteket, így itt csak
azt jegyzem meg, hogy a beruházás elkészült, jelenleg a záró beszámoló benyújtása folyamatban van. Ezt
követően lesz egy beruházási utóellenőrzés. Remélhetőleg ezután már kiutalják az önkormányzatot megillető
109,5 millió Ft támogatási összeget!
3. A LEADER rendezvény pályázatunkban szereplő eszközök beszerzése és a rendezvények lebonyolítása
2019. év végén megvalósult. A pályázati utóellenőrzés is megtörtént, egyetlen hiba és hiánypótlás nélkül
elfogadták az elszámolást. Már csak a közel 6 millió Ft átutalását várjuk, amit eddig megelőlegezve az önkormányzat költségvetéséből fizettünk meg.
4. A 2019. évben a Várallyay Béla Művelődési Ház udvarán felállításra került az „Interaktív tematikus mobil
tanulószoba”. A pályázatban vállaltakat sikeresen teljesítettük még a Covid járvány előtt, így az elszámolás
folyamatában vagyunk. A pályázat előfinanszírozott volt, így ennek a pályázatnak a költségei már korábban
rendelkezésre állt, ezzel az elköltött összegekkel kell elszámolnunk.

Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, de sajnos az utóbbi 1 – 1,5 évben nem volt olyan pályázat, ami Tápiószentmártonra is vonatkozott volna. A „Modern Városok” pályázati kiírásaihoz túl kevés a lakosságszámunk a
„Magyar Falu” programhoz pedig túl sokan vagyunk, ezért ezekből sajnos automatikusan ki vagyunk zárva.
Reményt adhat pályázati téren, ha a kormány az ígéreteinek megfelelően megindítja a „Magyar Kisváros” programját, ahol rengeteg féle pályázati lehetőséget helyeztek kilátásba.
A 2017 tele óta ígért kompenzációs pályázat a Sőregi és Nádastói utakra (lapzártáig) még nem került kiírásra.
Györe László
polgármester

Képviselői céltartalék felajánlások 2020
Az önkormányzatiság az idei évben – szeptember 30. napján – ünnepli fennállásának
30. évfordulóját.
Tápiószentmártonban a képviselő-testület tagjai hagyományosan ez alatt a 30 év alatt nem vettek fel képviselői
tiszteletdíjat a munkájukért. Ezt a hagyományt a mai napig őrizzük. A munkájuk megbecsüléséért cserében viszont
rendelkezésre tartunk egy céltartalék keretet a költségvetésben, melyből minden évben minden fejenként 250.000 Ft
összeg erejéig a képviselők ajánlásának megfelelően költ az önkormányzat. Az alábbiakban ezeket a felajánlásokat
teszem közzé, melyet a COVID járvány erősen befolyásolt. (abc sorrendben)
Csatári Tamás ajánlása szerint 250.000 Ft értékben vásároltunk tablet eszközöket, hogy a digitális oktatás minden
gyermekhez eljuthasson.
Dr. Hatlaczki Gyula ajánlása szerint 250.000 Ft értékben a Napsugár óvoda udvarfelújítására költöttünk, amivel a
bezárás alatt is foglalkoztatni tudtuk az óvodai dolgozókat.
Filipcsei László ajánlása szerint 250.000 Ft értékben a COVID járvány miatt felmerülő gyermek- és idősellátáshoz
kapcsolódó többletköltségeket, illetve megszorult családok segélyezését biztosítottuk.
Juhász Roland ajánlása szerint 250.000 Ft (+150.000 Ft saját befizetése) értékben a COVID járvány miatt felmerülő többlet eszközöket és fertőtlenítőszereket vásároltunk, mellyel biztosítottuk az intézményeink és dolgozóink
biztonságát, foglalkoztatásuk folyamatosságát.
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Kollár János ajánlása szerint 250.000 Ft összegben a Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár éves rendezvényeinek lebonyolítási költségeit támogatja. (Saját befizetéséből a 3 óvoda és a művelődési ház kamerarendszerének kiépítését valósítjuk meg.)
Majoros Máté ajánlása szerint 250.000 Ft értékben a Gyöngyvirág óvoda udvarfelújítására költöttünk, amivel a
bezárás alatt is foglalkoztatni tudtuk az óvodai dolgozókat.
Majorosi Katalin ajánlása szerint 250.000 Ft értékben a Tápiószentmártoni Művelődési Ház színpad mögötti mellékhelyiségének felújítására költünk.
Rigó Zsuzsanna ajánlása szerint 250.000 Ft értékben a Gyöngyvirág óvoda udvarfelújítására költöttünk, amivel a
bezárás alatt is foglalkoztatni tudtuk az óvodai dolgozókat.
Györe László
polgármester

A Tápiószentmártoni Helyi Választási Iroda
Közleménye
Tájékoztatjuk Tápiószentmárton Nagyközség lakosságát arról, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének tagja, Juhász Roland Úr a képviselő-testület 2020. október 01. napján tartott ülésén
aznapi hatállyal a képviselői megbízatásáról lemondott.
A 2019. évi önkormányzati képviselő választáson, a listán soron következő legtöbb szavazatot kapó jelölt, Tóth
László Úr jelezte, hogy képviselői mandátumát nem kívánja átvenni. Így a listán soron következő legtöbb szavazatot elért jelölt Harcsa József Ferencné jogosult a megüresedett képviselői hely betöltésére.
dr. Bóta Mihály sk.
helyi választási iroda vezetője

Hétköznapi Hőseink
Sokszor úgy gondoljuk, hogy ismerünk valakit… mégsem tudunk róla semmit. Településünkön is él néhány
ember, akiről úgy gondoljuk, hogy ismerjük, de a legfontosabbakat nem is tudjuk róla. Miért? Egyre kevesebb időt
beszélgetünk egymással, mindenki rohan, mert vagy sok dolga van, vagy kezdődik a sorozat, vagy számítógépelvonási
tünetei vannak…
Most két ilyen embert szeretnék bemutatni, akit jól ismerünk, ugyan de szerénységük miatt nem is tudjuk,
hogy milyen eredményt értek el. Nem volt egyszerű dolgom, már jó ideje próbáltam riport alanyaimat szóra bírni.
Első beszélgető társam: Kozma László profi erőemelő Magyar, Európa - és Világ Bajnok.
Mikor kezdted el Laci a versenyzést és miért ezt a sportot választottad?
Tizenegy évvel ezelőtt 52 évesen kezdtem el versenyezni. Három évig amatőrként versenyeztem. Nyolc éve vagyok a profi ligában.
Miért választottam ezt a sportot?
Már fiatalon a művelődési ház pincéjében berendezett „konditerembe” lejártam és megtetszett. Ez inkább
akkor még szórakozás volt, mint sport. Aztán évekkel később barátaim meghívására elmentem egy amatőr versenyre.
Az első meghívást nem is mertem elfogadni, kishitű voltam magammal szemben. Egy év múlva csak rászántam magamat és elmentem. Rögtön az első versenyt meg is nyertem. Ekkor kaptam kedvet a versenyzéshez, itt szerettem meg a
versenyzést és a versenyek hangulatát.
Ehhez a sporthoz nem kell egyesületi tagság, klubhoz igazolás? Ezt a sportot így egyénileg is lehet űzni?
Természetesen kell klubtagság és egyesület is a versenyszerűen űzött sportokhoz. Miskolci klubhoz igazoltam
le, mert a környéken nem volt egyáltalán ilyen jellegű klub vagy egyesület. Kettő és fél évig voltam a miskolci klub
versenyzője.
Kiderült, hogy a profi versenyzéshez sem klubtagság sem egyesület nem szükséges, csak kitartás és szorgalom és
rendszeres edzés.
Hogy kerültél a profik közé?
A televízióban láttam egy győri profi verseny közvetítését. Nagyon magával ragadott az a profizmus, amit ott láttam.
Gondoltam egy nagyot és megérdeklődtem, hogy lehet átigazolni amatőrből profiba.

