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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Szeretettel köszöntöm Tápiószentmárton minden lakóját!
A 2020. év minden szempontból, mindenkinek más volt az eddig megélt éveknél. A természet nagy
kihívás elé állította a világot, mellyel mindenki egyénileg küzd meg. Településünkön is átrendezte ez az
év a jól megszokott életet és a hagyományokat.
Ezek a változások érintik a közösségi életet, így a megszokott karácsonyi készülődést és az adventi
együttléteket, az ünnepre való közös ráhangolódást is. Az ünnepi készülődést, a szeretet fontosságára
való emlékezést a jelen vírushelyzetben csak digitálisan az interneten és a település terein, intézményén
vizuálisan tudjuk megjeleníteni.
A Várallyay Béla Művelődési Ház 4 oszlopára az ünnep közeledtével egymás után kerülnek fel idén
is az adventi gyertyák, melyek az ünnep közeledtét jelzik.
Ebben az évben a község (Szent Márton téren lévő) karácsonyfáját egy ezüstfenyő elültetésével biztosítottuk. Ez a fenyő már egy élő fa, így a község főterén ezentúl egy élő fenyőből lehet minden éveben
karácsonyfát varázsolni. Ezért van, hogy ez a fa idén jóval kisebb, mint az eddig megszokottak, hiszen
egy 5-8 méter magas élő fát már igen körülményes és költséges elültetni. Azonban ebből a pici fából évek
múlva Tápiószentmárton gyönyörű „örök karácsonyfája” lesz.
Az eddigi karácsonyi díszeket hagyományosan a község fájára az iskolás és óvodás gyermekek készítették örömmel és hatalmas szeretettel. Minden gyermek tudta, hogy köze van az ünnephez és a karácsonyfához. Eddig ez a mérhetetlen lelkesedés és feltétlen szeretet tette a környék legszebb fájává a
tápiószentmártonit.
Az idei évben a vírus okozta bizonytalanság az oktatási intézmények nyitvatartásával kapcsolatban nem
tette lehetővé díszek készítését. Ez okból a 2020-as díszítést az Átrium Virágüzletnek és a Blumen Butik Virágüzletnek köszönhetjük, melynek teljes költségét is Ők ajánlották fel Tápiószentmártonnak.
Hatalmas köszönet nekik, mert azóta is folyamatosan dicséri a lakosság azt a szakmai kivitelezést és
ízléses eleganciát, amit a szépérzékükkel varázsoltak a főtérre. A díszítésben segítséget nyújtottak a
Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói is, nekik is köszönöm a részvételt.
Ebben az évben is vittünk fenyőfát a göbölyjárási kápolnához, ahol az ott lakók örömmel díszítették
fel. A tavalyi évhez hasonlóan a Tóth család adományaként juttattunk el egy hatalmas fenyőfát az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet számára, mellyel azok karácsonyát tudtuk családiasabbá tenni, akik
felépülésükért kénytelenek az intézetben tölteni az ünnepeket. A budakeszi intézmény igazgatója hálásan
köszönte Tápiószentmárton lakosságának az adományt. A karácsonyfa mellé Földes István és Kollár János adta át a Tápió-Vin pincészet adományát az ott dolgozó orvosoknak, egy-egy üveg tápiószentmártoni
szürkebarátot.
A 2020-as év végére sajnos a szeretet mellé több helyen a gyász érzése is megjelent, hiszen településünkön is sokak szerettei vesztették el életüket, így a szeretet ünnepe nem mindenhol lesz felhőtlen és boldog. Ezért még fontosabb, hogy mindenki figyeljen oda az eddigieknél is jobban a környezetében élőkre.
Egy idézet Müller Pétertől azoknak, akik elvesztették szerettüket …
„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.”
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának nevében szeretnék minden kedves
Tápiószentmártonban élőnek
Áldott, Békés Karácsonyt
és
Sikerekben gazdag, Szeretetteljes Új esztendőt kívánni!
Baráti üdvözlettel:
Györe László
polgármester
„Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság
útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá,
és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi
megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk
az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot
keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson
a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennük lévő rosszat.”
										
