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Pályázatok 2021
Elnyert pályázatokkal kapcsolatos információk:
1. Az Albertirsai úti pályázat esetében többször leírtam mi és hogyan történt a szabálytalansági eljárás megindulása
óta. Amikor (az első eljárás megindulásakor) arra kértük az Irányító Hatóságot, hogy függessze fel az eljárását
a bíróság jogerős ítéletéig, nem vette ezt figyelembe és hozott egy elmarasztaló döntést, később az agrárminiszter jogsértés miatt megsemmisített. Most, hogy már a kúria is meghozta azon ítéletét, hogy semmilyen
törvénysértést nem követtünk el, kizárólag egy enyhébb adminisztrációs hibát találtak, most arra kértük a Hatóságot, hogy a felfüggesztett eljárását folytassa és hozzon döntést, hogy a közel 109,5 millió Ft támogatáshoz
hozzájussunk több mint két év elteltével. Sajnos most sem veszi figyelembe a Hatóság a kérésünket, jogi képviselőink leveleire sem válaszolnak már, így továbbra sem tudjuk, mikor juthatunk hozzá az elnyert és
jogosan megillető százmilliós összeghez.
2. A Kincsem 145. évfordulójára rendezett ünnepséggel kapcsolatos pályázat esetében sem fizették meg a
2019-ben elnyert támogatás közel 6 millió Ft összegét. A kifizetési igényt a pályázati elszámolás benyújtása
után 2020 februárjában jelentettük be a hatóságnak. (Tudunk több olyan pályázóról, aki ezt követően azonnal
megkapta az elnyert támogatást.) Tápiószentmárton esetében 2020. szeptember elejéig kellett várnunk egy
utóellenőrzésre, ahol mindent részletesen megvizsgáltak és rendben találtak az ellenőrzést végző szakemberek és szóban elmondták, hogy 1-2 héten belül megkapjuk az utalást. A pénz ezután sem érkezett meg. Vártunk
türelmesen, majd elkezdtem „nyomozni” vajon hol akadhatott el a kifizetés? Az Irányító Hatóság osztályvezetője szerint Ők mindent átadtak az Államkincstár felé azzal, hogy kifizethető a támogatás. A Kincstárnál több
telefon és levélváltás után jutottam el egy ottani osztályvezetőig, aki már érdemben tudott nyilatkozni a pályázati pénz visszatartásáról. Annyit mondott el telefonban, hogy központi kérésre újabb utóellenőrzést rendeltek
el. Majd egyszer csak érkezett egy hiánypótlási felszólítás, mely szerint hiányzik még egy nyilatkozat, amit
nem csatoltunk (bár nem is kért ilyet eddig senki!). A hiánypótlást azonnal teljesítettük és kíváncsian várjuk
vajon lesz-e már kifizetés vagy előkerül még valami akadály?
3. A Móra Ferenc úti háziorvosi rendelőnek a felújítására folyamatosan próbáltunk pályázni. Az idei évben
már 9. alkalommal adtunk be rá támogatási kérelmet. Ezeket minden alkalommal forráshiányra való hivatkozással utasították el, annak ellenére, hogy költség- és energia-hatékonynak minősítették. Ennél a pályázatnál
mindig nagy a túljelentkezés, de a 2021. évben a Kormány megemelte a pályázható keretösszeget 20 milliárd
forinttal, így Tápiószentmárton is a nyertesek közé kerülhetett. Ennek köszönhetően elnyertünk közel 22
millió Ft támogatást, amit a nyílászárók cseréjére, utólagos hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, napelemes
rendszer kiépítésére és eszközbeszerzésre fordíthatunk. A pályázati támogatás intenzitása 77 %, ehhez kell még
23 % önerőt biztosítani. Az idei évben a terveink szerint a napelemes rendszert és a hűtő-fűtő klímaberendezések kerülnek beszerzésre, továbbá az új orvosi eszközök. Az építési beruházásba már csak a 2022.
évben kezdünk majd neki, hátha addigra normalizálódnak az építőipari extrém drágulások. Reméljük ezt azért
is, mert ellenkező esetben jóval nagyobb önerőt kell biztosítanunk a kivitelezésre az idő közben többszörösére
növekvő árak miatt!
4. Az Országfásítási Program keretében sikeresen pályáztunk 30 db platánfát, melyet a pályázat szerint az őszi
faültetés időszakában fogunk megkapni és a KEFAG szakemberének segítségével fogjuk kiültetni maximum
5 helyre. A helyek kiválasztása még folyamatban van, hiszen a platánfa növési magassága és szélessége miatt
ügyelni kell a hely kiválasztásánál a villanyvezetékekre is.
Beadott pályázatok:
Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek.
1. Az EMET pályázati felületén a Művelődési ház teljes külső nyílászáró cseréjére és napelemes rendszer felszerelésére pályázott a Művelődési Ház és Könyvtár összesen 15 millió Ft értékben. Ugyanezen a pályázati
felületen lehetőség volt egy rendezvénysorozat megrendezésére is pályázni, amit az augusztus 20. és a Márton
napok rendezvényeire nyújtottunk be összesen 8 millió Ft összegben. Mindkét pályázat 100 % támogatási
intenzitású.
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2. A zártkerti pályázati kiírás lehetőségeit megragadva újra benyújtottuk a Sashegy út stabilizálására vonatkozó
támogatási igényünket, melynek keretében 15 cm M56 zúzott kő + cm M22 zúzott kő + 5 cm mart aszfalt rétegben kerülne stabilizálásra a Sashegy út, illetve a vízelvezetés biztosítására kialakításra kerülhet 2 db 50 m2
víztározó az önkormányzat telkein.
3. Az idei évben újra megjelent a külterületi utak felújítására kiírt pályázat, melyet határidőre sikerült beadni a
rövid határidő ellenére is. A pályázat keretében az Albertirsai út még fel nem újított 4,7 km hosszú szakasz
felújítására adtunk be támogatási kérelmet közel 278 millió Ft összértékben. A támogatáshoz 5 % önerő szükséges.
Külön öröm, hogy – Albertirsa Város polgármesterének tájékoztatása szerint – Albertirsa is beadta kérelmét
a tulajdonukban lévő 5 km hosszú szakaszra. Mindkét térség országgyűlési képviselője megkapta a beadott
pályázatokat. Reméljük, támogatásukkal megvalósulhat a teljes út felújítása az M4 autóútig. Ezzel végre
bekapcsolódhatunk az ország vérkeringésébe és elérhető közelségbe kerül Budapest, ami akár vonzóvá teheti
Tápiószentmártont a munkahelyteremtő vállalkozók számára is.
További beadásra váró pályázat:
1. A piactér felújítására is pályázatot kívánunk benyújtani, melynek keretében elbontásra kerül a volt katolikus
iskola épülete, ami jó ideje rontja a település főterének látképét. A meglévő mosdóból egy nyilvános illemhelyet
szeretnénk kialakítani. Felújításra kerül a (jelenleg) Dohányboltnak és Dísznövény-díszállat boltnak otthont adó
épület, illetve a piac hátsó sarkában található faház. A fentiek megvalósulása után a pályázható keretösszeg és
önerő maradékaiból további üzleteknek helyt adó épületet szeretnénk létrehozni. A tervezési idő alatt sajnos
olyan jelentős mértékben drágultak az építőipari anyagok és munkadíjak, hogy az eredetileg tervezett +200
m2 helyett csak egy jóval kisebb épület fog beleférni a keretbe. Az itt pályázatható összeg maximum 100 millió
Ft, a támogatási intenzitás 95%.
2. Az idei évben nagyon megugrott a bölcsődei férőhely igény településünkön. Az erről való értesülés után felkutattuk a pályázati lehetőségeket. Egy VEKOP pályázati lehetőség már volt, de a 187 db lehetséges Pest
megyei pályázatból mindössze 6-8 db lehetett a támogatott. A kicsi esélyek miatt a képviselőkkel egy másik
a kompenzációs alapban kiírt pályázatra összpontosítottunk. Ezt a pályázatot 2021. december 01. napjáig kell
beadni. Reményeink szerint addigra sikerül mindennel elkészülni és benyújtani támogatási igényünket. Ennél a
pályázatnál egy 24 férőhelyes bölcsőde építését célozzuk meg, mely (ha a talajviszonyok is engedik) a Deák
Ferenc utcai játszótér helyén épülhet meg. A pályázatra maximum 280 millió Ft igényelhető és a támogatási
intenzitás 95 %.
Sajnos a Magyar Falu Programban megjelenő számtalan pályázaton nem tudunk indulni, mert azt KIZÁRÓLAG az 5.000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező települések pályázhatják meg.
Kicsit igazságtalannak érzem ezt a fajta „megkülönböztetést”, mert a település nagysága nem feltétlenül a tehetősségét határozza meg. Így a pályázaton sok gazdagabb településnek jut állami támogatás, miközben a kisebb adóerő-képességgel rendelkező települések – mint Tápiószentmárton is – nem pályázhatnak.
Györe László
polgármester