10

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Kiderült, hogy a profi versenyzéshez sem klubtagság sem egyesület nem szükséges, csak kitartás és szorgalom
és rendszeres edzés.
Na meg megszállottság.
Igen, de ha láttál már ilyen versenyt, akkor lehet a televízión keresztül nem érezhető az a hangulat, amit a verseny
alatt mi versenyzők érzünk. Ez ad erőt a sok otthoni edzéshez.Laci, ha nem volt klubod, egyesületed kifinanszírozta a
versenyzés költségeit?
(Nagy nevetés volt az első, sokatmondó válasz)
Ki finanszírozta? Senki! Egyedül, önerőből járok versenyekre. Busszal, vonattal utazom még külföldre is.
Magamnak intézem a szállást a nevezési díjakat.
Hány versenyen tudtál így részt venni?
Pontosan? Most számszerűen nagyon sokáig tartana felsorolni.
Akkor milyen eredményeidre vagy a legbüszkébb?
EuróKupa győzelem, Háromszoros Világ Kupa győzelem
Ötszörös Magyar Bajnoki cím, Kétszeres Európa Bajnoki cím
Kétszeres Világ Bajnoki cím
Legutóbbi versenyed?
Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa Kiskunfélegyháza 2020. szeptember 18-20.
Mit kell erről a versenyről tudni?
Közel hétszáz versenyző nevezett. Minden versenyző minősítve van korosztály és súlycsoport szerint.
Sajnos, ahogy haladunk az életkorban előre, úgy csökken a csoport létszám. Nem sok olyan sport van egyébként
ahol a hatvan év felettiek is versenyszerűen sportolhatnak.
Így hatvanon túl azért mégis sikerült a bajnoki címedet megvédeni és ismét, ötödszörre is elnyerni.
Mi a titka a sikereidnek?
Soha nem dohányoztam. Kilenc éve egy korty alkoholt sem iszom, pedig régebben nem vetettem meg. Odafigyelek az étkezésre, rengeteget edzek, amikor az időjárás engedi kilómétereket bicajozom. Nem adom fel, ha nem tudok
sérülés miatt edzeni, a napi rutint végig csinálni, bele vagyok betegedve.
Köszönöm az őszinteségedet és hogy végre szántál erre a beszélgetésre időt. Ne add fel, folytasd tovább! Szeretettel gratulálok a sikereidhez és további eredményes versenyzést kívánok.
Kozma László a riport után lesérült, edzés közben vállizomszakadást szenvedett el. Remélem van türelme a gyógyuláshoz és tényleg nem adja fel.
Példaértékű az a tizenegy év amiről röviden beszélgettünk, kitartás, szorgalom, alázat, hozzáállás… tekintetében. Kozma László születése óta településünk lakója mégis csak nagyon kevesek tudják róla, hogy micsoda
versenyzői pálya és eredmények vannak mögötte. Méltán lehetünk rá büszkék.
Hajrá Laci, csak így tovább! Jobbulást!							

Majorosi Katalin

Hétköznapi Hőseink 2.
Kókai Tibor településünk lakója idén rekord méretű tököt növesztett.
Szűkszavúan bár, de sikerült Őt is szóra bírni a nem minden napi teljesítményről.
Kóka Tibor vagyok. 20 éve élek Tápiószentmártonban. Őstermelőként méhészkedésből és növény- termesztésből élek. 2019-ben kezdtem az óriástök növesztést. Ezt megelőzően
csak sütőtök termesztéssel foglalkoztam. Két éve egy televíziós műsorban láttam először az
óriástök növesztést és onnan jött az ötlet, hogy én is óriástököt nevelek. Amerikából és Szerbiából az interneten keresztül sikerült beszereznem a magokat. Tavalyi évben sikerült egy
83 kg súlyú tököt nevelnem.
Amit az idei évben 320 és egy közel 400 kg súlyú tök növesztésével túlszárnyaltam. Ezek a tökök 2020. október
10-én Martonvásáron rendezett országos tökmérő versenyen szerepeltek.
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A rekord méretű tökökkel Tibor a TV2 Mokka című reggeli műsorban is szerepelt
a napokban. A martonvásári bemutató után a híres tök, a Várallyay Béla Művelődési Ház
oszlopsorai között került elhelyezésre. Itt mindenki számára megtekinthető és a töklámpás
verseny főatrakciójává válik.
Martonvásáron rendezett versenyen Kókai Tibor „csak” ezüstérmes lett, 3 kg-mal
előzte meg a győztes. Tibi a kisebbik, de sértetlen szép tököt vitte el a versenyre. A nagyobb
ugyanis kezdett elszíneződni és nem mert vele a versenyen indulni. Közben az itthon maradt
tököt is lemérte, melynek súlya 375 kg. A rekord és az elsőhely ilyen apróságon múlott.
Nekünk természetesen Kókai Tibor a tökkirály.
Tibinek gratulálunk szorgalmas munkájához, kívánjuk, hogy jövőre sikerüljön az
idei rekord teljesítményét túlszárnyalni.
Majorosi Katalin

„Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit
mondok”
Pál levele Filemonhoz

Egy kb.: 2000 éves lével részlet van ma előttünk, Pál legrövidebb leveléből, amit egy Filemon nevű embernek
és feleségének Appiának írt. Filemon és Appia egy tehetős házaspár lehetett, hiszen rabszolgák tartottak, róla is szól
ez a levél, Onézimoszról. Sajnos az akkori társadalmi beidegződések, állapotok mentén elfogadott volt a rabszolgaság
intézménye. Hiszen majd 2000 éves történet. Filemon és Appia Pál nyomán ráléptek a Jézust követők útjára, de még
nagyon sok mindent kellett tanulniuk, mit jelent kereszténynek lenni. Például azt, hogy Onéziumoszt, a szolgájukat
tegyék szabad emberré, aki idő közben elszökött a családtól, hogy Pál apostollal találkozhasson. Ez a találkozás számára
mindent megváltoztatott. Onézimosz megtért ezalatt az idő alatt – és elfogadta Isten iránta való szeretetét és Jézus
Krisztus által Isten gyermeke lett. A mai fő üzenet ebből a mondatból ered:
„Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok”
Pál itt arra céloz, hogy Filemon ne csak visszafogadja Onézimoszt, hanem szabadítsa is fel és testvérként tekintsen rá.
Hiszen ha egykor szolgája is volt Filemonnak, most már keresztény testvére, de ezen felül sem illik Krisztus szeretetéhez
az, hogy valakit rabszolgasorsba taszítsunk, vagy ha kezünkben áll a jog, a felelősség, a lehetőség, hogy valakit ebből a
nehéz sorsból kiszabadítsunk, akkor Krisztusban ezt kötelességünk megtenni!
A hit útján még nagyon a kezdetekben járó embert nem megkövezi Pál, nem leteremti, nem elítéli, hanem szeretettel
tanácsolja tovább, mert szüksége volt a páli tanácsra: többre van itt szükség, mint gondolnád!
Ma mindenki annyit tesz – ha tesz – amennyit feltétlen muszáj: Régebben lehetett olvasni a hírekben: „Több
olvasónk is jelezte, hogy kénytelen alternatív közlekedési megoldást találni, mert a Vác és Budapest között közlekedő s70es vonat vezetőjének szerda reggel útközben lejárt a munkaideje, ezért a vonat Rákospalota-Újpest állomáson megállt.”
Fontos: Nem a plusz munkára értem elsősorban ezt a hasonlatot, hogy még több túlórát vállaljon az ember. Nem
is arra, hogy ezentúl kétszer - háromszor többször mosogass el, vagy porszívózz fel. Most elsősorban az emberi
kapcsolatainkra értem, mert lehet, hogy van még az a több, amit megtehetsz a kapcsolataidért!
Mert lehet, hogy egy vagy több dolog is az életedben vagy a másik életében áldást nyerne az eddigi áldatlan állapot
helyett ha megfogadnánk a páli tanácsot mi is: „Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is
megteszel annál, amit mondok”
Filemon nem csak visszavette, de jó reménység szerint fel is szabadította Onézimoszt. Pedig ott volt a társadalmi
berögződés, ami alapnormaként elfogadta, hogy lehet valaki rabszolga. De az apostol felhívta a figyelmét arra, hogy
Krisztus szorongató szeretete ennél többre kell indítsa őt, mint ami megszokott, vagy a már régóta kialakult felállás
közöttük. Arra kell indítsa, hogy felszabadítsa!
Üzenetként kérdések fogalmazódtak meg bennem: fel tudom-e szabadítani a másik embert? A görcseiből,
szorongásaiból, félelméből, haragvásából, azokból amik velem kapcsolják őt össze. Akár a család, a kapcsolatok, a társ
szintjén, vagy bármilyen más kapcsolati összefüggésben. Vajon én felszabadítom a másikat, vagy megkötözöm?
Felszabadító a jelenlétedben lenni? Vagy menekülnek tőlem az emberek? Mennyire vagyok kiábrázolója Krisztus
felszabadító szeretetének?
Mennyire fontos volt ha belegondolunk, hogy Filemonnak jöjjön az üzenet: Engedelmességedben bízva írok neked,
mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Legyél számára a felszabadulás eszköze.
Hát nem nyithatja fel Isten a szemed arra, hogy lehetne másképpen is? Lehetne boldogabb melletted a házastárs, a
családtag, a szülő, a barát, a testvér?
Isten rádöbbenthet ha éppen szörnyű ember voltam mostanában valaki mellett, mennyire igazságtalan voltam,
mennyire a magam javát néztem, nem pedig az övét!?
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Talán Filemon is elszégyellte magát, hát nem igaza van e ennek az öreg Pálnak? Hát nem Krisztus szabadított fel
engem is, és nem-e ezt hirdetem másoknak? Nekem meg meg sem fordult a fejemben, hogy Onézimoszt felszabadítsam?
Szüksége van a családodnak, kapcsolatodnak, társadnak is arra a többre, amit még megtehetsz. Hogy megtedd
azt a plusz egy lépést, mint amit indokolna a felállás, a helyzet, a hiúság. Miért én tegyem meg? Nem ő neki kéne?
Filemon is mondhatta volna: Onézimosz ment el, neki kéne itt plusz lépéseket tenni, de mégis jön az isteni útmutatás:
„Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok”
Valaki egyszer ezt nagyon szépen megfogalmazta: Testvérem, örülj, ha találtál valakit, vagy valakiket, akire
rápazarolhatod az életedet. Mert ha ezt teszed eközben leszel gazdag és teszel gazdaggá másokat is.
Még egyszer mondom: Lehet, hogy egy vagy több dolog is az életedben a másik életében, a közös életetekben
áldást nyerne az eddigi áldatlan állapot helyett ha megfogadjuk ezt a tanácsot:
„Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok.”