Wass Albert
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V I G Y Á Z Z U N K E G Y M Á S R A !!
Az elmúlt hónapokban sokszor úgy éreztük mintha egy fantasztikus film szereplői lennénk. Felülíródott az eddigi
életünk, megváltoztak a szabályok. Megváltoztak az emberek közötti viszonyok a mindennapi kapcsolatokban, sőt a
családon belül is. Egészen biztos, hogy mi is, mindannyian sokat változtunk az elmúlt hónapok során. És az embert
próbáló idők még korán sem értek véget. Aggódva figyeljük a híreket, a számokat és a statisztikai adatokat hányan
fertőződtek meg, hányan kerültek kórházba és hányan haltak meg a koronavírus fertőzéstől. FONTOS tehát mit tegyünk otthon, hogy elkerüljük a COVID-19 fertőzést. Gyanú esetén maradjon otthon! Értesítse a háziorvosát,
a család többi tagját, és a családtagokkal is tartson kellő távolságot. Megelőzésként mosson rendszeresen kezet! A
kilincseket, használati eszközöket naponta többször is fertőtlenítse! A levetett ruházatát mielőbb mossa ki, gyakran
cserélje! Ha közösségbe megy használja a szájmaszkot! Ha kell, kérjen segítséget (házhoz szállítás)! Fokozza biztonságérzetét, ha előre felírja magának a fontos telefonszámokat (orvos, mentő, ügyelet, rokon, szomszéd, segítő)
amelyeket hívhat, amennyiben szükséges. A tüneteket a megfázás, vagy influenza esetén alkalmazott módszerekkel is
elkezdheti kezelni (pl.: gyógyteák, gyógyszerek a betegtájékoztatás szerint alkalmazva, vitaminok, pihenés). Hozzátéve és betartva az orvos utasításait! Nagyon fontos, hogy mindig elegendő folyadékot igyon és erősítse immunrendszerét! A leghatékonyabban pihenéssel és sok alvással tudja aktivizálni szervezete gyógyító erejét. A szervezetnek
időre és pihenésre van szüksége, hogy ki tudja dolgozni a megfelelő védekezési stratégiát a vírussal szemben.
Egyes tünetek jelzik, hogy azonnali segítségre van szükség! Hívja a mentőket a 112-es számon az alábbi tüneteknél!
- súlyos, vagy fokozódó nehézlégzés, fulladás, légszomj, kékes ajkak, pihegés
- súlyos, vagy fokozódó mellkasi fásdalom
- hirtelen súlyos, vagy fokozódó erős fájdalom, ájulás, eszméletvesztés
- hirtelen jelentkező erőteljes szédülés, vagy hirtelen fellépő látás, beszédzavar
- súlyos, hirtelen megjelenő végtagi ügyetlenség, mozgászavar, bénulás
- környezet által észlelt zavarodottság, zavartság
- vérköpés vagy vérhányás, vagy csillapíthatatlan vérzés
- tartósan fennálló, egyre fokozódó hányás vagy hasmenés
Milyen információkra van szüksége a mentőknek?
- az Ön neve (ha hozzátartozó telefonál: ki a beteg?), neme, kora
- pontos cím: hol van a beteg? (utca, házszám, emelet, ajtó)
- milyen tünetek miatt hívja a mentőket?
- fontos előzmények (pl.: igazolt koronavírus fertőzött, krónikus betegség)
- ha szükséges: hogyan jutnak be a mentők a házba, lakásba
Mit vigyen a kórházba, ha kórházba kell menni?
Fontos, hogy vigyen magával folyadékot és nem romlandó élelmiszert, hogy ezek a felvételi vizsgálatok, a várakozás ideje alatt is kéznél legyenek.
A kórházban a következőkre lesz szüksége:
- személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
- értesítendő hozzátartozó elérhetősége (telefonszám)
- rendszeresen szedett gyógyszerek listája (legalább néhány napra elegendő gyógyszer)
- védőeszköz, ruházat, fertőtleníthető szájmaszk, pizsama, hálóing, zokni, fehérnemű, papírkéztörlő, papucs
- ha cukorbeteg: vércukormérője és (ha használja) inzulin készítménye
- ha asztmás: inhalációs gyógyszerei, inhalátora
- evőeszközök (műanyag, eldobható), kés, villa, kanál, vízespohát vagy bögre, tányér, palackos víz, keksz
- tisztálkodási szerek, fogkefe, fogkrém, tusfürdő, sampon, papírzsebkendő, wc papír, dezodor, borotválkozó 		
eszközök, fésű, hajkefe, hajcsat, körömvágó olló
- egyéb használati tárgyak: mobiltelefon és töltő, fülhallgató
- ha van: szemüveg, szemüvegtok, törlőkendő, járóbot
- szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközök pl.: könyv, rejtvényfüzet, újság, toll…
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Bővebb információ: Nemzeti Népegészségügyi Központ Zöld számok: 06 80 277 455, 06 80 277 456

Sokat segíthet, ha a beteg megosztja az érzéseit, gondolatait a családtagjaival, barátaival. Az utóbbi hónapokban mi is tele vagyunk kérdésekkel, amelyekre válaszokat kerestünk, keressünk. Ha egymás válaszaira is kíváncsiak
vagyunk, nagyon sokat fejlődünk emberségből, segítőkészségből. Talán sohasem tapasztaltuk meg még ennyire az egymásra utaltság érzését. Hinni kell a szeretet az emberi együttműködés erejében!
Ezek segítenek átvészelni a nehéz időszakot! Így tudunk jobban odafigyelni egymásra, idős, beteg embertársainkra, szeretteinkre, és természetesen Önmagunkra is!						
Kollár János

VÁLTOZIK AZ ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS!
Tápiószentmárton lakóinak az orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként biztosítja. A Társulás 2016. január 1. napjától (közbeszerzési eljárás lefolytatását követően)
feladatellátási szerződést kötött az Inter-Ambulance Kft.-vel, mely 2020. december 31. napjáig érvényes. A kezdeti
időkben a cég az állami finanszírozásért cserében vállalta az ügyeleti ellátás biztosítását a Tápiómenti 17 település
lakosságára. Időközben a kormányzat általi kötelező béremelésekre, a növekvő üzemanyagárakra és egyéb költségek
növekedésére hivatkozva az állami finanszírozási összeg felett önkormányzati bepótlást is kértek, hogy a feladataikat a szerződés szerint el tudják látni. Ez a bepótlás először 15 Ft/fő/hó összeg volt lakosságszám szerint. Majd a
következő évi költségemelkedések miatt 61/Ft/fő/hó összegre emelték a díjat.
A jelenlegi szerződés lejárata miatt újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé, melynek előkészületei
még 2020 nyarán elkezdődtek. Az akkori nyilatkozatok alapján a 17 településből 3 község (Újszilvás, Tápiószőlős és
Pánd) más ellátási körzethez csatlakozott, a Felső-Tápió menti települések pedig saját maguk kívánták ellátni a szolgáltatást. Ezért az Alsó-Tápió menti 9 település nekilátott a közbeszerzési eljárás megindításának. Azonban időközben a
Felső-Tápió menti települések is úgy döntöttek, hogy mégis inkább a Társulással szeretnék megoldani az ellátást, ezért
felborult az addig elvégzett előkészítő munka és újra kellett kezdeni. Ennek a következménye lett, hogy a kötelezően
előírt közbeszerzési eljárást már nem lett volna idő lefolytatni 2021. január 1. napjáig.
A fenti problémák miatt minden településnek magának kellett árajánlatot kérni és szerződést kötni egy ellátást biztosítani tudó céggel. Tápiószentmárton esetében ismét az Inter-Ambulance Kft. lett a győztes ajánlattevő, így 2021. január
01. és 2021. június 30. közötti időre kötöttünk szerződést az alábbiak szerint:
Nagykátán az orvosi ügyelet ellátása hétköznap 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, munkaszüneti – és
ünnepnapokon pedig 24 órában történik, a már megszokott helyszínen.
Az ügyeletet 1 orvos, 1 ápoló és 1 gépkocsivezető látja el, valamint csökkentett óraszámban egy mentőtisztnek kell
az épületben tartózkodni.
A szolgáltatónak egy elsősegélynyújtó pontot kell létesíteni, mely helyét a szerződés nem rögzíti, de a tárgyalások
szerint ez Tápiószelén lesz, ahol munkanapokon 16.00 és 22.00 óra között, munkaszüneti- és ünnepnapokon 10.00
és 22.00 óra között 1 fő mentőtisztnek kell tartózkodnia.
Ez idő alatt egy új közbeszerzési eljárást bonyolít le a Társulás, melyben a résztvevő települések jobb színvonalú ellátása lesz a legfőbb irányelv.
Györe László
polgármester