Útfelújítások 2021
A települési utak fenntartása, javítása, felújítása minden időben kihívást jelent az önkormányzatok számára, hiszen
sosincs hozzá az igényeknek megfelelő elegendő forrás. Még inkább igaz ez a COVID világjárvány idején, amikor az
önkormányzatokat folyamatos elvonásokkal sújtják a kormányzati védelmi intézkedések. Az egyik főként az utakra költött ilyen elvonás volt a gépjárműadó teljes elvétele, ami Tápiószentmártonban is megnehezítette az utak karbantartását.
Azonban a kiemelkedően jó és szoros gazdálkodásunknak köszönhetően a 2021. évi költségvetésünk terhére mégis
igyekszünk útjainkat karbantartani, illetve saját rendelkezésre álló forrásainknak megfelelően felújítani.
A földutakat szükség szerint gréderezéssel igyekszünk járhatóvá tenni, ameddig lehetőségünk nem adódik a felújításukra, illetve szikkasztó árkok kialakításával próbáljuk ellenállóbbá tenni a csapadékvizekkel szemben. A már aszfaltos
utjainkat kátyúzással javítjuk.
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A pályázatok című cikkben leírtak szerint reménykedünk a benyújtott pályázataink sikerességében, hogy útjainkat
mielőbb sikerüljön az Önök igényeinek megfelelően rendezni, amihez nagy segítség minden pályázati forrás.
Ebben az évben az Albertirsai út még fel nem újított 4,7 km hosszú szakaszos felújítására és a Sashegy út kővel
történő stabilizálására nyújtottunk be pályázatot, mely pályázati anyagokat közvetlenül megküldtem országgyűlési
képviselőnknek Czerván Györgynek is, hogy támogatni tudja útjaink épülésének megvalósulását.
Az előző Önkormányzati Híradóban leírtam, hogy megkeresett Czerván György képviselő úr titkársága, hogy az
önkormányzat adjon tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a képviselő úr saját beruházás keretében önkormányzati
belterületi utakat tudjon felújíttatni.
Természetesen (ígéretemhez híven) minden olyan kezdeményezést támogatok, ami a települési érdekeket szolgálja,
törvényes és költséghatékony, ezért jeleztem a titkársága felé, hogy nagy örömünkre szolgál a kezdeményezése és természetesen támogatjuk annak megvalósulását.
Sajnos kérdésemre, hogy mely utak kerülhetnek szóba a felújítási szándékában, még azóta sem kaptam választ, ezért
megküldtem részére a 2017 óta ígért utak (Sőregi és Nádastói) rendelkezésünkre álló javítási terveit, segítve ezzel a
mielőbbi megvalósulást.
Fentieket figyelembe véve az idei évben az útjavítások esetében nem szerettük volna keresztezni a képviselő úr
terveit, ezért a képviselő-testület arról döntött, hogy stabilizálással (rétegrend: 15 cm M56 zúzott kő + 5 cm M22
zúzott kő + 5 cm mart aszfalt) javítjuk az Attila, Csaba, Dühöngő és Névtelen (Dühöngővel párhuzamos) utcákat.
Továbbá a korábban stabilizált és mart aszfalttal pormentesített utak közül teljes szélességű melegaszfalt kátyúzással javítjuk az Irányi Dániel, Csokonai, Zsák utcákat és a Móra Ferenc – Tavasz utcát összekötő utat.
Fenti döntésünkről is értesítettem Czerván György képviselő urat, hogy amennyiben az Ő tervei között szereplő út
is található a mi döntésünkben akkor tudja jelezni azt felénk!
Az útfelújításokat a beszerzési szabályzatunk szerinti árajánlatkérések és szerződéskötés után kezdhetjük meg.
Györe László
polgármester

Csatorna hírek
Hosszú idő telt el mióta a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének nagyberuházása 2016-ban lezárult, mely keretében
megépültek a szennyvíztelepek és a közterületi vezetékek a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (TTT) felelősségi
körében. Az ingatlanon belüli házi bekötések és az érdekeltségi hozzájárulások beszedésének feladatát a Tápiómenti
Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata (TTCSVT) látta el.
Az eltelt idő alatt több alkalommal hívtuk fel a lakosság figyelmét, hogy az esetlegesen előforduló hiányosságokat
mindenki időben jelezze, mert a végtelenségig nem tudja fogadni a kivitelezésért felelős a bejelentéseket.
Mostanra eljutottunk addig a pontig, hogy a határidőig beérkezett pótlási vagy javítási igényeket (több alkalommal)
átadtuk a TT Társulása és a TTCSV Társulata felé. A 2020. év végén (4 év után) önkormányzatunk megkapta a jelzett
57 db elmaradt bekötés kivitelezéséhez szükséges pénzügyi forrást a TTCSV Társulattól, így az idei év elején a nyertes
vállalkozóval szerződést kötve elvégeztettük a rákötéseket.
Ezt követően már NEM lesz lehetőség az ingyenes rákötés igénylésére, hiszen arra minden lakónak évekig lehetősége volt jelentkezni. Azok, akik a többszöri felhívás ellenére sem jelezték rákötési igényüket, azok a jövőben
kizárólag saját költségen tudják elvégeztetni a szennyvízhálózatra való rákötésüket.
Jogszabályok szerint, ahol ki van építve a rendszer, de a lakó nem kívánja ingatlanát rákötni a szennyvízhálózatra, ott az önkormányzat KÖTELES talajterhelési díjat kivetni, amely díj nagysága az elfogyasztott ivóvíz
alapján kerül kivetésre és a csatornadíj többszöröse!
Információm szerint a TTCSV Társulat hamarosan megindítja a végelszámolási eljárását, ami a számláik zárolásával jár, így oda semmilyen ki- és befizetés onnantól nem lesz lehetséges.
A Társulat megszűnését követően a megmaradt vagyonelemeket (többnyire a behajtásra átadott, a kötelezettek
által még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokat) az adott önkormányzatoknak adják majd át.
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Tápiószentmárton esetében ez az összeg nem fedezi majd azt önkormányzat által, a lakossági önerőt megelőlegező
hitel kamataira 2014-2021 közötti időszakban megfizetett összesen mintegy 155 millió Ft kamatterhet, ezért a behajtásból származó bevétel egésze az önkormányzatot illeti majd.
A Társulat az önkormányzatnak adja majd át az esetleges túlfizetők listáját és pénzösszegét is, melyet utána
az önkormányzat fizet majd vissza a túlfizetőknek.
Györe László
polgármester