Lelki kenyér

„A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek” Apcsel 11:26
Az ókori antiókhiaiak találták ki a Christianoi jelzőt, mert személynévnek hitték a “Krisztus” szót, nem
pedig címnek ( Megváltó ). Habár először nem lehetett túl elterjedt, hiszen az Újszövetségben csupán két másik helyen
találkozunk vele, mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy a tanítványi lét középpontjában maga Krisztus áll. A
Christianoi szót ugyanis a Héródianoi ( Heródes-pártiak ) vagy a Kaisarianoi ( Cézár emberei ) mintájára képezték, tehát
azt fejezte ki, hogy a tanítványok Krisztus szolgái és követői. ( John Stott )
Ennek alapján született meg az a meggyőződés a Református Egyház egyik hitiratában, ami tisztázza: “Miért
hívnak téged ( Krisztusról ) kereszténynek?” “Azért, mert hit által Krisztusnak tagja és így az Ő felkenetésének részese
vagyok avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki adjam s a bűn és gonosz ellen az
életben szabad lelkiismerettel harcoljak és azután Ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.”
Persze ez egy nemes harc lesz a keresztény embernek élete végéig, hogy életemet
“hálaáldozatként neki adjam s a bűn és gonosz ellen az életben szabad lelkiismerettel harcoljak”, de tudja kit kell
követnie ebben: Krisztust. Ezért hívják Krisztusról kereszténynek.
Személyes véleményem, hogy ahol Krisztust követik, ott meg kell látszódnia a “kihez tartozás”, ott előbbutóbb a szeretet áldásának jelei kell hogy megmutatkozzon, nem pedig a gonoszságé. Ott előbb-utóbb az ÉN-nek
kisebbednie kell és át kell vegye a helyét az Ő-nek.
“többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában
való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem”
Gal 2:20.
Ami nyilván nem azt jelenti, hogy minden happy és tökéletes lesz, de Isten áldása valahogyan mégis át fog
szűrődni majd a Christianoi - azaz a Krisztust követő emberek életén.
Ma is sok Krisztust követő ember él a világban, csak nem cikkeznek róla. Ha tudnánk és ismernénk őket és életüket,
közelebb kerülne a világ emberéhez, hogy milyen áldott értékeket hordoznak a keresztény életek, akik képesek feltétel
nélkül szeretni, megbocsátani, felkarolni és Istenből egy picinyke szeletet felmutatni. Sok ilyen emberrel találkoztam
és örömet hoztak az életembe.
Fontos lenne a világnak ezt is meglátnia, mert akkor talán megváltozna a véleménye a kereszténység lényegéről
és különbséget tudna tenni az események mögött meghúzódó igaz és hamis tartalmak között. Tudná, hogy a Jézus
Krisztusban megmutatkozó Istennek nincs köze a gonoszsághoz és a bűnhöz és azt is, hogy: “Nem mindenki megy be
a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám
akaratát”. Mt 7:21 - azaz mást jelent kereszténynek lenni a világ köztudatában általában, és mást jelent Krisztus
követőnek lenni a kereszténység valódi tartalma szerint.
Köszönöm, ha elolvastad, ez most így kikívánkozott belőlem annak láttán, hogy ma sokan összemossák az
üres vallásosságot a lényegi hit drága el nem múló értékével. És az előbbi alapján megbélyegzik az utóbbit.
Szeretettel várunk mindenkit minden héten a Tápiószentmártoni református istentiszteletünkre!
Nyári időszakban (Július-augusztus) 17:00-kor,
az év többi részében pedig 15:00-ás kezdettel.
Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség
Tihanyi Kristóf, lelkész
06-30-378-4554, nagykatatapio.ref@gmail.com
www.reformak.hu
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A mosolyon és a szavakon túl
Nyikolaj Szemjonovics Ljeszkov Ördögűzés című könyvében utal egy amerikai íróra, név szerint Bret Harte-ra, aki említést tesz egy olyan „művészről”, aki a „halottakban dolgozott”. A különös foglalkozás nagy hírnevet
hozott az illetőnek.
„Ez a művész a megboldogultak arcára – nem tudom milyen eljárással – a földöntúli boldogság kifejezését varázsolta… Háromféle kifejezési formát is tudott alkalmazni: 1. »Béke«, 2. »Fennkölt nyugalom« és 3. »Az üdvösség érzete
Istennel való társalgás közben.«”
A művész élete sajnos csúnya véget ért. Egy nap ugyanis meghalt egy gonosz, hírhedt uzsorás bankár, kinek arcára
– az örökösök kérésének megfelelően – a harmadik arckifejezést varázsolta. Amikor ezt meglátta a kifosztott, kizsákmányolt tömeg, dühében rárohant a művészre és megkövezte.
A mosoly tehát nem mindig hordoz olyan üzenetet, mint amit szeretnénk, sőt bizonyos esetekben egészen félrevezető, megtévesztő is lehet.
Popper Péter pszichológus mesélte, hogy egyszer összefutott Montágh Imre logopédussal, akit évek óta nem látott.
„Nagyon jó barátok voltunk, de valahogy szétsodort minket az élet.
- Péter, mi olyan jóban voltunk, mi történt velünk? Nem járunk már össze, nem érdeklődünk egymás iránt. Miért?
- kérdezte Imre.
- Erre véletlenül tudok felelni - mondtam. - Te húsz évvel ezelőtt elhatároztad, hogy boldog leszel, és azóta az
üdvözült mosoly le nem hervad az arcodról. Ez engem annyira idegesít, hogy sajnos nem szeretek veled találkozni.
Jó múltkorában például a Mátrában volt dolgom, beugrottam az Avar Szállóba egy kávéra, te pedig ott ültél az asztalnál,
cigarettáztál, nyilván vártad a feleségedet meg a gyerekedet, és belemosolyogtál a világba. Azzal az üdvözült, idegesítő
mosolyoddal. Ne haragudj, de én ezt nem tudom megemészteni!
- Te ostoba, én egy nagyon szomorú ember vagyok - válaszolta. - De mi köze ehhez a világnak? Hát mosolygok.
Éjszaka kétségbeesem, és a párnámba sírok. Tudod, van egy munkatársam, az állandóan dühös, állandóan meg van
sértve, állandóan szidja a világot, lázadozik az őt érő hatások ellen. Azzal gyanúsítom, hogy éjszaka titokban a párnájába
röhög – mondta.”
Személyesen nem ismertem Bogdán Lászlót, Cserdi cigány származású, közelmúltban elhunyt polgármesterét.
Ezzel együtt is megdöbbentett öngyilkosságának híre. A mosolygós szemű férfi a videókon elszánt, tetterős és tenni
akaró ember benyomását keltette. Ki gondolta volna, hogy belül repedezik? Még a barátai is arról írtak, nyilatkoztak,
hogy semmit nem vettek észre a felszín alatt zajló folyamatokból. Talán ő is azok közé tartozott, akik éjszakánként
a párnájukba sírtak. Hányan lehetnek még így?
2016-ban öngyilkos lett egy tizennégy éves lány. Ötoldalas búcsúlevelet hagyott hátra, melynek első négy oldalán
azokat a szavakat sorolta fel, melyekkel rendszeresen gúnyolták az iskolában, s melyek végül a tragédiához vezettek.
Amikor ezt olvastam, eszembe jutott egy saját élményem. Középiskolás voltam, amikor irodalomtanárunknak merész ötlete támadt. Ady versekből egy irodalmi összeállítást készített, melyet mi, a híradástechnikai szakközépiskola
harmadéves műszerész tanulói (kivétel nélkül valahányan fiúk) először a saját intézményünkben, majd a veszprémi
Dimitrov Művelődési Központban adtunk elő. Nagy sikerünk volt, de ennek valahogy nem tudtam örülni. Ugyanis még
a műsor összeállításánál Egyed tanár úr felvetette, hogy jó lenne egy megzenésített Ady verset is betenni a programba.
De van-e valaki, aki tud énekelni? – kérdezte. Egyik osztálytársam bekiáltotta a nevemet. Ellenkeztem, nem akartam, de
tanárom erősebb volt. Így énekeltem el a Párizsban járt az Ősz című verset, melynek egyik sora – nem is sejtettem
volna – hosszú időre megkeserítette mindennapjaimat. Az ominózus rész így szól: „Elért az Ősz és súgott valamit, /
Szent Mihály útja beleremegett, /Züm, züm: röpködtek végig az uton/ Tréfás falevelek.” Ettől kezdve én lettem zümzüm. Egy egész fiú osztály szünetekben, órákon, úton a busz felé örökké zümmögött. Kértem, hogy ne tegyék, hogy
hagyjanak, hogy ez már nem vicces, de ahogy ilyenkor lenni szokott, érezték, hogy fáj, hogy ők vannak fölényben, így
nem hagyták magukat meggyőzni. Közben a tanáromnak annyira tetszett a dal, hogy osztályteremről osztályteremre
vitt, nem is sejtve, hogy közben mi zajlik bennem, hogy már nem szeretem Adyt, de az irodalmat és az iskolát sem.
Osztálytársaim soha nem bántottak, egy ujjal sem nyúltak hozzám annak ellenére sem, hogy rendszeresek voltak a
kakaskodások, verekedések. Ebből kimaradtam, de a verekedésből szerezhető sebek hamarabb begyógyultak volna
mint amit a szavak okoztak.
Ha tetszik, ha nem, nyomot hagyunk egymásban. Ezért kellene átgondolni, hogy mit mondunk a lassan dolgozó pénztárosnak vagy postai dolgozónak, aki aznap már a huszadik megjegyzést kapja, nem is beszélve a Facebookról, ahol ismeretlenül is belegázolhatunk egymás lelkivilágába. Ne tegyük! Ne okozzunk felesleges fájdalmakat,
elhordozhatatlan terheket, de Isten óvjon attól is, hogy egy elkeseredett embertársunk lelki billegésében miénk legyen a
negyedik oldal utolsó szava, az a szó, mely után valaki kötélért nyúl. Értékeljük egymást, és ez hadd jelenjen meg a
szavaink, cselekedeteink szintjén is!
Cartoletti Norbert, pünkösdi lelkipásztor
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„Itt vagyunk hát, hol minden véget ér.
Nincs többé harc, nincs többé szenvedély.
Egy messze szállt élettől búcsúzunk,
Könny futja szemünk, elakad szavunk.”