Változnak az étkezési térítés díjak
Az önkormányzati üzemeltetésű konyhákon készített ételek tekintetében a térítési díjakat minden évben kétszer jogszabály szerint felülvizsgálhatja a képviselő-testület. Az étkeztető szolgálatunk 2016. év óta nem emelte a térítési díjait.
Az elmúlt évek alatt mindenki érzékelhette, aki bevásárolni járt, hogy az élelmiszerek ára folyamatosan emelkedik.
Azonban a 2020. évi járvány okozta kormányzati intézkedések önkormányzatunkat is jelentősen sújtották, így a
jelentős bevételkiesés és a (4 év alatt) megközelítőleg 40 %-os kereskedelmi árnövekedések miatt kénytelenek vagyunk
követni az árszínvonalat. A térítési díj emelésével biztosítani tudjuk a jogszabályokban előírt ételek minőségét, gyermekeik egészséges ellátását. A gyermekétkeztetés tekintetében kizárólag az ételek nyersanyag díját számíthatja fel az
önkormányzat jogszabály szerint, ezért az nem tartalmazhatja a munkabér és rezsi költségeket sem.
2021. február 1. napjától az alábbi térítési díjak kerültek megállapításra:
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tízórai
ebéd
uzsonna
teljes ellátás

tízórai
ebéd
uzsonna
teljes ellátás
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Óvoda

Általános Iskola alsó tagozat

Általános Iskola Felső tagozat

100 Ft
260 Ft
75 Ft
435 Ft

110 Ft
330 Ft
75 Ft
515 Ft

114 Ft
357 Ft
84 Ft
555 Ft

Vendégétkezés

Alkalmazott

850 Ft
850 Ft

150 Ft
415 Ft
150 Ft
715 Ft

				

Önkormányzat és intézményeinél
foglalkoztatott
550 Ft
550 Ft

Megértésüket ezúton is köszönöm!			

Györe László
polgármester

VÁLTOZNAK az avar- és kerti zöldhulladék égetésének szabályai
Tápiószentmártonban a tavaszi veszélyhelyzet idején került módosításra a fenti témában alkotott rendeletünk,
mely a módosítást követően a mindenkori veszélyhelyzet idejére megtiltotta az avar- és kerti zöldhulladék égetését
Tápiószentmárton teljes területén. Mivel az ősszel kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításra került 2021. február
08. napjáig, ezért addig az időpontig TILOS a szabadtéri égetés!
A veszélyhelyzet megszűnését követően pedig már hatályos lesz az egész országra, így Tápiószentmártonra is érvényes jogszabályi rendelkezés, miszerint mindenhol TILOS az avar- és a kerti zöldhulladék égetése.
„A cél a levegő minőségének javítása és a lakosság egészségének védelme Magyarországon, ugyanis a levegő nem
megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi eljárás van folyamatban a magyar állam ellen.
Az önkormányzatok eddig rendeletben szabályozhatták az avarégetést, de a jövő évtől megszűnik, és általánossá
válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.
Az agrárminiszter által benyújtott, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a természet védelméről szóló törvény módosítását 148 igen szavazattal, 21 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés június 3-án.
Miért probléma az avarégetés és a kerti hulladék égetése?
Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, óriási légszennyezést okoz. A
nagy szennyezést elsősorban a rossz légellátás, az alacsony égéshőmérséklet, magas nedvességtartalom okozza. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett szén-monoxid keletkezik,
amely kis mennyiségben is mérgező.
Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenése.
Tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését csökkenti, elősegíti a koszorúér-elmeszesedést, szűkíti a
koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát. Akadályozza a vér oxigénszállító képességét.
Egy átlagos avar kupac (100 kg) elégetése során annyi PM10 részecske jut a levegőbe, mely kb. 90 millió köbméter
levegőt szennyez el egészségügyi határérték felett. Ez ma egy közepes település teljes légköre egy őszi estén.”
forrás: MTI és levego.hu
A fentiek miatt várhatóan kialakuló lakossági zöldhulladék elhelyezési problémát már jeleztem a DTKH Nonprofit
Kft. – mint szolgáltató – felé és kértem, hogy más nagyvárosokhoz hasonlóan biztosítsák Tápiószentmárton tekintetében is a korlátlanul és ingyenesen kihelyezhető zöldhulladék elszállítását. Az országgyűlési képviselőt is értesítettem a
probléma várható megjelenéséről. (Válasz még nem érkezett.)
Addig is kérjük a lakosság szabálykövető magatartását!
Györe László
polgármester
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Nem félek a haláltól.
				Görög Erzsébet
Megállok vele szemben,
				
(1940 – 2020)
De mikor lesújt rám,
Isten ölelj át!