Intézményi felújítások
1. A Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda emeletére az idei évben 4 db klímaberendezés kerül elhelyezésre, melyekkel biztosítható lesz az öltözők és a táborozó gyerekek kellemesebb ottléte. A tetőtérben a
megnövekedett hőségriadós napok száma miatt már elviselhetetlenné vált a tartózkodás és a pihenés.
További fejlesztés keretében megújul a nagyterem világítása is, a korábban beszerzett új eredménykijelző után.
A teremben a meglévő energiapazarló lámpatestek helyett új LED technológiás rendszerű lámpák kerülnek
majd fel. Ezzel a beruházással nemcsak újra elegendő fényhez jutnak az ott sportolók, hanem jelentős megtakarítások is keletkeznek az energiaszámlákban, miközben jelentősen csökken az intézmény CO2 kibocsátása is.
A sportcsarnok üzemeltetésében működő strandfürdőben is több fejlesztés valósult meg az idei évben. A régi
„garázssor” új tetőt kapott, megkezdődött a régi ajtók-ablakok cseréje is. A tavalyi évben a főépületen megtörténtek a nyílászáró cserék, idén befejezésre került az épület külső festése is. A melegvizes kútra a korábbi
tervek szerinti nagyobb teljesítményű szivattyú került, ami immár ki tudja termelni a strand teljes működéséhez
szükséges vízmennyiséget. A hidegvizes kút is felújításra került.
2. A művelődési ház esetében már beszámoltunk az előző számunkban, hogy felújításra került a színpad mögötti
mosdó. Azóta a hozzá tarozó folyosó és „művészbejáró” is megújult, a színpadra való feljutás akadálymentessé
vált.
A könyvtár tetőterében elhelyezésre kerül egy hűtő-fűtő klímaberendezés, hogy az ott történő foglalkozásokat
a nyári időszakban se kelljen szüneteltetni.
3. A Fő úti rendelőben is nagy átalakulás van. Még a pandémiás helyzetben jött a gondolat, hogy a közös váróban
több orvoshoz érkező betegek is keveredhetnek, ezáltal jobban terjesztetik egymás között a kórokozókat. Ezért
úgy döntöttünk, hogy felújításra kerül az épület hátsó részében található „volt gyermekorvosi – fül-orr-gége”
rendelő rész. A felújítás után külön bejáraton, külön váróban várakozhatnak a betegek. A felújítás során
a Népegészségügyi Főosztály munkatársai által kötelezően előírt változtatásokat kivitelezzük és új beépített
bútorral, klímaberendezéssel várjuk az átköltöző Ocskóné Dr. Zöldi Márta doktornőt és betegeit.
4. Az Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat központi épületében ugyancsak elhelyezésre kerül egy klímaberendezés, továbbá a jelentősen megrongálódott padozat kerül felújításra. Ezután leválasztásra kerül a nagy iskola
nagy kapuja mentén a szolgálat területe, mert a gyermekek rendszeresen futkosnak a betolató áruszállító autók
mögött. A tragédia elkerülésének érdekében mielőbb leválasztjuk a nagykaput és mellé építünk egy kiskaput,
amin a gyerekek közlekedhetnek majd.
5. A Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében is klímaberendezés kerül
elhelyezésre, illetve idén a munkavégzésükhöz elengedhetetlen számítógépek kerülnek felújításra.
6. A Polgármesteri Hivatalban az egyre sűrűsödő hőségriadók miatt 3 db klímaberendezést helyezünk el, hogy a
melegebb napokon oda is betérhessen egy hűsölés erejéig az arra járó.
7. A felső tagozatos iskola nagykapujától a Családsegítő Szolgálat sarkáig terjedően megépítésre kerül egy gyalogút és kb. 20 autó parkolására elegendő parkoló. Ezen intézkedéssel a közlekedésbiztonságot erősítjük és
megszüntetjük az iskola előtti saras területet.
8. Az alsó tagozatos iskola előtt található „buszmegálló” ívet – okafogyottsága miatt – az ősz folyamán elbontjuk,
a rózsákat átültetjük. Ezzel egy többállásos parkolóhelyet hozunk létre, amivel a gyermekek és szüleik biztonságosabb közlekedését kívánjuk szolgálni.
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9. A posta előtti 2 db árok is befedésre kerül, ezzel biztosítva, hogy a parkoló autók minél kevésbé zavarják a
közlekedést és ezzel csökkenteni tudjuk a balesetveszélyes útszakaszok számát Tápiószentmártonban.
10. Az óvodákban
óvodákban jelenleg a szokásos nyári felújítások, rendrakások folynak az intézményvezető kérésének megfelelően. Azonban egy mintaként az egyik óvodában kamerarendszert építünk ki. Továbbá minden óvodában
fúrt kútról működő udvari öntözőrendszer kialakítását tervezzük kiépíteni.
11. A „Vásártéri” lerakóban egyre inkább elszaporodnak a lakossági illegális építési törmeléklerakások, illetve a
mart aszfalt lopások is. Ennek megszűntetése érdekében egy kamerarendszer került kiépítésre,
kiépítésre, amivel már
minden mozgást rögzítünk.
rögzítünk. Az illegális lerakás és a lopás is automatikusan feljelentést von maga után!

A mindennapi karbantartásaink során az elavult és drága világítótesteket fokozatosan cseréljük LED technológiás
rendszerekre, amivel folyamatos megtakarításokat generálunk és fokozottan védjük környezetünket!
Tevékenységünk során igyekszünk minden közpénzt úgy elkölteni, hogy az ne csak egyszeri beruházásként szerepeljen a költségvetésben, hanem egy folyamatos megtérülést is jelentsen.
Ezekkel az intézkedésekkel tudunk úgy gazdálkodni, hogy az elvonások ellenére is tudjunk fejleszteni, felújítani.
Györe László
polgármester