BALASKA GÁBOR
(1961 – 2020)

Az élet hétköznapi gondjai közepette természetesnek vesszük, hogy emberek élnek, jönnekmennek, dolgoznak körülöttünk. Tesszük mi is a dolgainkat, hétről-hétre, állandó körforgásban.
Azután egy napon megtörik a szokott lendület, megállít a szomorúság. Rádöbbenünk arra,
hogy halandók vagyunk, hogy ismét eltávozott közülünk valaki, aki fontos része volt életünknek, mindennapjainknak.
Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy évekig tartó betegség után Balaska Gábor örökre eltávozott közülünk.
Balaska Gábor 1961. március 23-án született Cegléden. Nagy Terézia és Balaska János gyermekeként.
Tanulmányait a tápiószentmártoni iskolában kezdte. Kisiskolás korában megtámadta szervezetét az inzulinnal
kezelt cukorbetegség, amely egész életét megnehezítette. Középiskolai tanulmányait Cegléden a Kossuth Lajos
Gimnáziumban végezte. Többször próbálkozott, hogy bekerüljön az orvosi egyetemre. Sajnos betegsége megakadályozta
ebben. Gyógyítani, segíteni akart embertársain ezért a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban kezdett dolgozni az I.
Belgyógyászaton. Munkája mellet elvégezte az ápolói, a szakápolói és a vértranszfúziós szakokat. Itt ismerkedett
meg élete párjával Mariannával. Az ismeretségből barátság, barátságból szerelem, a szerelemből házasság lett. Ebből
a házasságból 2 gyermek született: Gábor és Rebeka. Nevére vette felesége első házasságából született Marianna
nevű leánygyermekét, akit sajátjaként szeretett és támogatott. Mindhárom gyermekét feleségével együtt maximális
segítséggel, odaadással tanítatta a jóra, a szépre. Idős szülei állapota indokolttá tette, hogy hazaköltözzenek. Itthon a
könyvtárban helyezkedett el, ahol történelmi és földrajzi kutató szenvedélyének is hódolt. Később az Önkormányzat
Idősek Napközi Otthonának vezetője lett. Munkája mellett megszervezte az idősek házi gondozását is. A hét minden
napján a lakosság szolgálatában állt. Segített a gyógyszerfelírásban, a bevásárlásban, vagy a végtisztelet megadásához
szükséges adminisztrációs munkában is. Az idősek nagyon szerették és tisztelték. Mindenki „Gabikája” volt. Minden
évben - támogatók segítségével - megszervezte településünkön az Idősek Világnapját, gazdag programokat kínálva
a szépkorúak számára. Az idősek és családtagjaik kérésére és szerettei támogatásával az önkormányzati képviselő
választáson is indult. Nyolc éven keresztül legjobb tudása szerint képviselőként is segítette az idős emberek és a
nehézsorsú családok mindennapi életét.
Munkáját becsületesen és lelkiismeretesen végezte. A kitartó és kemény mindennapi munka szervezetét is egyre
jobban igénybe vette. Gyógyszerekkel sikerült csak csökkenteni a cukorbetegség következményeit, szövődményeit.
Dolgozott tovább, de már nem bírt annyit, amennyit szeretett volna kihozni magából. Nagy öröm volt számára, hogy
2003–ban, boldog apaként oltárhoz kísérhette legkisebb lányát Mariannát aki hozzáment Szabó Zsolthoz. Az új család
segítése új célokat, feladatokat jelentettek számára. Zsoltot is „fiaként” segítette, támogatta. Sajnos 2004-ben, egy januári
napon munka közben rosszul lett és stroke-ot kapott. Egy év kemény rehabilitáció következett, de teljesen nem sikerült
meggyógyulnia. Gábor rokkant nyugdíjassá vált. Ettől kezdve egészségügyi állapota hol jobb, hol rosszabb volt hosszú
éveken keresztül. Igazi nagy öröm és boldogság az volt számára, hogy 2005-ben megszületett várva-várt első unokája
Zsoltika. A következő években Ádámka és végül Hannácska. Az unokák megszületésének pillanatában érezhette át
azt a boldogságot és örömet, amely megteremtette a nagyszülőt, a nagypapát. Betegségében nagyon sok erőt merített
abból a szeretetből és ragaszkodásból, amit a gyermekektől és az unokáktól kapott. Sajnos 2017-ben combnyaktörést
szenvedett. Megoperálták, de állapotából nem gyógyult meg. Innentől kezdve a lakást csak nagyon ritkán hagyta el,
akkor is csak segítséggel. A család nagy szeretettel ápolta, gondozta. A gyerekek, unokák verseket, meséket mondtak
neki, kezét fogták, szeretgették. Állapota 2020-ban sokat romlott. Egyre gyengébb és erőtlenebb lett. Családjától azt
kérte, hogy utolsó idejét kórház kezelések nélkül családja körében tölthesse. Az utolsó pillanatig szeretetben élt.
Balaska Gábor 2020. május 18-án örökre elaludt, szíve megszűnt dobogni. Búcsúzik valamennyi közeli és
távoli rokona, hozzátartozója, volt munkatársai, képviselőtársai, barátai, szomszédai. Mindazok, akik szerették és
tisztelték Őt. Nyugodjék békében!
” A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.”
Kollár János
Magyar Anita
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A Tápió mente mesterei nyerték a Tápió Natúrpark térségi vetélkedőjét
Év elején, januárban került meghirdetésre az I. Tápió Natúrparki Vetélkedő, melyre 26 három fős csapat nevezett 10 natúrparki településről (Bénye, Káva, Farmos, Nagykáta, Szentlőrinckáta, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás). A vetélkedő célja térségünk természeti,
kulturális értékeinek és turisztikai kínálatának megismertetése volt a diákokkal.
A verseny 3 fordulóból állt, melyből az első kettő levelezős rendszerű volt,
az utolsó pedig személyes részvétellel zajlott. A versenyzőknek a fordulók alatt
változatos feladatokat kellett megoldaniuk: voltak tárgyi tudásra építő tesztek,
keresztrejtvények, illetve helyi és térségi általános tudásra építő, kreatív kivitelezést igénylő feladatok. A csapatoknak újra kellett tervezni a települések címerét,
verset kellett írniuk az összefogás fontosságáról (az elkészült alkotások a Tápió
Natúrpark facebook oldalán olvashatóak), vagy riportot kellett készíteni helyi
idős lakosokkal, hogyan nézett ki a falu régen.
A levelezős fordulók márciusban zárultak, a döntőre áprilisban került volna sor, de a járványügyi helyzet
miatt augusztus 26-ára helyeztük át az időpontot. Ide a
legjobb 15 csapat kapott meghívást, melyből 11 csapat tudott részt venni az eseményen. A versenyzők itt
élőben is megmutathatták tudásukat a saját településük
és a natúrpark egészének kulturális és természeti értékeiről.
És a végeredmények:
1. helyezést ért el a tápiószentmártoni Tápió-mente mesterei csapat: Stamm Réka, Varga Virág és Szabó Zalán
– felkészítő tanáruk Vadicska-Rusz Zsuzsanna, nyereményük egy-egy Olympos távcső volt.
2. helyezést ért el a tápiógyörgyei Györgyei Fehér Gólyák csapata: Ohnsorge Liza, Marlen
Denissza és Pribély Szilvia – felkészítő tanáruk Vidra Zsuzsanna, nyereményük egy-egy túrahátizsák volt.
3. helyezést ért el a nagykátai LAL csapat : Dósa Linett, Balog Lili és Olajos Anna – felkészítő tanáruk Ötvösné Lengyel Andrea, nyereményük egy-egy fejlámpa volt.
Az élményeken és a nyereményeken kívül az első csapat képviselheti a Tápió Natúrparkot
az Országos Natúrparki Döntőben is, mely előre láthatólag októberben zajlik majd, és melynek
idén térségünk lesz a házigazdája.
Ezúton is gratulálunk az összes csapatnak az elért sikerekhez, minden résztvevő rengeteg
munkát és időt fektetett bele a vetélkedőbe. Szeretnénk továbbá megköszönni a felkészítő tanárok áldozatos munkáját
is, mellyel a diákokat segítették.
A döntő eseményeiről készült összefoglaló a Tápió+ magazin szeptember 13-ai adásában lesz megtekinthető a
televízióban, valamint később youtube-n is elérhető. 		
		