Görög Erzsébet Budapesten született. Tanulmányait a Horváth Mihály téri általános iskolában
kezdte. Az általános iskola nagyon jó alapképzést adott. Itt tanított Lukin László zenepedagógus,
zenei ismeretterjesztő, aki már a kisebb gyermekekkel is megszerettette az éneklést. A legjobbak
kórustagok lehettek. A középiskolai évek alatt is folytatta az éneklést az iskola énekkarában.
A tanítóképzőben Andor Ilona énektanár és nevelés tudós irányításával működő kórus országos hírnévre tett szert.
Az itt végzett pedagógusok, tanítók egy életet meghatározó nevelést és képzettséget kaptak. Erre a tudásra később nagy
szükségük volt, mivel azokban az években a végzetteknek vidéki-falusi iskolában kellett tanítani. Görög Erzsébet tanító néni így került 1958-ban a tápiószentmártoni általános iskolába. Szerencsére előtte már néhány hónappal „városi
lányok” - tanító nénik érkeztek, akik megismerkedtek a gyermekekkel, a szülőkkel, a falusi életformával és életmóddal.
Sokat segítettek egymásnak és az ”újoncnak” is a mindennapi munkában.
Eleinte elsős tanító néniként, később alsós pedagógusként tanított, nevelt, oktatott több
mint egy évtizeden keresztül. Szerette a gyermekeket és a közösségi munkát is. Az új iskola
átadása után, napközis nevelőként szervezte a gyermekek délutáni tanulását, munkáját, szabadidős tevékenységét. A csoportoknak mindig változatos, tartalmas és érdekes programokat szervezett. Szakmai munkája mindig magas színvonalú volt. Művészi adottságai nem csak az éneklés
kedvelésében jelentkeztek, hanem különböző kompozíciók létrehozásában segítette a tanítványait,
kollégáit. A rengeteg elfoglaltság mellett nagy családot épített fel. Három gyermeket – két leányt
és egy fiút - fogadott örökbe. Jó anyaként nevelte, tanította/tanítatta Őket. Unokáját is szerető
nagymamaként nevelte fel. Munkájára, egész életére az önzetlenség, a szeretet, a megértés, mások
elfogadása és a türelem volt a jellemző.
Görög Erzsébet 1996-ban iskolánkból ment nyugdíjba. Több évtizedes kimagasló pedagógusi munkáját a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MŰVELŐDÉSI és KÖZÖKTATÁSI MINISZTERE Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozásával ismerte el.
Görög Erzsébet örökre elaludt szíve megszűnt dobogni. Búcsúzik valamennyi közeli és távoli rokona,
hozzátartozója, volt kollégája. Mindazok, akik szerették és tisztelték. Nyugodjék békében!
Kollár János

F E L A J Á N L Á S O K 2020.
„Mindenki azt adja, ami a szívében van.”
Sokan érezték azt, hogy ebben a nehéz időszakban még jobban oda kell figyelnünk egymásra, segítenünk kell a
rászorulóknak, az idős, beteg embereknek.
Földes István településünk díszpolgára augusztus végén felajánlott a Szociális Bizottságnak 58 db iskolatáskát és
64 db iskolakezdő füzet (ceruzák, ecsetek, festékek) csomagot, hogy a nagycsaládosoknak adják a tanévkezdéshez.
Szeptemberben az Élő Reménység Alapítvány nagyon sok gyermek és felnőtt ruhát ajánlott fel a község lakóinak.
Tápiószentmártoni Balogh Julianna családja is több zsák jó állapotú ruhát ajándékozott településünknek. A használható
ruhákból a művelődéi házban és a göbölyjárási ifjúsági szálláson „ajándék ruha” akció keretében vihették haza az új
tulajdonosok a még használható, jó ruhákat.
Használt, de jó állapotú szekrénysorokat és bútorokat kaptunk Kőnig Tamásné családjától (Pánd). A szép
szobabútorokat a tápiószentmártoni raktárba szállítottuk. A nagy értékű adományt innen vitték haza a megajándékozott
családok.
Az elmúlt napokban nyaraló felújítás miatt feleslegessé váló bútor felajánlást kaptunk (heverők) Gödöny György
tápióbicskei lakostól. A heverőket szintén rászoruló családokhoz juttatjuk el.				
Kollár János

SIKERES AKCIÓ
Tápiószentmárton Göbölyjáráson lakó idős asszony 2020. november 24-én (kedden) este otthonából ismeretlen helyre távozott.
Az eltűnt nő fia tett bejelentést a Nagykátai Rendőrkapitányságon, hogy édesanyja egy ideje nem tért haza. Nem
találják sem a tanyájukon, sem a környékén. A bejelentés után a rendőrség ügyeletesének irányításával a helyi rendőrök
azonnal megkezdték a keresést.
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Feltételezhető volt, hogy az idős néni eltévedhetett az esti szürkületbe burkolózó erdőben. Később a Készenléti
Rendőrség két műveleti egysége, a Pest Megyei Kutató-mentő Szolgálat tagjai is bekapcsolódtak a munkába.
Rövid idő alatt több mint 70 ember – több egyesület és alapítvány önkéntesei, a tápiószentmártoni polgárőrök (3
fővel), a nagykátai polgárőrök (3 fővel) folytatta a keresést a tanya körüli erdős-bokros területeken. „Hűséges” segítők voltak a speciálisan kiképzett keresőkutyás egységek.
A 24 kutya fáradhatatlanul bújt be a bokrok aljába és vidám vakkantással jelezték, hogy ott nem találtak senkit.
Ezek a kereső csapatok éjfél után 2 óráig voltak kint a területen, mert nagyon sokan már reggel a munkahelyükön
kezdték a napot. A váltás tovább folytatta a keresést.
Hajnalodott már, amikor a rendőrök az eltűnt idős nénit megtalálták a tanyájuktól kb. 3 kilométerre. Az alaposan átfázott asszonyt a mentő kiérkezéséig a szolgálati gépkocsi melegében vigasztalták. Mint később elmondta, az
erdőben elvesztette a tájékozódását, és már nem talált haza. Mivel állapota megfelelő volt otthonába szállították.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata köszönetét fejezi ki a keresésben résztvevő rendőröknek,
polgárőröknek, alapítványi és egyesületi önkénteseknek. Külön köszönet a mentőkutyák vezetőinek és természetesen a négylábú kereső kutyáknak is.
Figyeljünk jobban egymásra, szeretteinkre, és természetesen önmagunkra is!
Kollár János