Volt egy
… Jótékonysági sztárparádé Pap Liliért…
Ismét egy sikeres jótékonysági rendezvény után vagyunk. A járvány után nem számítottunk ekkora érdeklődésre
és anyagi támogatásra. Bevallom kellemesen csalódtam. Nemcsak a település, hanem a környék is mozgósította magát.
Jászberénytől – Törtelig, aki tudott és tehette segített. Jól eső érzés látni és megtapasztalni, hogy egy jó ügy érdekében
össze tudunk fogni, tudunk együttműködni és közben eszünkbe sem jut a politika, csak a segíteni és a tenni akarás.
Csutorka Márk 12 éves „kis legény” létére jó példát mutatott nekünk felnőtteknek, - hogy a maga módján mindenki
tud segíteni, aki akar, még egy gyerek is. Főleg ha bíznak benne. Márk szülei a gyereküket nem lehurrogták, hanem
mindenben segítették a jótékonysági akciókban. Ez a támogatás meg is hozta a gyümölcsét.
Reméljük Lili, ha majd már túl lesz a nehéz és küzdelmes napokon, önfeledten tudja végig nézni a fellépő sztárokat, akik az ő kedvéért jöttek el hozzánk és neki énekeltek, hogy a következő bulin már ő is részt vehessen. Lili most
ballagott az általános iskolából, igaz hogy szüleivel Jászberényben élnek, de szentmártoni gyökerei vannak. Hiszen amikor megszületett még itt laktak és itt járt oviba, és Zsuzsi nénihez táncolni. Az utolsó Csángó fesztiválon találkoztunk
velük Berényben (kb.2 évvel ezelőtt) a nagyszínpadon lépett fel a néptánc csoporttal. Szinte hihetetlennek tűnt, amikor
meghallottuk a hírt, hogy az a temperamentumos, pörgős kislány, súlyos beteg.
Nem kellett sokat gondolkodni azon, hogy akarunk e segíteni. Azon inkább, hogy hogyan? Az élet nagy forgatókönyv író. Jókor, jó időben kell a megfelelő emberrel találkozni. Ráti Krisztivel egyeztettünk időpontot a termelői vásár
kapcsán, ő mesélt nekem a gitár árverezéséről és Márk talpraesettségéről.
Meg volt a hogyan tovább! Felvettük a kapcsolatot Lili és Márk szüleivel és sok-sok szervezés és változtatás, módosítás után végleges formába öntöttük a bulit. Nagyon pozitívan állt mindenki a támogatáshoz a segítséghez. Ismeretlenül
is sokan boldogan felajánlották a támogatásukat. A Jász Autó és a Work Force azonnal számunkra hatalmas adománnyal
az esemény főszponzorává vált. Az önkormányzat ismét, mindenben támogatta a rendezvényt.
A rengeteg támogató és a fellépő sztárok Márknak és anyukájának, Csillának a jóvoltából vettek részt a rendezvényen. A fellépő énekesek Márk ismeretségi köréből kerültek ki. Azok a sztárok léptek fel a rendezvényen és támogatták
a rendezvényt, akik a gitárt is dedikálták Lilinek az árverésre. Ezért a bulin a hangulat családias és nagyon közvetlen volt
a fellépők és a közönség részéről is. Aki részt vett ezen a rendezvényen, nagyon finom vacsorát kapott, sok és értékes
nyereményt nyerhetett, jól szórakozhatott, sztárokkal fényképezkedhetett, és ami a legfontosabb, jelenlétével segíthetett
és erőt adhatott egy reményt vesztett családnak.
Két fontos tenni való maradt még a közeljövő tekintetében, drukkoljunk Lilinek, hogy legyen ereje és kitartása és ne
adja fel a betegséggel folytatott küzdelmet. Drukkoljunk az ő „kis lovagjának”, Márknak is, aki a „Miss & Mr. Grand
Sea World” versenyen képviseli Magyarországot augusztus első heteiben.
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Köszönet Csutorka Márk édesanyjának és édesapjának, hogy egy ilyen önzetlen, tisztaszívű fiút nevelnek. Szeretném megköszönni a rendezvény minden támogatójának segítségét. Nagyon hosszú a listám előre is elnézést kérek, ha
valakit kihagytam, mert sokszori átnézés ellenére is lehet hibát véteni. ABC sorrendbe következik a támogatók névsora,
a család és Lili nevében tisztelettel és hálás szívvel köszönjük a sok kedves embernek, aki segített:
Angalét Tüzép

Nagy Bálintné

Ábel Gyula

Németh Györgyné

Baloghné Kegyes Éva

NONO Expressz Kft.

Barabás Chili

Oázis falatozó

Béres Krisztina

Padova Gyros bár

Borbély Gábor és családja

Palotainé Molnár Mariann

Bukor Erzsébet

Pataki Attila

Czerván György

Pille Pékség

Chrome Heads Motoros Club

Pintér Tibor

Császár Csemege

Pottok Zöldségbolt

Darabont Róbert

Ráti Krisztina

Fagypont Bt.

Rigó Zsuzsanna

Fejős Attila

Royál Étterem

Galbács Trafik

Sarki Hentesbolt

Galéria Nyomtatványbolt

Simon Józsefné

Guti Bolt

Simoncsik Büfé

Gyenes Medical Center Kft.

Sláger Abc

Gyöngyvirág virágbolt

Szick Petra

Gyüréné Szabó Zsuzsanna

Szikra Abc

Hajdú Kata

Szalóki Vas- Műszakibolt

Hajdú Norbert és családja

Szamócanyó

Harcsa Józsefné

Szent Márton Cukrászda

Kata Papírbolt

Szent Márton Nyugdíjasklub

Keresztes Ildikó

Tápiószentmártoni Művelődési Ház
és Könyvtár

Kincsem Áruház
Kiss Pékség
Koch György
Kollár János
Kollár Rita
Korpusz Taberna Kft.
Kovács Izabella
Kovácsné Mózes Krisztina
Kun Mária
Laczkó Károly
Magó család
Márton dekor
Mózesné Szabó Katalin családja és
virágüzlete

Tündér Szalon
Ungváriné Csontos Adrienn
Varga - Balaska Zsuzsanna
Varga - Lévai Natália
Vegyes Zöldségbolt
Víg - Pulai Adrienn
Zombori Bolt
és mindenkinek, aki adománnyal,
támogatói jegy vagy belépőjegy
vásárlással hozzájárult a rendezvény
sikeres lebonyolításához.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Jónak lenni nem is rossz…
		

Majorosi Katalin
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Nyári táborok a Várallyay Béla Művelődési Házban
Rendhagyó módon a művelődési ház adott otthont a gyerekek nyári programjaihoz.