Bikás Bettina, Tápió Közalapítvány

Novemberi készülődés
A Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár hagyományaihoz híven, ebben az évben is meghirdeti
töklámpás készítő pályázatát. Tavaly nagy örömünkre rekord számú, 34 db faragott alkotás érkezett a versenyre.
Az apukák, anyukák gyermekeikkel együtt, nagy lelkesedéssel hozták be az elkészült műveket, hiszen az együttalkotás öröme nagyon jó szórakozást nyújtott a családok számára. Külön örömet szerzett számunkra, hogy az egyéni
és családi pályázók mellett egy-egy óvodai csoport is képviselte magát, hiszen szívesen várjuk gyermek és felnőtt
csoportok műveit is. Ezek az ötletes alkotások már évek óta a művelődési ház lépcsősorát díszítik. Az esténként világító
lámpások különleges hangulatot adnak az arra járóknak.
Reméljük, hogy ez a lelkesedés idén is kitart és még több faragvány érkezik, amelyeket kiállíthatunk.
Kedves Gyerekek, Felnőttek, Csoportok, Közösségek!
Készítsétek elő faragó késeiteket és munkára fel!
Jó szórakozást!
Az intézmény dolgozói
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Elkészült a Tápió Natúrpark honlapja és új turisztikai kiadványa

A tápiószentmártoni székhelyű Tápió
Turisztikai Egyesület a Tápió Közalapítvánnyal együttműködve elkészítette a Tápió
Natúrpark honlapját www.tapionaturpark.
hu - , mely egy helyen gyűjti össze mindazokat
az információkat, melyek a térségbe látogatók
program tervezését segítik. De a honlap egyaránt hasznos a helyben élőknek is, hiszen térségünk természeti, kulturális értékeit, látnivalóit, aktuális programjait ugyanúgy megtalálják, ha egy jó hétvégi időtöltést
keresnek a közelben, vagy egy túra megtervezéséhez keresnek információkat.
A honlap tartalmazza a Tápió Natúrparkhoz tartozó települések bemutatását, látnivalóit, rendszeres programjait, a
natúrparkban lévő bemutatóhelyeket, tanösvényeket, tájházakat, lovardákat. A horgászni vágyók megtalálják a térség
horgásztavait, a natúrpark területén lévő strandokat, gyógyfürdőket. És a vendéglátás egyéb szolgáltatóit: szálláshelyeket, éttermeket, cukrászdákat és a helyi termékek előállítóit is. A kisgyerekes családoknak összegyűjtöttük a natúrparkban található játszótereket, de egyéb hasznos információkat (miserend, ATM-k, orvosi ellátás) is, melyek a térségbe
látogatóknak hasznosak lehetnek. A könnyebb áttekinthetőség végett mindezeket egy nagyítható digitális térképen is elhelyeztük, ahol külön kategóriánként is megtalálhatóak. A www.tapionaturpark.hu portál célja, az állandóbb, statikus
információk egy helyen való megjelenítése, de emellett a Tápió Natúrparknak van facebook oldala is, ahol akár Önök is
megoszthatnak közösségi jelentőségű információkat programokról, rendezvényekről.
A honlap még tartalmazhat hiányosságokat, pontatlanságokat, melyek kapcsán szívesen vesszük észrevételeiket.
Ha esetleg valami fontos lemaradt, vagy tévesen került fel információ a honlapra, kérjük, jelezzék a tapio.naturpark@
gmail.com e-mail címen. De a helyi termelők vagy egyéb kimaradt szolgáltatók képanyagát és bemutatkozó leírását is
szeretettel várjuk, melyeket feltöltünk a többi szolgáltatóhoz hasonlóan.
Az internetes megjelenés mellett egy hagyományos, papír alapú igényes bemutatkozó füzetet is készítettünk a
Tápió Natúrpark településeiről, melyet a térségi fesztiválokon megtalálnak a natúrpark standjánál, vagy digitálisan is
letölthetik a www.tapionaturpark honlapról, a Kiadványok menüpont alól.
A honlap készítését és a kiadvány megjelentetését a Vidékfejlesztési Program keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatta 1 457 325 Ft-tal a Tápió Turisztikai Egyesület „Komplex turisztikai fejlesztések a
Tápió Natúrparkban” c. LEADER pályázatának
keretében, melyhez az önerőt a helyi önkormányzatok biztosították.
Antalicz Csaba, Tápió Turisztikai Egyesület

Lakossági használt sütőolaj gyűjtés Tápiószentmártonban
A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz: a csatornába öntve letapad annak falára,
táplálva ezzel a kórokozókat, élősködőket és patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli.
Egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A
földbe kerülve erősen szennyezi a talajt, elégetve pedig rákkeltő füstöt termel.
A környezettudatosság egyre nagyobb a lakosság körében, az önkormányzatok is nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre. Az önkormányzatok szinte kivétel nélkül pozitívan fogadják a térítésmentes telepítés lehetőségét. A gyűjtés környezetvédelmi haszna mellett jelentős gazdasági haszonnal is bír: nem terheli a szennyvíztisztítókat,
csökken a csatornadugulás-elhárításra költött összeg, az olajból pedig bioüzemanyag készül. A sűrűbb gyűjtőponthálózat is jobban ösztönzi a lakosságot a szelektív gyűjtésre.
A gyűjtést 100%-ban hazai tulajdonú cég bonyolítja.
A települések lélekszámától és méretétől függően több gyűjtőpont is létesíthető. Leginkább önkormányzati intézmények (önkormányzati épületek, óvodák, iskolák) udvarain kerül telepítésre a gyűjtőedény.
A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karban tartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben a gyűjtőbe kell helyezni az olajat, önteni nem kell, így „cseppmentes”
a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye. A gyűjtő cég előre egyeztetett időpontban, rendszeresen és igény szerint
biztosítja az elszállítást és az edények cseréjét.
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A szolgáltatás díjmentes, a partnereket semmiféle pénzügyi kötelezettség nem terheli.
Tápiószentmártonban jelenleg 3 helyre kerül telepítésre a gyűjtő edényzet.
Kubinyi Kúria - Ady Endre úti oldalán
Étkeztető Szolgálat - Kossuth Lajos út 100.
Napsugár Óvoda - Óvoda köz 10.
Kihasználtság esetén az „Újfalu” és Göbölyjárás településrészen is elhelyezünk edényzetet.
Védjük együtt környezetünket!