Magányos karácsony
„Az apját leütötte a hajókötél, a vízbe fulladt. Az anyja mosóné volt; éjszakai munkában meghűtötte magát,
forrólázt kapott, meghalt. A kisfiú egyedül maradt, és még alig volt négy esztendős.” Így kezdődik Jókai Mór, A
koldusgyermek című elbeszélése, melynek folytatása sem vidámabb.
A kisfiút az utcára kényszerítette a szegénység, ahol hamar kiderült: nem szakavatott koldus; nem tudta hogy kell
kéregetni. Időnként kapott valamit az egyik gyümölcsárus asszonytól, de más nem szánta meg. Még az időjárás sem,
ami egyre zordabb lett.
Az egyik nap hiába várta jótevőjét. Egy féllábú koldustól tudta meg, hogy aznap nem lesz a gyümölcsárus, mert
ünnep van, karácsony ünnepe. Az emberek tódultak a templomokba. A koldusgyermek is besurrant közöttük hol egy
misére, hol egy istentiszteletre egészen estig, míg az utolsó templomajtót is bezárták. Egy ilyen zárt ajtó előtt mondta
el utolsó imádságát: „Édes Jézuska, aki úgy szereted a gyermekeket, ha volna szükséged olyan kis szolgára, amilyen
én vagyok, vennél engemet magadhoz...” Bizonyára szüksége volt, mert a gyermek kérése meghallgatásra talált.
A legtöbb ember szereti a karácsonyt. Én is. Megragad a hangulata, fénye, illata, csöndje... Sokáig hittem azt,
hogy ezzel mindenki így van, míg egyszer valaki a szemembe nem mondta: „Nem szeretem a karácsonyt”. Addig nem
hallottam ilyet.
1998 szeptemberében – friss házasként – feleségemmel együtt Kanadába utaztunk. Ahogy közeledett közös
életünk első karácsonya, egyre zaklatottabb lettem. Magam sem tudtam megmagyarázni, hogy miért, de szerettem
volna túllenni az egészen. Talán a honvágy miatt. Hiányoztak szüleim, testvéreim, az ünnephez kapcsolódó, jól
begyakorolt mozdulatok. Aztán eljött a szenteste. Miközben feleségem a konyhában forgolódott, kinéztem az ablakon.
Az utca üres volt. Arrafelé ritkán tesznek függönyt az ablakokra, így beláttam a szemközti házba. Sokan voltak a
nappaliban, szülők, nagyszülők, gyermekek. Irigykedve néztem őket. Rettentően fájt, hogy nekünk nem adatik meg a
nagy család közelsége, hogy nem ölelhetjük meg egymást. Azóta tudom, hogy ez a szép ünnep fájdalmas is tud lenni.
Idén is lesznek olyanok – talán a szokottnál is többen –, akik szeretnének túllenni az egészen, mert nyomasztja
őket a magány. Miközben mindenkinek áldott és örömteli karácsonyt kívánok, hadd fejezzem be gondolataimat azzal
a figyelmeztetéssel, mellyel Jókai Mór a novelláját: „Ti, kik vigadtok s örültök szent karácson napján, emlékezzetek
meg azokról, akik éheznek és szomorkodnak!”
Cartoletti Norbert

ADVENTI VESZÉLYEK
A november végi vasárnapon kezdetét vette az adventi időszak, elkezdődött a karácsonyra való készülődés, meg�gyulladt az adventi koszorún az első gyertya, megérezni a fenyőkoszorú illatát, meghittebbé varázsolják a lakást fényfüzérekkel, mécsesekkel. Talán bele sem gondol, mindez mennyi veszélyt hordoz magával.
Az adventi időszakban megkétszereződik a lakásban keletkező tűzesetek száma. Hogy mik a leggyakoribb kiváltó
okok, és mit tehet a lakástüzek csökkentése érdekében? Olvasson tovább, és megtudhatja, milyen gyorsan meg tud
semmisülni egy élet munkája a tűz által, ha a lentebb leírtakra nem fordít megfelelő figyelmet.
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A legtöbb tüzet a gyertyák és mécsesek okozzák. Különösen figyeljen arra, hogy a kiszáradt adventi koszorú
nagyon könnyen lángra kap, így tehát a gyertya alá mindig tegyen nem éghető alátétet, a koszorút ne a terítőre, hanem
egy tűzálló tálcára helyezze, és soha ne hagyja felügyelet nélkül az égő gyertyákat.
Fontos, hogy csak megbízható helyről vásároljon fényfüzéreket. A rosszminőségű fényfüzér nem csak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Ha a korábbi években megvásároltat veszi elő,
használat előtt mindig ellenőrizze sértetlenségét. Ha a vezeték, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt,
ne használja tovább. Éjszakára, vagy ha elmegy otthonról mindig húzza ki a fényfüzért a konnektorból.
A karácsonyfára soha ne tegyen gyertyát, vagy csillagszórót, mert a fenyő könnyen meggyulladhat, különösen,
ha kiszáradt. A karácsonyfát érdemes úgy elhelyezni, hogy legalább másfél méterre legyen a fűtőtesttől, kandallótól.
A karácsonyra jellemző még, hogy ilyenkor az emberek többet sürögnek-forognak a konyhában. Készül az ünnepi
menü, közben csomagolják az ajándékokat, nagytakarítanak, hogy a lakás a legszebb pompájában tündökölhessen a
vendégek előtt. Ebben a nagy kavalkádban elég egy kis figyelmetlenség, egy tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő, és
máris megtörténhet a baj. Fontos, ha a zsír, vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsa vízzel! Helyette például tegyen
rá fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet. Nézze meg videóinkat az interneten, melyben szemléltetjük, hogyan kell helyesen
eljárni ilyen esetben:
https://www.youtube.com/watch?v=h9NJnIRI1v8
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/video/videotar/3.mp4
Hogy időben észlelhesse a tűz keletkezését, érdemes beszerezni otthonába egy füstérzékelőt.
A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb észlelhető!
https://www.youtube.com/watch?v=X4yTVfDjS0c
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/video/videotar/4.mp4
Békés, boldog, biztonságos karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tisztelt Olvasók!
Szeretettel osztjuk meg azt az örömünket, hogy a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség tápiószentmártoni
kirendeltségében apró, de számunkra jelentős esemény történt az elmúlt hónapokban. A templom kertjének teljes
rendberakása kezdődött el, aminek első lépését teljesíteni tudtuk idén ősszel. A templom előkertjében gépi földmunkák
és egyéb szakembert igénylő feladatok után, újra telepítettük a növényvilágot, ami még bővülni fog a későbbiekben.
Bár még kicsik a facsemeték és a növények, és sok nem látszik még a végső célokból, de folyamatosan dolgozunk
rajta, időnk és anyagi lehetőségeink szerint. Ha Isten is éltet bennünket, a következő lépés a templom mögötti hátsó
kertrész rendberakása lesz, padokkal, növényekkel, fákkal gazdagítva. Az alapvető cél az volt, hogy az átláthatatlanul
gazos telket megszépítsük, felfrissítsük, valamint a sok esetben már veszélyessé vált magas és beteg fák helyére új
fákat telepítsünk. A templomkertből elkerült fák nemes célokat szolgáltak, olyan családnak ajánlottuk fel, akik több
nemzedékben együtt élnek és fatüzeléssel fűtenek, valamint a tavalyi karácsonyi időszakban a község fáját is az egyik
tőlünk elkerült fenyő adta.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a község vezetőségének a segítségét, hogy emberi-gépi erőforrást biztosítottak,
valamint termőföldet a növényzet és fák újra telepítéséhez! De köszönjük a szomszédoknak, környezetünkben élőknek
a segítségét is, akik segítették az itt folyó munkát frissítőleg ható étellel-itallal, jó szóval, bátorítással és ha kellett őrző
figyelemmel!
Köszönettel:
Tihanyi Kristóf, lelkész

Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.
Péter első levele 1:2
Péter apostol buzdítja a levél címzettjeit: Bár Krisztust megveti szinte az egész világ, ez ne tántorítsa el őket és ne
legyen úrrá rajtuk a félelem. Az üldöztetések felütötték a fejüket és nem hagytak alább, szinte az egész világ minden ok
nélkül ellenséges velük, vagy vélt dolgok miatt megbélyegzik őket a helyes ismeret hiányában, ezért arra buzdítja őket,
hogy nyugodt lélekkel álljanak helyt.
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De nem csak az akkori társadalomban élő férfiaknak és nőknek, közösségeknek kellett ez az imádság és áldás
kívánás Péter részéről: bőségesen adassék nektek a békesség, hanem ma is szükség van rá! Mert mindnyájunknak közös
tapasztalata az, hogy békétlenség van a világban, az országban, a közösségek életében, a családban, a baráti társaságban,
munkahelyen, saját szívemben. Mindenhol felüti a fejét a békétlenség, nyugtalanság, és ez azért is nagy baj, mert van
egy nagyon komolyan figyelmeztető szakasz a Bibliában:
„Vigyázzatok, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne
okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.” A békének ugyanis a békétlenség az ellenpárja, ami a keserűségnek a tökéletes
táptalaja. Amit fontos még tudnunk, hogy a békesség nem egyenlő a minden a „minden szuperrel” azt gondolva,
hogy akkor majd békére lelek. Jézus sosem tanította ezt. A nehéz körülmények nem lehetnek kizáró okai a szívbéli
békességnek. A békesség nem azt jelenti elsősorban, hogy az életemben nincsenek problémák. Jézus amikor békességről
beszélt, vagy azzal köszönt mindig nagy kutyaszorításban tette, pl.: tanítványok bezárva féltek a golgotai események
után. Mi az Jézus tényleg meghalt? Hogyan tovább? Mi lesz velünk? De Jézus így köszönt: békesség néktek.
Péter levelét olvasva kicsit el is szégyelltem magam, hogy ők összehasonlíthatatlanul a mai dolgokhoz képest –
szenvedtek. Nekik valóban okuk volt a nyugtalanságra és félelemre. Üldözték őket és sokaknak kellett mártírhalált
halniuk. Ma is van nehézség Magyarországon, nem akarom lekicsinyíteni, elbagatellizálni, de ha ezeknek az emberek
meg tudtak maradni a békességben és ismét reményre és örömre leltek, Jézus Krisztussal sikerült kiszedni a keserűség
gyökereit a szívükből és sikerült megújulniuk, akkor nekünk is ez a feladatunk.
Ha ma nyitott szívre talált nálad ez a bibliai szakasz és kívánkozol Jézus Krisztus békességére két dolgot szeretnék
tanácsolni: Először is azt, hogy amit emberileg megtehetek a békéért tegyek meg mindent: Istennel, kapcsolataimban, a
saját szívemben. De ez nem elég. Ehhez társulnia kell, ami szinte értelemszerűen adja magát a keresztény embernek – az
őszinte imádságnak: Jézus, kérlek add nekem ma a te békédet. Ezen mégis sokan gúnyosan elmosolyodnak az emberek,
mondván: gondoltuk, hogy az imádság lesz a válasz, De az ilyen ember ne is reméljen az Úrtól, aki az Isten egyik
legcsodálatosabb ajándékát így megveti. A világon az egyik legfontosabb dolog, amit kimondhatok egy imádságban
foglalható össze: Jézus, kérlek add nekem ma a te békédet. Bocsáss meg nekem és adj reménységet a szívembe. Adj
örömöt és megújulást! Vagy ami most nekem az elmúlt napokban vált kincsé: Jézus, akár sokat, akár keveset látok a
jövőmből, az én részemet megteszem: bízok benned. Ez a mondat számomra magának a békességnek kezdete.
A Jézusban megkapott békesség pedig sok mindenre tudja indítani azokat, akik Istent szeretik. Akár milyen
hihetetlen, de Dávid éneke került elém, Sámuel könyvéből: „Veled a rablóknak is nekirontok; ha Isten segít, a kőfalon
is átugrom!” Azt látom és tapasztalom, hogy a béke, többek között bátorságot és tüzet ad a szívbe. Mert tudom, hogy
velem van, aki tud rólam és akinek van hatalma arra, hogy megvédjen. Megfontolás őrködik felettem és tudom, hogy
Isten micsoda mélységek és magasságok mentén képes az övéit oltalmazni. Ebből a békéből, - hogy a kézben vagyok –
erők, elhatározások, engedelmesség származik!
Ha ellenben megmarad a félelem a keserűség a békétlenség, az meg fog akadályozni a cselekvésben, bizalmatlanná
tesz, vagy mozdulatlanná dermeszt. De a Jézustól jövő béke felszabadít a megbocsátásra, elengedésre, az újrakezdésre,
akármilyen kapcsolati, élethelyzeti problémákban vagyunk, felszabadít a cselekvésre, a tettre, az örömre, mindenre, ami
Istennek kedves akarata. Még akkor is amikor kutyaszorítóban vagyok. Mert veled Uram, a rablóknak is nekirontok; ha
Isten segít, a kőfalon is átugrom.
De jó lenne, ha mi is így kezdenénk minden reggelt ezzel a bizalommal, gyermeki derűvel és békességgel a szívben!
Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen! Hirdetem, hogy Adatott már és a Jézusban való bizalom által azonnal
megkezdi gyógyító munkáját melyen keresztül részesülni fogunk az eljövendő világ erőiből.
Ámen!