Elsőként június végén, megérkeztek régi kedves karatés barátaink. Geburt Ágnes edző vezetésével érkeztek, akik
szintén nálunk tartják táborok kapcsán az edzéseiket. Hét napon keresztül láttuk őket vendégül. Augusztusban még egy
hosszú hétvégére a csapat felnőtt része visszatér hozzánk.
A következő nyári program a művelődési ház saját tábora volt. Szabó István évek óta jó barátja a gyerekeknek és
visszatérő vendég a nyári programokon. Idén sem történt ez másként. Délelőttönként kézműveskedtünk, vetélkedtünk,
játékot tanultunk, kirándultunk, moziztunk, délután pedig Pista bácsi segítségével „varázsoltunk”. A tábor zárónapján
pedig egy kis mini bűvészvizsgát tartottunk, ahol minden résztvevő bemutathatta az általa választott és elsajátított „varázslatot”. Jó hangulatú hetet töltöttünk együtt, gyerekek és felnőttek egyaránt.
A következő program a Dalma Dance tánccsoport által szervezett egy hetes tábor volt. A tánctáborban minden nap
új táncot tanultak, természetesen sokat játszottak, strandoltak. A Dalmások is egy fergeteges táborzáró műsorral zárták
a hetet.
TTES mediball szakosztály is szervezett nyári programot a gyerekek számára. Családias hangulatú programjukon
ismerkedtek a gyógynövényekkel, az egészséges táplálkozással, életmóddal és természetesen a mediball sporttal. Ők is
egy táborzáró műsorral zárták a hetet.
Július utolsó hétében pedig a Zöldike Természetjáró egyesület kerékpáros táborához nyújtottunk segítséget.
Augusztus első hetében pedig a művészeti iskolás gyerekeket várjuk szeretettel. Itt természetesen a rajzolás a festés
a táncolás és zenélés lesz a főszereplő sok- sok játék mellett. Ők a táborzárót egy fergeteges táncházzal fogják befejezni.
Idén is tartalmasan és jól szórakozhattak a gyerekek a szünidőben. A táborokról készült záróműsorok videóit a
Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár facebook oldalán megtekinthetik az érdeklődők. Igény estén a felvételt
a szülőknek pendrive-ra átmásoljuk.
Tanév végétől szinte augusztus első hetéig folyamatos gyermekprogramok pezsdítették a művelődési ház hétköznapjait.
Szeptembertől is várunk minden gyermeket és felnőttet programjainkra.
Majorosi Katalin

Zöldikék
Tápiószentmárton „Zöldikéi ”, egy összetartó kis közösség, akik már 30 éve szerveznek a településen élő gyerekeknek nyári napközis tábort.
A tábor népszerűségét jól tükrözi a résztvevő a gyerekek létszáma, hiszen száz feletti
létszámmal rendezik meg évről-évre.
A táborozók egy héten át kerékpárra pattannak és bejárják a Tápió vidéket, felkeresik a környék látnivalóit és
minden évben beiktatják a programjukba a Nagykátai Rendőrkapitányság dolgozóival való találkozást is.
A sláger minden évben a rendőrautó, de ezenkívül a
kisebbek megismerkedhetnek a KRESZ szabályokkal,
KRESZ-tesztet tölthetnek ki, részt vehetnek kerékpár akadályversenyen, ittas szemüvegen (szimulációs szemüveg) át
láthatják a világot, a 112-es segélyhívó helyes használatáról
és az internet veszélyeiről is beszélgethetnek a bűnmegelőzési előadóval, ezenkívül betekintést nyerhetnek a bűnügyi
technika egy-egy elemébe. A programokba a diákokat kísérő felnőtt közösség is aktívan
részt vesz.
A rendőrség népszerűsége a gyerekek között évek óta töretlen, hiszen a nap végén
mindig vannak gyerekek, akik úgy köszönnek el, hogy „ha felnővök én is rendőr leszek”!
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Sportegyesület
Tonfa és Kyokushin Szakosztály
A Tonfa Csoport 1998-ban alakult meg, az akkori Rendőrtiszti Főiskola Diáksport Egyesületének keretein belül. Az
egyetem növendékei mellett olyanok is látogatják az edzéseket, akik rendészeti, vagy katonai pályára készülnek, esetleg
az önvédelmi képességeiket, erőnlétüket szeretnék fejleszteni. A Kyokushin Karate mellett az elsősegély, sérültétellátás
és az akadálypályás erősítés is az oktatás része.
A bemutató kezdetén egy formagyakorlatban összegyűjtött technikai repertoárt láthattak a táborozók. Itt megmutatták, hogy mennyire sokoldalúan lehet használni a tonfát a védések, csapások, pörgetések, átvételek felsorakoztatásával.
A páros gyakorlatoknál különféle elvezető fogásokat, földre viteleket, megóvási eljárásokat, eszközös támadásokra
adható válaszok szerepeltek. Az eszköz nélküli, pusztakezes résznél főleg az önvédelmi megoldásokon volt a hangsúly.
A bemutató elemei úgy lettek összeállítva, hogy látványelemek is megjelenjenek a képességfejlesztő részek mellett.
Rendészeti feladatkörben a bemutató technikái közül sok nem használható, mivel sérülés veszélyes, különösen abban
az esetben, ha a tonfát használó nincs kellőképpen felkészítve, kiképezve. A gyerekek bevonása, játékos gyakoroltatása
minden alkalommal megtörténik.
Az elmúlt 23 évben számtalan különféle rendezvényen, szakmai-, sport- és családi napon, bűnmegelőzési eseményen, versenyen vett részt a csoport itthon és külföldön. Több éve jótékonykodik a szakosztály, melynek keretében
rászoruló gyerekeket, családokat is támogatnak, köztük Böjte Csaba atya gyermekotthonait is.
Tápiószentmártonban a Zöldike Tábor meghívásának tettünk eleget, így a helyi gyermekeknek tartottunk
bemutatót.
(YouTube –on fellelhető videók: - Lánykérés a rendőrnapon, - NKE SE Tonfa Szakosztály Somorjai Gábor Emlékverseny)
Tonfa és Kyokushin Szakosztály

„Most már értem, hogy…
…Anya miért veszekszik velem, ha pénzt kérek tőle.”
A tápiószentmártoni Zöldikék Tábor szervezésében a Nagykátai Család- és
Gyermekjóléti Központ – www.csaladgondozo.hu - munkatársai érzékenyítő foglalkozást
tartottak Nagykátán 2021. július 29-én. Gigor-Kerekes Barbara és Vincze Emőke
óvodai- és iskolai szociális segítők a Szociopoly elnevezésű társasjátékra invitálták a
tábor résztvevői közül a nagyobbakat.
A közös játékban a 16 fiatal négy családot alkotva próbálhatta ki, hogyan lehet
megélni segélyből, családi pótlékból, alkalmi munkákból megszerezhető jövedelemből.
„A játék során egy átlagos hónap napjain haladunk végig – némileg meggyorsítva az időt, kockadobások segítségével –,
a játékosoknak a tartósan munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai között kell túlélnie a hónapot (a bevételek és kiadások
összegei hozzávetőleg megfelelnek a mai magyar valóságnak).” – www.szocioploy.hu. A játékosoknak számtalan
döntést kellett meghozniuk a játék során: vállalják-e a feketemunkát, befizetik-e a számláikat, vesznek-e fel hitelt,
kölcsönt, uzsorakölcsönt, elküldik-e a gyermekeiket osztálykirándulásra, megveszik-e nekik a szükséges szemüveget,
stb. Az élet- és döntési helyzetek nehézségei megdöbbentették és elgondolkodtatták a fiatalokat. Többekben felmerült a
kérdés, hogy milyen jövőképet szeretnének maguknak, esetleg éppen milyet szeretnének elkerülni. Az egyik résztvevő
megfogalmazta: a családtervezés, a tanulás, az életpálya tudatos alakítása nagyon fontos annak érdekében, hogy a
mindennapok biztonságosan kiszámíthatóak legyenek.
A társasjátékot – www.szociopoly.hu – Fodor Kata és Bass László szociális szakemberek készítették és már (online)
interaktív színházi változatban is részeseivé válhatunk a Mentőcsónak Egység - www.mentocsonak.com – és a „GYERE”
Gyerekesély Egyesület közös produkciójában.
Amennyiben gyermekcsoportok, osztályok érdeklődnek a társasjáték iránt, szeretnék kipróbálni azt Központunk
szakembereivel, kérjük keressék a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, Szegedi Tamarát!
Szegedi Tamara
intezmenyvezeto.nagykata@csaladgondozo.hu
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Komplex turisztikai fejlesztések a Tápió Natúrparkban