TTSE HÍREK

- nyári programok A Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesületnél idén májustól újra lehetőségünk
nyílt a személyes találkozásokra, így folytatódtak a MediBall foglalkozások, melyeket heti
rendszerességgel tartunk a helyi könyvtár emeleti termében.
TTSE napközis Életmód Táborunkat 2020. július 13-17-ig tartottuk általános iskoláskorú gyerekek számára
Tápiószentmártonban. Ezúton köszönjük a Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könytár vezetőjének, dolgozóinak
a kellemes környezetet biztosító helyszínt és a sok segítséget! A hetet sok játék, képességfejlesztő mozgásos, kreatív
feladatok, MediBall, természetjárás, vetélkedők, móka és kacagás jellemezte.
A Magyar Szabadidősport Szövetség felfigyelt a TTSE Életmód Táborunkra!
Az egyesület vezetőjével készült beszélgetés alapján írt cikk teljes szövege
itt olvasható, illetve az eredeti írás megtalálható a Magyar Szabadidősport
Szövetség hivatalos honlapján (http://sportazelet.com/mediball-joga-nyerskaraleba-eljen-az-egeszeges-utokor). A cikk szerzője: Kiss Nikolett újságíró,
professzionális amatőr sportoló. Kosárlabdázóból lett futó, bicajos, spinningelő,
most éppen lelkes TRX-ező Federer-drukker anyuka, aki szerint soha, semmit nem érdemes félgőzzel csinálni. Nagyon
köszönjük az interjút és a lehetőséget!
„MediBall, jóga, nyers karalábé – éljen az egészéges utókor! (2020-08-10)
Az egészséges életmód tanítását nem lehet elég korán elkezdeni: MediBall, táplálkozási szokások alakítása,
odafigyelés magunkra és a másikra, elsősegély, jóga – többek között ezek a programok szerepeltek a Tápió Térségi
Sportszolgáltató és Életmód Egyesület (TTSE) által szervezett életmód táborban Tápiószentmártonban.
A mozgásszegény életmód okozta problémák, a stressz, a nem megfelelő étkezés okozta elhízás a gyerekeket sem
kímélik. Többek között ezt próbálja orvosolni az életmód tábor, ahol játékos formában, sokféle ismeret megszerzésével
eszközt próbálnak adni a gyerekek kezébe – mesélte Gigorné Nagy Katalin, a TTSE vezetője, a tábor egyik főszervezője.
– A tábor programja a MediBall – Labdajáték az egészségért! - köré szerveződik. Minden életjelenség mozgásban
nyilvánul meg. Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed! – ez a jelmondatunk. Tulajdonképpen ez egy
kínai eredetű labdajáték, mozgásművészet, amelyben a tai chi lágy, körkörös
mozdulatait használva lehet edzeni a testet úgy, hogy az ne sérüljön meg.
A MediBall egy olyan eszköz, amelynek gyakorlása révén javítani lehet az
emberek fizikai egészségi állapotát, a tanulási képességét, a mozgásszervi
és keringési betegségek rehabilitációjában és ezek megelőzésében játszik
szerepet, valamint segítségével javítható a stresszkezelés, és fejleszthető a
koncentrációs képesség. Az általunk képviselt szinkron módszer szerint –
melynek kidolgozója Szilágyi István – az emberek jó életminőségének az
az alapja, hogy az emberek szinkronban legyenek a saját fizikai, érzelmi
és szellemi igényeikkel, lehetőségeikkel. A módszer éppen ezért irányul az
ember hármas minőségének a kibontására, fejlesztésére és szinkronizálására – ismertette a mozgásforma lényegét Kati.
Mivel nagy hangsúly van a finom koordináción, a légzésen, a figyelem fejlesztésén, éppen ezért ha valaki jól végzi
az edzéseket, akkor az a tanulmányi eredményen is meglátszik.
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Sőt, a mostani táborban mozgáskorlátozott és autista kisgyermek is részt vett, és mivel a keresztező mozgások
segítik a beteg területek gyógyulását, ennek köszönhetően ők is nagy fejlődést mutattak – tette hozzá. Elmondta azt is,
hogy az abszolút látszik, hogy a felgyorsult élet a digitális világ felé sodorja a gyerekeket, ezért nagyon fontos lenne,
hogy időnként elcsendesedjenek. Nem beszélve arról, hogy többségében a “durvább” sportokat – foci, kézilabda – űzik,
a MediBall pedig teljesen másról szól.
A MediBall mellett a tábor egy hete alatt nagy szerep jutott a természetben végzett mozgásoknak, játékos fejlesztő
gyakorlatoknak, jógának, mandala színezés, gyöngyfűzés is szerepelt a programban.
– Sok olyan gyerek van, aki már nem először járt a táborunkban. Szerencsére abszolút látszik, hogy figyelnek,
fogékonyak: a táborba mindig vízzel érkeztek, nem cukros üdítőkkel, kóstoltatunk nyers zöldségeket, igyekszünk mindig
megismertetni egy-két egészséges új dolgot. Sokszor még a szülők is meglepődtek, hogy a gyerek megette mondjuk a
nyers karalábét – osztotta meg tapasztalatait Kati.
Reméljük, hogy az itt tapasztaltak szervesen beépülnek a gyerekek és a családok mindennapjaiba is.”
Egy újabb közös munka eredménye szeretett labdajátékunkról: „MediBall: a labdajáték, amely önismeretre és
bölcsességre nevel (2020-09-04)”, mely bemutatja a sportágat és a tanult Szinkron módszert, szép fotókkal és videókkal
színesítve. A cikk a Magyar Szabadidősport Szövetség honlapján (http://sportazelet.com/mediball-a-labdajatek-amelyonismeretre-es-bolcsessegre-nevel/) olvasható. Sok szeretettel ajánljuk minden kedves érdeklődő figyelmébe!
Mint minden nyári időszakban, most is több program közül lehetett választani a MediBall sportágat kedvelőknek,
melynek a Spirit Kúria adott otthont, Kemecsén, gyönyörű természetközeli környezetben. Egyesületünk oktatói számára
2020 júliusa a közös táborozásról szólt, a MediBall Oktatói és Bírói, valamint a Synchron Method (Szinkron módszer)
táborokban vettünk részt. A hagyományoknak megfelelően az oktatói és bírói vizsgákra a táborokban van lehetőség.
Idén Gigorné Nagy Katalin tett sikeres emelt szintű MediBall oktatói megújító és
Bírói vizsgát. A heti mozgásos és elméleti programok a minőségi közösségépítésen
túl, az egyéni tapasztalok alapján történő tanulás és a fejlődés lehetőségét adták
mindenki számára oldott, jó hangulatban. Hálásan köszönjük vezetőinknek, Szilágyi
István Mesternek a magas színvonalú, hatékony oktatást!
Augusztus elején, MediBall foglalkozást tartottunk Kókán, a Néptánctáborban. A
többféle eszközzel, mint vizes palackkal, gumiszalaggal, MediBall ütővel és labdával
végzett gyakorlatok, azonnali hatásként, látványosan érvényesültek az általános iskoláskorú gyerekek tartásban,
mozgásában. A csillogó szemű néptáncos gyerekcsapat lelkesedése minket is feltöltött! Szuper délután volt!
Köszönjük a meghívást Szívós Istvánnak és Szívósné Terék Máriának a tábor néptáncoktatóinak és szervezőinek!
Augusztus végén, egy közös programként a Spirit MediBall Nyíregyháza és a TTSE TápióBall csapat körbe
tekerte a Tisza tavat. A nyár egyik legmelegebb hétvégéjén lehetőségünk volt megtapasztalni a fizikai, mentális
határainkat a 67 km-es táv teljesítése során. A csapaterő mindig aktívan érezhető volt!
Szeretettel várunk foglalkozásainkra minden Kedves sportolni, mozogni vágyót!
Gyerek MediBall foglalkozások: Hétfő 16.00-17.00, Tápiószentmárton, Könyvtár emeleti terem
Felnőtt MediBall foglalkozások: Hétfő 17.00-18.30, Tápiószentmárton, Könyvtár emeleti terem
Ovis MediBall foglalkozások: Szerda a helyi intézményben
Információ: 06-30/929-0353 telefonszámon és a TápióBall közösségi oldalán: https://www.facebook.com/pg/
TapioBall/about/?ref=page_internal,
Újra indulnak a Nagykátai MediBall foglalkozások: Szerda, 17.00-18.00,
Nagykáta Városi Könyvtár
Információ: Hegedűs Ágnes Emelt szintű MediBall oktatónál,
tel: 30/6248213
„Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed!”
Synchron Method - MediBall - TTSE TápióBall
Gigorné Nagy Katalin
TTSE elnöke
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GYERMEK HORGÁSZVERSENY
KÖSZÖNÖM!
Több mint 400-an voltunk a Gyermekverseny napján!
Összefogtak a támogatók és a rendezvényen résztvevők, így három
egészségügyi intézményt is tudunk támogatni a tombola bevételéből!
A nagykátai és a tápiószelei Mentőállomás már megkapta a támogatást
1 - 1db 240 literes hűtőt! Következik a ceglédi Toldy Ferenc Kórház
Csecsemő és Gyermek osztálya, az Újszülött osztály, valamint
az 1. emeleti Intenzív osztály! Nagyon remélem, hogy valamilyen
formában
betudok jutni a
kórházba addig
amíg átadjuk
a
támogatást
3 db Full HD
Te l e v í z i ó t !
Természetesen,
amennyiben
engedik, képes formátumban is beszámolok az átadásról, még ha
vírusteszt kell a bejutáshoz akkor is!
A verseny győztesei: Ceglédre került a Gyermek
Horgászverseny Vándorserlege! Juricza Kinga és Nagy Dávid
lettek a kategória győztesek a versenyen! A két győztes közül
mint a tavalyi évben, most is a Lány kategória győztese szerzett
több pontot, így Juricza Kinga 3.065 ponttal a verseny abszolút
győztese! Nagy Dávid a fiú kategória győztese 2.195 pontot
gyűjtött össze! Gratulálunk valamennyi indulónak!
A versenyen 60 induló volt!
Kalacsi János