Jézus meggyógyítja a meggörnyedt asszonyt
„Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Íme, volt ott egy asszony, akiben
betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt
képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: Asszony,
megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette
az Istent. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és
így szólt a sokasághoz: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyíttatni
magatokat, és ne szombaton! Az Úr így válaszolt neki: Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök
a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve
megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan
megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez.” Lukács 13:10-17
Ilyen és ehhez hasonló szép történetekkel van tele a Biblia. Ezt a mai olvasmányt is szeretettel hoztam minden
kedves olvasónak. Azt hiszem könnyen tudunk azonosulni a 18 éve meggörnyedt asszonnyal. Egyik teher jön a másik
után. Egyik nyomorúság után következik egy másik.
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Szomorú látni azt, hogy ez az asszony is 18 éve hordozta ezt a különösen is embert próbáló betegségét és szomorú
látni azt a sok embert ma is, akár, ha tükörbe nézek, akár, ha a közvetlen környezetemre vetem a pillantásomat, mennyire
megkötözött emberek vagyunk sokszor. Valóban, szinte látni az emberen, ha baja van, mert a teste jelez, akár úgy, hogy
meggörnyed. Nem emeli fej a fejét. Mert fáj, mert nem érzi jól magát, mert szomorú, mert fél, mert boldogtalan.
A mai napi üzenetre szeretném felhívni a figyelmet, arra, hogy mégis Jézus hogyan s miként talált rá az asszonyra.
Ami első renden feltűnhet az olvasó számára, hogy ez az asszony nem kér segítséget, nem könyörög gyógyulásért.
Ez által ő annak a jézusi példázatnak „beteljesítője”, melyben Jézus az elgurult drachmáról beszél. A tékozló fiú haza
tud menni, hogy bocsánatért könyörögjön, az elveszett bárány nem tud haza menni, de legalább sír, kiált, segítségért
esedezik. Az elveszett pénzérme semmit nem tesz, ő csak egy elveszett érték. Isten megmagyarázhatatlan kegyelme,
hogy megkeresi ezeket is, mert noha nem kiáltanak, mégis értékesek, de nem a szekrény alatt porosodva, hanem az élő
Isten kezében. Bizonyosan így is munkálkodhat a kegyelem. Nem kérek és mégis kapok. De lehet, hogy itt most mégis
másról van szó. Arról, hogy ki-hogyan kér segítséget, mert lehet, hogy ugyanaz az ember néha kiált segítségért, máskor
meg némán görnyed terhei alatt. Néha hangos szóval kiáltok, néha a szívem kiált fel. Ennek az asszonynak is most a
szíve kiáltott talán! Hiszen azért mégiscsak ott van a zsinagógában, mert valahol érezte a szíve mélyén, hogy segítségre
van szüksége. Ő így jelezte némán a háttérben állva – mert a nők akkoriban nem mehettek be, hanem egy elválasztó
falon kívül voltak jelen a zsidó vallási előírások szerint.
Kegyelem az, hogy az Úr ezt is hallja. Mert ismer téged. Látja a szívedet. Azt látom ebből a történeten keresztül, hogy
nem mindig a nagy szavak, a látványos megnyilvánulások hozzák el a szívünkbe az áldást, Jézus Krisztus felszabadító
csodáját. Olykor a csöndes de alázatos szív, ami tud a saját nyomorúságról, megterheltségről, de tud arról is, hol keresse
Isten szerelmét és csöndben, de szívében mégis kiáltva van jelen az Isten házában, vagy a belső szobában (belső lelki
terében)! Lehet, hogy az előző időszakokban csak arra volt már erő, lelki indíttatás, hogy csendben Isten elé menjünk,
vagy egyáltalán csak arra, hogy érezzük, hogy szabadításra, segítségre van szükségünk? Kedves olvasó! Ha ez a fajta
szívből való kiáltás van a szívedben, lelkedben, tudd, hogy meghallotta az Isten szíved könyörgését is! És azt is tudnod
kell, hogy azt a keveset is nagyon megbecsülte az Isten, amit te adtál Istennek, embertársadnak, esélyt a szeretetnek,
reménységnek! Advent idején ez a Jézus Krisztusban megmutatkozó Isten kerül különösen is középpontba, hiszen
eredetileg ez az ünnep Jézus születésére hívta fel és hívja fel ma is mindenki figyelmét. Szabadító, Megváltó született
valamikor egy poros, kies helyen, hogy előjőve az elrejtettségből, az emberek reménysége és valóságos segítője legyen.
Minden kedves olvasónak áldott és békés Ünnepeket kívánok!
Szeretettel: Tihanyi Kristóf, lelkész