A helyi önkormányzatok 2019-ben a Tápió Közalapítvány koordinálásával
megalapították a Tápió Natúrparkot, melynek egyik közös célja térségünk
turizmusának fejlesztése. Sajnos, a pandémiás időszakban elmaradtak a helyi
fesztiválok, rendezvények, így a lakosság nem találkozhatott a Tápió Natúrpark
standjával, csak a facebook oldalon követhette túraajánlatainkat és egyéb híreinket.
De ez idő alatt a Tápió Közalapítvány, mint a natúrpark megbízott munkaszervezete
több olyan fejlesztést valósított meg, illetve készített elő, melyek a korlátozások feloldásával igénybe vehetővé válnak,
illetve hamarosan konkrétan láthatóak lesznek a településeken is.
A kerékpáros turizmus fejlesztésére beszereztünk egy 34 mountain bikeból álló
kerékpárflottát, melyet a farmosi Oktatóközpontba látogató osztályok, de egyéb csoportok,
vagy családok is igénybe vehetnek a környékbeli terepi kirándulásokra.
Elkészítettük a 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, szolgáltatóit ugyanúgy megtalálják, ha egy jó hétvégi
időtöltést keresnek a közelben, vagy
egy túra megtervezéséhez keresnek
információkat. A honlap célja elsősorban
az állandó, „statikus” információk
rendszerezett megjelenítése, a friss
híreket, eseményeket a Tápió Natúrpark facebook oldalán követhetik
az érdeklődők.
Az internetes megjelenés mellett egy hagyományos, papír alapú igényes turisztikai füzetet is készítettünk a
Tápió Natúrpark településeiről, melyet a térségi fesztiválokon megtalálnak a natúrpark standjánál, vagy digitálisan is
letölthetnek a natúrpark honlapról, a Kiadványok menüpont alól.
Az elmúlt év folyamán a Tápió + magazin adásaiban is bemutattuk a natúrpark védett területeit, településeit és azok
programjait. Az elkészült riportfilmeket visszanézhetik a Szórómédia youtube csatornáján, vagy a natúrpark holnapján
is megtekinthetőek (https://tapionaturpark.hu/tapio-naturpark-kisfilmei)
A pandémiás időszakban újra népszerűvé vált a túrázás, melyre vidékünk számos jó lehetőséget, útvonalat kínál. A
térségünkben meglévő hagyományos sárga/zöld sáv jelzésű utak mellett, helyi civil szervezetekkel megterveztük a térség
zöldútvonal hálózatát, mely újabb közel 350 km túraútvonalat tartalmaz, melyeket térképi alapon is megjelentettünk.
A natúrpark turistatérképe elérhető a farmosi Oktatóközpontban valamint a remélhetőleg hamarosan újra induló helyi
rendezvényeken, fesztiválokon is. Hazánkban egyre több turisztikai régióban hoznak létre zöldút hálózatokat, melyek
célja, hogy gyalog, kerékpáron, vagy lovon bejárható alternatív útvonalakat kínáljanak a forgalmas műutak helyett. És
olyan helyekre, tájakra kalauzoljanak, melyeket érdemes felfedezni.
A fent felsorolt fejlesztések a Vidékfejlesztési Program keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
5.711.138 Ft összegű támogatásával valósultak meg LEADER pályázat keretében. A pályázathoz szükséges 15%-os
önerőt (1.007.848 Ft) a helyi önkormányzatok biztosították. A pályázat gesztor szervezete a Tápió Turisztikai Egyesület
volt, mely a Közalapítvánnyal együttműködve valósította meg a projekteket.
Június folyamán egy nagyobb pályázat keretében natúrparki információs tablók kerülnek kihelyezésre a
településeken, valamint megjelennek a térségünkbe érkezőket köszöntő üdvözlő táblák is. De erről majd részletesen
következő cikkünkben olvashatnak.
Antalicz Csaba, Tápió Közalapítvány
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Isten éltesse a Zöldikéket!
A Zöldike tábor 30 éves lett... Ez idő alatt református gyülekezetünk több
alkalommal nyitotta ki temploma ajtaját a táborozók előtt, hisz fontosnak
tartjuk, hogy településünk lakóinak minden korosztálya megismerje a helyi
nevezetességeket, közösségeket, a helyi történelmet, melynek részesei vagyunk
mindannyian. Volt, hogy hőségben, volt, hogy szakadó esőben jöttek hozzánk, de
minden alkalommal sugárzott a kíváncsiság a gyerekek és felnőtt kísérőik arcáról
egyaránt, hisz legtöbben még nem jártak a templom falain belül, mindig csak
kívülről szemlélték.
Reméljük még sokszor részesei lehetünk a tábor mindennapjainak.
Reményeink szerint jövőre már felújított külsővel várjuk a gyerekeket, de addig
is nyitva vagyunk mindenki előtt, hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
vasárnapi istentiszteleteinkre.
Áldás, békesség

							
Baloghné Kegyes Éva
presbiter, gondnok

KISS PINCE
BORKÚT
Fiatal házaspár költözött 1991-ben Tápiószentmártonba. Borászattal kezdtek
foglalkozni az akkori termelő szövetkezet hatalmas pincéjében. Kiss Attila az
embert próbáló kihívások megoldásának egyik hajtómotorja volt. Hivatástudata
mindig átsegítette az akadályokon, és a nehézségeken. Rövid idő alatt megismerkedtek a település lakóival, itt élő emberekkel, a családokkal. Segítették
a népi hagyományok megmentését és továbbadását a fiataloknak. Évtizedeken
keresztül szívügyének tekintette a nyári iskolai szünetben a csoportok, gyermekek szakmai vezetését. Minden évben
szeretettel várta a Zöldike csoportot! Ezek a találkozások egyben közösségépítő szerepet is betöltöttek. A gyermekek
és a felnőtt kísérők is nagy várakozásokkal készültek ezekre a találkozásokra. A fedett nyári foglalkoztató mindig megtelt mókával, kacagással. A foglalkozást követő pazar vendéglátás alatt még jobban érezni lehetett Attila és munkatársai felé áradó gyermeki szeretetet. Halála után ez a jó kapcsolat nem szakadt meg, hiszen gyermeke Kiss Attila
vette át a borpince és palackozó vezetését és folytatta édesapja megkezdett munkáját. A vállalkozás BORKÚT
néven újult meg. Ebben az évben is szeretettel várták a Zöldike csoport gyermekeit és a kísérő felnőtteket! Nagyon
hálásan köszönjük a BORKÚT vezetőinek és dolgozóinak, hogy búcsúzáskor ismét érezni lehetett a gyermekek
mosolyát és szeretetét. Ez jó program volt !!
www.tapiovin.hu
Tel:+36 / 29 /424 – 007
Tel: +36 /30 /958-97 -03

TŐZEGES -TÓ
A Tápiószentmártoni Aranyhal Horgász Egyesület ebben az évben is szeretettel várta a „kis horgászokat” !! A gyermekek és felnőttek rövid idő alatt ”birtokba vették” a tőzeges tó egyik partszakaszát. Felfrissítették a horgászat szabályait. Megismerhették a tó rövid történetét,
fejlődési szakaszait. A „környezetismereti óra” után kezdődhetett a pecázás, a csúszdázás, a hintázás, a légvárazás és sok-sok játék. Akik nagyon
elfáradtak pihenhettek a nagy fák hűs árnyékában. A pihenés után lehetett labdázni, versenyezni. A fáradt, megéhezett
gyermekeket finom falatok várták. A fiatalok késő délutánig élvezhették a vízparti élet szépségeit. A nap végén örömmel
olvasták a felhívást ! Gyermek horgászverseny: Tápiószentmárton Tőzeges -Tó 2021. augusztus 29. (vasárnap)
Nevezés: Kalacsi János 06-70-622-64-67

Email: kalacsijanos@gmail.com

A gyermekek köszönték a vendéglátást és a versenyfelhívást !!