Tanácsadás mikró- és kis- és középvállalkozásoknak a
Pest Megyei Iparkamarában
A járványveszély időtartama alatt a gazdaság átmeneti leállása miatt a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara – rövidebben; Pest Megyei Iparkamara – tanácsadó
szolgáltatást működtet hétfőtől csütörtökig 10-16 óra között. A tanácsadás – figyelemmel a koronavírus-járvány okozta
intézkedésekre is – telefonon és „e-mail”-ben történik erre a célra létesített (+36-70) 967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. Személyes tanácsadás a járványveszély miatt nem lehetséges.
A Pest Megyei Iparkamara a vállalkozásokat tanácsadással segíti a vállalkozás piacon tartása, a foglalkoztatottak
megtartása, a kihirdetett kedvezmények igénybe vételének lehetősége és a rendkívüli jogrend keretében alkotott kormányrendeletek rendelkezéseinek helyes értelmezése és végrehajtása tárgyában. A kamarai szakértő a tagdíj és a regisztrációs díj megfizetésével valamint a tanulószerződésekkel kapcsolatos kérdéseket válaszadás céljából a továbbítja az
adatbázisokat kezelő, a jelzett probléma megoldására is jogosult szakterületi vezetőkhöz.
A konzultációnak, megbeszélésnek is nevezhető tanácsadás során a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan
ismerteti a tanácsadóval a cége helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldására keresi a
választ. A tanácsadó nem kész receptet szolgáltat a teendőkre, hanem a felek megbeszélik, kitárgyalják, hogy az adott
helyzetben milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezésre, melyek az előnyök és hátrányok a vállalkozás számára,
valamint ezekhez miként igazodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. A tanácsadás folyamatában a tanácskérő és a
tanácsadó közösen keresik a megoldást a tanácskérő által előadott problémára.
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A kamarai tanácsadó megerősíti vagy szükség esetén helyesbíti a vállalkozó megszerzett ismereteit, tanácsaival
segíti a döntéshozatalt, de az adott ügyben, témakörben, a lehetőségek és a probléma kezelési módjának kiválasztásában
a vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést.
a tanácsadás során felmerült kérdések, problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem ugyanolyanok, a megoldás
módja is eltérő lehet. Más cég által választott módszert az eltérő sajátosságok és részletkérdések elemzése nélkül nem
érdemes átvenni. Fontos, hogy a vállalkozó a saját maga által választott megoldásban megbízzon, tudjon vele azonosulni, a döntés megvalósításában érdemben munkálkodjon.
Kik vehetik igénybe a Pest Megyei Iparkamara tanácsadási szolgáltatását?
A tanácsadási szolgáltatást a Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban szereplő regisztrált vállalkozók vehetik
igénybe. A járványveszély időtartama alatt csak jogi- gazdasági-pénzügyi tanácsadás működik, egyéb témakörben a
tanácsadás a gazdaság újraindítását követően, az akkori jogi szabályozással egyeztetett módon lehetséges.
A veszélyhelyzeti kormányrendeletek és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlapján
az „Aktuális” menüpontban megtekinthetők. (www.pmkik.hu)
További információs lehetőségek;
A VALI Vállalkozói Információs portálon a vállalkozók is kérdezhetnek és elolvashatják a gyakran ismétlődő
kérdésekre adott válaszokat. Elérhetőség: https://vali.ifka.hu
Ajánlott: „Gyakori kérdések és válaszok” – Adózás, Munkajog
Munkahelyvédelmi bértámogatás – Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
https://www.nfsz.munka.hu
Grant Thornton Magyarország nemzetközi cég KKV HOTLINE szolgáltatása,
gazdasági túlélés, munkahelyek megtartása stb.
telefon: (+36-30) 255-5200
e-mail: kkvhotline@hu.gt.com
honlap: https://www.grantthornton.hu
A kkv-szektor vállalkozásainak a fentieken kívül szükségük lehet még adójogi, pénzügyi jövőtervezési, munkajogi
és társadalombiztosítási tanácsadásra is.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv. tréner
fogyasztóvédelmi referens

Tök jó verseny!
A Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár
Töklámpás szépségversenyt hirdet Halloween alkalmából.
Bárki nevezhet egy saját készítésű töklámpással. Minden jelentkező ajándékban
részesül, valamint a legjobbakat különdíjjal is jutalmazzuk.
A kifaragott alkotásokat
2020. október 29-én 13.00 - 17.00,
október 30-án 13.00 - 17.00 között folyamatosan várjuk a művelődési házba.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

21

Eredményhirdetés:
2020. november 3-án, 16.00-kor a könyvtárban.
A lámpásokat minden érdeklődő megtekintheti a művelődési ház bejáratánál október 30-tól.
Az alkotásokhoz jó munkát és szórakozást kívánunk!