Már 15 éve szelektíven gyűjtjük a lámpákat
Idén ünnepli 15 éves fennállását a hazai lámpahulladék-begyűjtési rendszer, amely az
évek alatt folyamatosan bővülve európai összehasonlításban is jó eredményeket tud felmutatni.
A világítástechnikai ipar robbanásszerű fejlődése folyamatosan új kihívások elé állítja a
gyártókat, forgalmazókat és a lámpahulladék feldolgozóit. Abban biztosak lehetünk, hogy
a LED lámpák előretörése a következő években is folytatódik. Egyre több intelligens funkcióval rendelkező világítórendszer jelenik meg a piacon, amelyekkel valóra válhat az emberközpontú világítás és tovább terjedhetnek az okos
megoldások.
Ez a fejlődési irány alapvetően változtatja meg a fényforrások termelésének, értékesítésének és a lámpahulladékok
kezelésének folyamatát.
Bár a klasszikus hagyományos lámpákat és sok halogén lámpa típust már kivezették az EU piacáról, a napjainkban
beérkező és feldolgozandó lámpahulladék jelentős része még évekig ezekből a típusokból áll.
Következő lépésként az energiatakarékos kompakt fénycsövek és néhány egyenes fénycső típus gyártása szűnik
majd meg, ami évek múlva ismét jelentősen átalakítja majd a hulladék feldolgozóba érkező fényforrások összetételét.
A világítástechnikai ágazat már ma azon dolgozik, hogy ezek a változások zökkenőmentesek legyenek, és 5-10 év
múlva tökéletesen működjön a fényforrások körforgása.
Az energiatakarékosság és a hulladékgazdálkodás szorosan összefüggő területek. A gyártóknak a termék tervezésénél figyelmet kell fordítaniuk a lehetséges majdani szétszerelésre, a beépített anyagok hasznosíthatóságára, azok környezetre és egészségre gyakorolt hatására. Az újrahasznosítási folyamatot környezetbaráttá és a lehető legegyszerűbbé
kell tenni. Ez azt jelenti, hogy a kezdeteknél a termék teljes életútját meg kell tervezni.
Tápiószentmártonban már hosszú idő óta megtalálhatóak azok a gyűjtőedények, melyekbe a lámpahulladékokat
helyezheti el a lakosság. Az Electro-Coord által működtetett országos gyűjtőhálózatban 2020-ban várhatóan 620 tonna
lámpahulladékot gyűjtenek be, ez az értékesített mennyiség 65%-a, az újrahasznosítási arány pedig 86%-os.
Burgmann Nóra
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Őszi túrán a Zöldikék
A népszerű nyári tábor után valóra váltottuk egy régi tervünket, melyet mihamarabb szeretnénk állandó jelleggel beépíteni a Zöldikék éves
programjai közé. Környezetvédelemmel egybekötött egynapos őszi
gyalogtúrát szerveztünk a gyerekeknek a helyi horgásztóhoz.
A szervezésnél olyan célt, távot választottunk, melyet megerőltetés
nélkül tudott teljesíteni 5-72 éves korig bárki… A túra napja október 23,
péntek volt. A Várallyai Béla Művelődési Háznál találkoztunk 9 órakor,
majd rövid megbeszélés után innen indult a csapat. 25 gyerek és mintegy 20 felnőtt vett részt az egész napos programon.
A Tápió-hídhoz érve rövid beszélgetést tartottunk a környezetvédelemről,
környezetünk tisztán tartásának fontosságáról, majd kiosztottuk a hulladékgyűjtéshez a gumikesztyűket, zsákokat és akinek volt kedve, már kezdhette is a munkát. A Tőzeges horgásztóhoz vezető úton, erdőszélen, jelentős mennyiségű szemetet szedtünk
össze, melynek elszállításában segítségünkre
volt az önkormányzat járműve.
A délelőtt folyamán a gyerekek beszélgettek, játszottak, sétáltak a tó körül, a felnőttek pedig készítették a tízórait, a forró teát és az ebédet. A gyönyörű környezetben
kellemes napot töltöttünk el. Késő délután indultunk vissza reggeli kiindulópontunkhoz s bár kicsit fáradtan, de elégedetten nyugtáztuk a napot.
Rigó Zsuzsanna
egyesületi titkár

MADÁRVÉDELEM
Az időjárás szeszélyétől függően november - december már többnyire „igazi téli
hónapok”, annak szépségeivel és madárvédelmi feladataival. A településünk lakóinak
nagy része már felkészült a télre. Földbe kerültek a hagymás növények, az új kis bokrok, fák. Az elsárgult leveleket összegereblyézték és a komposztáló helyre hordták.
Mindenkinek gondolnia kell kertünk szorgalmas „dolgozóira”, azokra a madarakra,
amelyek nem repülnek melegebb tájakra. Számukra etető és itató helyet kell kialakítani, hogy a téli „szűkös” napokban ne pusztuljanak el. Kis barátaink hamar hozzászoknak ahhoz, hogy rendszeresen finom eleséget találnak, ezért folyamatosan visszajárnak. Az étlap állandóan bővíthető!
Legelterjedtebb az etetőkben: a napraforgó, az olajos magvak, a szalonna, dióbél. Kisebb madaraink (vörösbegy,
poszáta) az apróbb magvakat szeretik. A keverékbe tehető: köles, muhar, darált mogyoró, kesudió, pisztácia is. Az
alma egészben és a szeletelve is kiváló csemege. A vaj önmagában is kiváló csemege, főleg a rigók és a vörösbegyek
szeretik.
HA ELKEZDTÜK AZ ETETÉST - NEM SZABAD ABBAHAGYNI – kora tavaszig!!!
Etetőfajták – Talaj etető: kertünk füves, földes részén tisztítsunk meg egy kisebb területet és ide szórjuk le a
magvakat. Etető tálcás: virágcserép alátét aljába fúrjunk kisebb (vízelvezető) lukakat. A tálba szórjuk bele a magokat! Dróthenger etető: kisebb szemű dróthálóból henger alakú etetőt alakíthatunk ki! Függő etetők: faágakra, bokrok
ágaira akasztható a cinkegolyó. Hálós etető: sűrűbb szövésű hálóba, kis zsákba tehetünk magokat és felakaszthatjuk
etetőnek! Pillepalack etető: kiürült vizes flakon oldalán - alsó egyharmadánál - félköríves vágást teszünk! A „nyelvet
”a flakon belsejébe hajtjuk ívesen. Magvakkal teletöltjük és felakasztjuk a kívánt helyre! Lopótök etető: megszáradt
lopótök oldalán lyukat vágunk. A belső részt kiszedjük, majd magokkal feltöltve felkötjük. Madáretető: készíthetünk
vagy vehetünk készen hagyományos fedeles madáretetőt! Az etetők teraszkorlátra is felhelyezhetők!
Itatók - Tálas itatók: nagyobb virágcserép alátét vízzel feltöltve nagyon jó vízszerző hely. Megfelelő egyéb
műanyag – vagy alacsony oldalú - tálca is. A tálca aljára helyezzünk nehezéket. Tegyünk bele ferdén egy rövid vastagabb faágat, amelyre a madarak könnyedén leszállhatnak! Naponta többször töltsük fel az itatót langyos vízzel!!
Madaraink hamarosan rájönnek, hogy a langyos vízben fürödni is lehet!! Gondoskodásunkat tavasszal csodás madárdallal, az év többi részében szorgos munkával hálálják meg!
Legyen Ön is Madárbarát Kert boldog tulajdonosa!!
A feltételekről érdeklődjön a Magyar Madártani Egyesület honlapján: mme@mme.hu honlapon! Itt tudnak
rendelni madárbarát kiadványokat, termékeket (posztereket, szakkönyveket, etetőket, itatókat, odúkat, stb.).
Kollár János

Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
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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.