Megyünk !!
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Szerencsénkre környékünkön még két horgásztó várja évtizedek óta a vendégeket. Tápióbicskei Harangozó tó
egy kis völgy lezárásával lett megtervezve. Évek alatt a Tápió folyóból bevezetett vízzel töltötték fel. Mára már csodás
környék várja a Zöldike gyermek és felnőtt túrázóit is. Szabó Sándor az egyesület elnöke és Kirilla Tibor valamint a
horgászok hosszú évek óta régi ismerősként üdvözlik az ifjú ”profi” gyermek horgászokat. A tó körüli séta, a nádas, a
vízi élővilág látványa igazi felüdülést jelent. Szeretettel hívnak és várnak „szomszédolásra” máskor is!!
www. tapiobicskeiharangozoto.hu

Tel: + 36 / 70 / 220 -74 - 04

Tel: +36 / 30 / 250 - 40 - 95

Hasonló körülmények várják Göbölyjárás horgásztavánál is a bringásokat. A túravezetést Mészáros József és
Szilva Károly göbölyjárási lakosok veszik át. Már gyermekkoruk óta itt élnek és minden titkát tudják a tónak és a
körülötte elterülő hatalmas nádasnak. Ebből a hatalmas tudásból próbálnak a lehető legtöbbet megosztani a látogatás
idején. A tó mellett megépített kilátóról csodás nádas tárul elénk. Ameddig a szem ellát, nádszállak milliói integetnek
felénk. Szálló madarak gyönyörű látványát csodálhattuk meg. Csend,nyugalom ,szépség leng körül bennünket. Érdemes
ide is többször visszatérni!

TÁPIÓ NATÚRPARK - ERDEI ISKOLA
Göbölyjárás másik gyöngyszeme a Hajta Partja Erdei Iskola és Tábor. A
Tápió Közalapítvány gondos gazdaként üzemelteti 2014 óta. Az épület környékén
több tanösvény és védett terület is található. Szakszerű vezetést Antalicz Csaba az
alapítvány munkatársa végzi. A szálláshelyen 30 fő pihenheti ki fáradalmait.
Ebédlője 50 fős rendezvények lebonyolítására is lehetőséget nyújt. Itt is többször vendégeskedtek a ZÖLDIKÉK
!! Önöket is várják !!
www.hajtapartja.hu
Tel: +36/ 20 / 257 -66 – 70

VÍZPARTI ÉLET HÁZA - FARMOS
A túrák mellett ellátogattunk a közeli farmosi Vízparti Élet Háza
Természetvédelmi Oktatóközpontba. Itt a Tápió-vidék legjellegzetesebb élőlényit, élőhelyeit csodálhattuk meg egy interaktív kiállítás keretében. A nagyteremben egy óriási dioráma mutatja be a térség jellemző tájképi elemeit. Hatalmas
akváriumokban a vízi élőlényeket csodálhattuk meg. Kocsikázhattunk a védett
területeken. Az ügyes kezű gyermekek kézműves foglalkozáson vettek részt. A
kiállítások mellett vállalnak egész napos osztálykirándulásokat és egyéb programokat. A Zöldikék másoknak is
ajánlják!
www.hajtapartja.hu
Tel: + 36/ 20 / 257 – 66 -70

KINCSEM LOVASPARK
Tápiószentmártonban született KINCSEM a csodakanca. A magyarországi lósport legsikeresebb versenylova. Ennek emlékét őrzi
az elnevezése, illetve a park területén működő KINCSEM MÚZEUM.
A lepusztult katonai laktanyából Kocsi János több éves munkával egy
szép lovasparkot és értékes múzeumot hozott létre. Már a kezdetektől
vendégek voltak itt a ZÖLDIKE csoportok. A gyermekek megnézték és kézbe vehették az 1923-ban itt talált szkíta
aranyszarvas (arany ,és ezüst természetes ötvözetéből készült) másolatát. Blaskovich Ernő birtokán született Kincsem 1874.március 17.-én. A múzeumban a gyermekek megismerték településünk múltját. Láthatták a lovas port
fejlődését. A csodás Kincsem versenyeredményeit is itt csodálhatták meg. A megfáradt gyermekeket játszótér, mini
golfpálya, lóistállók és egyéb játékok várták. Galbács Ferenc lovas fogata is nagy siket aratott. Pillanatok alatt megtelt utazni vágyókkal. Élményekkel gazdagon tértek vissza. Gondos gazdaként Bozsik Gábor szervezte meg, hogy jól
érezzük magunkat! Délután fáradtan, de élményekkel gazdagon feltöltődve tértünk haza. Köszönjük !
kincsemlovaspark@gmail.com

Tel: +36 / 20 / 595 -20 -58

HERMANN OTTÓ VADÁSZ TÁRSASÁG - SŐREGI ERDŐ
Már a kezdetektől egyik kedvenc kiránduló helyünk a sőregi erdő volt. Tápió-vidékre egykor jellemző homoki
tölgyesek egyik utolsó maradványa,mely egyben kiváló vadászterület. A nagy kiterjedésű erdőben a vadászati jogot a
Hermann Ottó Vadásztársaság gyakorolja. Majdnem minden nyáron itt volt a ZÖLDIKE RÁADÁS sátras tábora.
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Kovács Sándor elnök és Joó Béla mindig szeretettel hívták és várták a táborozni szerető gyermekeket és felnőtteket. Az egykori iskola épületét felújították és
korszerűsítették. A fedett foglalkoztató ideális helyszínt biztosított a rajzolásnak,
festésnek, kézműves foglalkozásoknak. Közelről megfigyelhettük a fácánokat és
a kis vaddisznókat. Klement László lovas fogatával többször is erdei kocsizásra
vitte az utazókat.Az éjszakai túrák, a számháborúk, az ügyességi játékok, maradandó élményeket nyújtottak. Legközelebb is szeretnénk még erdei túrákat kirándulásokat, erdei sétákat szervezni, hogy még jobban megismerjük az erdő csodás
élővilágát. Még ma is sokszor kiáltjuk: Vár az erdő halihó!!!........ Táborozni csuda jó!!
kovacssandor04@gmail.com
Érd: +36/ 30 / 200 – 08 - 15