Van-e kokain a Coca-Colában?
Nyár. Tikkasztó hőség. A levegőért is küzdeni kell, minden mozdulatot
meg kell gondolni, takarékoskodni kell az energiánkkal. De nem a
Zöldikéknek. A tápiószentmártoni Zöldikék Tábor tagjai nyeregbe
pattanva, kerékpárral érkeztek Tápiószentmártonból Nagykátára
július 30-án, hogy a Tűzoltóság udvarán különböző szórakoztató,
ugyanakkor hasznos programokon vegyenek részt.
Az állomásokon tartalmas játékokkal várták a gyerekeket a
Nagykátai Rendőrkapitányság, a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, az Országos Mentőszolgálat Nagykáta Mentőállomás és a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti
Központ munkatársai.
Az egyik állomáson Gigor-Kerekes Barbara a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai
szociális segítője, a K.I.A.B.Á.L elnevezésű társasjáték - mely a Kispesti Gyermekjóléti Központ és a Kispesti
Rendőrkapitányság szellemi terméke - képzett játékvezetője várta a gyerekeket. A játék négy témakört taglal:
szenvedélybetegségek, áldozattá válás, iskola és család, bűncselekmények. Irányított kérdésekkel, játékos formában
sok-sok új információhoz jutottak a résztvevők. A címben szereplő kérdéshez hasonló, gondolatébresztő felvetések
indították el a beszélgetéseket. Itt mindenki nyert. Információt és tudást annak érdekében, hogy soha ne legyen
belőle áldozat, ne károsíthassák meg, tudja, mi számít bűncselekménynek, hogyan lehet és hogyan kell fellépni
ellene. A gyerekek filmekből említettek példákat, amikor az elhanyagolás és a bántalmazás fogalmai felmerültek. Mivel
érzékeny témát érintettünk, a személyes tapasztalatok – amelyek sajnos több gyereket érintenek, mint gondolnánk - most
háttérben maradtak. Fontos azonban - nem ismételhetjük elégszer -, hogy ha valaki a környezetében veszélyeztetést,
elhanyagolást, bántalmazást tapasztal, szóljon róla a megfelelő szakembernek (pedagógusnak, szociális munkásnak,
rendőrnek, stb.)! A jelzést tevő számára a kiépített gyermekvédelmi jelzőrendszer védettséget biztosít; a jelzésben
érintett gyermekeket, felnőtteket és családtagjaikat pedig több szakember közösen segíti.
A játék kiválóan alkalmas arra, hogy iskolai csoportokban is hasznára váljon a gyermekeknek. Amennyiben bármelyik
oktatási intézmény szívesen fogadná a K.I.A.B.Á.L.-t, forduljon bizalommal hozzánk a www.csaladgondozo.hu
oldalon található elérhetőségeinken!
…és nem, ma már nincs kokain a Coca-Colában. J
Szegedi Tamara
intézményvezető

Zöldike tábor 2020

Az idei évben is megszervezésre került a hosszú évek óta működő Zöldike
természetjáró tábor, mely az idők során nem veszített népszerűségéből. Ezen a
nyáron is több mint 90 gyermek vett részt változatos helyszíneken, a sokszínű
programokon.
A programok szervezéséhez, a gyermekek felügyeletéhez, a mindennapok
gördülékeny lebonyolításához rengeteg segítőre volt szükség, de szerencsére
ebben sem volt hiány. Minden túlzás nélkül állítható, hogy a tábor összlétszáma
felnőttekkel együtt meghaladta idén is a 120 főt. A kb. 30-40 fáradhatatlan segítővel kivitelezésre kerülhettek terveink:
Első napon a sportcsarnok parkolójában kialakítottuk az 5 csapatot, majd bemelegítésként kikerékpároztunk
a Kincsem lovasparkba, ahol az állatok megfigyelése mellett a csapatkapitányok koordinálásával csapatneveket,
csapatindulókat találtunk ki, lovas fogatoztunk, játszótereztünk, vicces sorversenyeket játszottunk, megnéztük a Kincsem
múzeumot, elfogyasztottuk az étteremben a finom ebédünket és még az aznapi szülinaposokat is felköszöntöttük egy
rögtönzött rendőri gitárkísérettel.
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Következő napon úticélunk a tápióbicskei erdei iskola volt. Itt a gyerekek láthattak egy fantasztikus vadászkutyás
bemutatót, simogathatták az akcióban résztvevő kutyákat, galambokat. Míg a csapat egyik fele a
bemutatón vett részt, a másik társaság madárhang megfigyelő túrára indult a közeli erdőbe. Délre
elkészült az ebéd: sült szalonna héjában főtt krumplival, főtt tojással, lilahagymával. Örömmel és
meglepődve tapasztaltuk, hogy a gyerekeknek mennyire ízlett a nem mindennapi ebéd. Délután
egy profi ásványbemutatót láthattunk, melyen a gyerekek érdeklődve vettek részt, bátran tették fel
kérdéseiket, csodálva az ásványok sokszínűségét. Két lelkes fiatal segítségével a tábor résztvevői
métázni is megtanultak, remek helyet biztosított ehhez a hatalmas rendezett füves terület. Indulás
előtt játszottunk még egy várva várt számháborút is…majd az erdei iskola területének rendbetétele
után hazafelé vettük az irányt.
A szerdai napon a Sashegyig kerékpároztunk és onnan indulva a sőregi erdőn keresztül, gyalogosan túrázva
közelítettük meg a Vadászházat. Miután kipihentük a túra fáradalmait, egy mini zoo által bemutatott érdekes állatshow
részesei lehettünk. Kezünkbe vehettünk többek között teknőst, madárpókot, sünit, kaméleont, varánusz gyíkot, siklót, és
sok-sok információt kaptunk ezekről az állatokról. A bemutatóval egyidőben már készült egy házaspár által felajánlott
finom ebéd sült hús, köret és pizza formájában. Délután a nagy melegre való tekintettel vízibombacsatát tartottunk, ahol
a vízipisztolyok használata is kötelező volt.
Csütörtök reggel a nagykátai tűzoltóság épületét vettük célba, ahová kerékpárral érkeztünk és rengeteg
színes program közül választhattunk. Alkalmunk nyílt különböző rendőri és polgárőri védőfelszerelések, ruhák
felpróbálására, mentőautó, tűzoltóautó megtekintésére, mesterséges lélegeztetés megtanulására (babán),
elsősegélynyújtó műveletek gyakorlására, kerékpáros akadályversenyen való részvételre, rendőr-kvízben
való megmérettetésre, hallgathattunk káros függőségekről szóló előadást. Megtekinthettünk egy izgalmas
mentőkutyás bemutatót is, majd a délutáni forróságban nagyokat kacagva megtapasztalhattuk a tűzoltó
autó tömlőjének működését.
A pénteki napunkat a helyi horgásztónál töltöttük. Mire kiértünk a tóhoz, már várt bennünket
egy hatalmas ugrálóvár, mely egész nap a rendelkezésünkre állt. Az érdeklődők megismerkedhettek
a horgászat alapjaival. Nagy sikere volt a lufirajzoló versenynek, a játszótérnek és a hot-dognak is…
Délután már izgatottan vártuk az estét, mert - a hagyományokhoz hűen - a péntek este a sátorállítás
időpontja. 18.00 órakor mintegy 40 személyautóból álló karavánnal indultunk a Várallyay Béla Művelődési Háztól a
sátorozás helyszínére, a strandfürdő területére. A sátorállítás izgalmai után a sátorozó gyerekektől búcsút vettek szüleik.
Vacsora után csillagnéző túrára indultunk, a gyerekek boldogan kémlelték az égboltot.
Szombaton is bővelkedtünk a programokban. A napi többszöri fürdőzés mellett
láthattunk motoros- és tűzoltóbemutatót, megtekinthettük a kutyaiskola bemutatóját,
saját kezűleg készíthettünk kürtőskalácsot (akár szivárványszínű, „unikornisost” is),
társasjátékozhattunk igazi játékmester vezetésével, foszthattunk kukoricát, kipróbálhattuk az
íjászatot, játszhattunk népi játékokat egy anyuka közreműködésével, este pedig táncolhattunk
a tábori discoban. A nap folyamán vendégeink voltak a Williems televízió munkatársai is,
akik felvételt készítettek a tábor életéről.
A vasárnap reggel zenés ébresztővel indult, majd lubickolással folytatódott. Reggeli után
még volt idő egy kis játékra. Trambulinozással, tollaslabdázással, focival, lengőteniszezéssel
ütöttük el az ebédig hátralévő időt. Ebéd után elérkezett a táborzárás ideje, majd a sátorbontás.
Kicsit szomorúan, de élményekkel, emlékekkel gazdagodva csomagoltunk, bízva a mielőbbi viszontlátásban.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a gyerekek a tábor ideje alatt végig tisztelettudóan viselkedtek egymással,
a felnőttekkel. Az előre megbeszélt viselkedési, közlekedési szabályokat mindvégig betartották.
A Zöldike tábor a gyerekek számára ebben az évben is ingyenes volt. Mivel az önkormányzat az idén a kialakult
vírushelyzet miatt nem tudta anyagilag segíteni a Zöldike egyesületet sem, így csak a szülőkre, nagyszülőkre és külsős
támogatóinkra számíthattunk, akik szerencsére nagyon sokan voltak.
Ezúton köszönjük MINDENKINEK, aki munkájával, anyagi vagy természetbeni adományával hozzájárult a
gyerekek csodálatos időtöltéséhez!
A tábor sikerességéhez szükségünk volt Kollár János tiszteletbeli elnök eddigi tapasztalataira, kapcsolataira,
és a lelkes Zöldike tagok, szülők önzetlen, fáradhatatlan munkájára, szabadidejére!
Jövőre veletek újra!
Rigó Zsuzsanna
egyesületi titkár
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A kiadásért felelős: Györe László polgármester

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János,
			
Majorosi Katalin

A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem
vállal.