BLASKOVICH KÚRIA MÚZEUM - TÁPIÓSZELE
A botanikailag is érdekes park közepén álló klasszicista kúria
1916-ban épült. Később Blakovich György és Blaskovich János
tulajdonába került. Már a nagyapa, Blaskovich Gyula is festményeket és metszeteket vásárolt. Ezt a szenvedélyt a gyermekek sőt
az unokák is örökölték. Ők régészet iránt érdeklődtek. Az ő kitartó kutatásuk eredményeként találták meg Tápiószentmártonban a SZKÍTA aranyszarvast. Ezeket a csodákat szemlélhettük
meg majdnem minden évben a ZÖLDIKÉKKEL ! A múzeum
igazgatónője Gócsáné dr. Móró Csilla vállalta mindig a tárlatvezetést. Munkatársai is nagy türelemmel foglakoztak az érdeklődő
gyermekekkel ! Úgy éreztük mindig ,mintha haza értünk volna a múlt századokba. Ezt az érzést csak fokozta amikor
a Néprajzi Házat - a több mint 100 éves zsellérházat - látogattuk meg.Köszönjük ,hogy részesei lehettünk ezeknek
a csodáknak!
blaskovichmuzeum@mmgm.hu

Érd: +36 / 53 / 380 – 157

STRAND ÉS GYÓGYVIZES TERMÁLFÜRDŐ
Majdnem minden évben a strand lezárt területén-sátrazással- fejezzük be a ZÖLDIKE környezet és természetvédelmi táborát. A fürdő 52C fokos termálvize 650 méter mélyről tör fel a felszínre. A vizet
4 medencébe vezetik.( gyermek,gyógy, úszó, és fürdőmedence) Gyermek
játszótér, homokozó, homokfutball pálya, hideg – meleg ételes büfék ,
fagyizó és rendezett füves terület várja a pihenni vágyó vendégeket. Táborunk idején még kutyás bemutatót, rendőrségi bemutatót, ügyességi
versenyeket ,kézműves foglakozásokat is szervezünk. A tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai hatalmas vízsugarakkal „simogatja” meg a fürödni vágyók testét. A megfáradt ,éhes gyermekeket a nyugdíjas mamák főzte finom
ebéd várta. A desszert: kürtőskalács és főtt kukorica valamint egyéb finomságok voltak. Az utolsó napon egyre többen
mondogatták egymásnak. Lóra! Nyeregbe! Jövőre veletek újra bicózni szeretnénk !! Úgy legyen !
www.tapioszentmartonstrand.hu
Érd:+36/ 30 / 620 – 92 -66

FIGYELEM!
Megújult weblapunk!

www.tapioszentmarton.hu
Az új weboldalt igyekeztünk a kor követelményei
szerint kialakítani. A felületen folyamatosan töltjük fel
a tartalmakat.
Az oldallal kapcsolatos javaslataikat a javaslat@tapioszentmarton.hu email címen várjuk és igyekszünk megfelelni a legtöbb kérésnek.
Használják megelégedéssel új honlapunkat!
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30 év balesetmentesen

Az idei évben extra lendülettel indult a Zöldike tábor. Kezdődött azzal, hogy a 80 gyermekre tervezett férőhely
1,5 óra alatt betelt. (Előnyt élveztek azok a Zöldikés táborozók, akik már több éve velünk tartanak.) A nagy érdeklődésre való tekintettel 100, majd végül 120 főben határoztuk meg a gyerekek létszámát…s még így sem jutott mindenkinek hely, amit rettenetesen sajnáltunk, de ahhoz, hogy a túrákon, programokon biztonságosan közlekedhessünk,
szükséges volt húzni egy határt. A Zöldike tábor egykori megálmodója és folyamatos mozgatórugója, Kollár János,
idén igen fontos ténnyel szembesült: ez évben pontosan 30. éve, hogy sikeresen, megszakítások nélkül működteti a
tábort. A tábor eredetileg helyi hátrányos helyzetű gyerekek részére jött létre s a mai napig ingyenes. Ennek ellenére
rengeteg szülő és vállalkozó tartotta fontosnak a tábor támogatását, s önkormányzatunk is nagy mértékben támogatja a
helyi gyerekek szórakozását, ellátását.
Köszönjük mindenkinek az önzetlen, lelkes segítséget, mely lehetővé teszi, hogy élménydús mindennapokat varázsoljunk a gyerekeknek az egy hét alatt. A 30. évforduló alkalmából igyekeztünk minél színesebb, változatosabb
programokkal emlékezetessé tenni az évet, az eddig jól bevált séma mentén. A fantasztikus programokat bizonyítják
a gyerekek visszajelzései, illetve, hogy máris 70 fölött van a jövő évi jelentkező gyermekek száma. Az egy hét során
közel 50 segítőnk volt, akik kirándulások, kerékpározás közben, az események ideje alatt vigyázták, segítették, ellátták
gyermekeinket, lebonyolították az étkezéseket. Köszönjük egyik támogatónknak, hogy idén 170-en viselhettünk „30
éves a Zöldike” feliratú egyenpólót….
Időtöltéseink közül néhány:
Kincsem lovaspark - múzeum megtekintése, pusztabuszozás, sportvetélkedők, csapatzászló készítés, Kiss Pince
látogatása.
Tápióbicskei erdei iskola - Utazoo minizoo (különleges állatok) bemutatója, vizsla kutyás bemutató, madárfogás,
vízibombacsata, szalonna, kolbászsütés
Dera-szurdok Csobánka-buszos kirándulás, túra gyönyörű környezetben
Tűzoltóság Nagykáta-tűzoltó, mentős bemutató, gyermekvédelmi előadások, újraélesztés, játékok, polgárőr bemutató, előadás ásványokról, mentőkutyás bemutató kutyasimogatással egybekötve
Tőzeges horgásztó- ugrálóvár, kerékpár szépségverseny, horgászat, ügyességi versenyek
Sátorozás a strandfürdő területén - fürdőzés, kutyás bemutató, önkéntes tűzoltók bemutatója, kürtőskalács készítés,
kukoricafosztás, rendőrbemutató érdekes versenyekkel, esti gitárkoncert, éjjeli csillagtúra, alkotás lepedőkre, a 30. év
alkalmából cserépfestés, virágültetés, meglepetés vetítés régi képekből, önvédelmi bemutató, társasjáték, disco…
Szombati ebédünkre vendégeket is hívtunk… Mindazok a nagylelkű, kedves emberek, akik a 3 évtized alatt huzamos
ideig a támogatóink voltak, belekóstolhattak finom tábori ebédünkbe, s megkóstolhatták ünnepi, 2 méteres tortánkat is.
Táborunk alkalmával nagy figyelmet fordítunk rá, hogy a folyamatos játékok és élmények mellett hasznosan töltsük
el az időt. A gyermekek a tábor alatt játszva tanulnak, ismerkednek (többek között) a biológia, földrajz, képzőművészetek, közlekedés, természetvédelem témáival, miközben megismerik a helyi és térségi értékeket, a környezet és állatvédelem fontosságát.
A tábor népszerű. A gyerekek imádják. Hatalmas szerencsénk van, hogy Kollár János, Zöldike bátyó, 30 éve álmodott egy nagyot. Akkor még nem tudta. Csak vitte a szíve, a jóindulata, a lelkesedése, a gyerekek iránti szeretete,
kitartása.
Kívülről nem látszik. Nem látszik az a rengeteg szervezés, mindennapi munka, mely ahhoz szükséges, hogy egy
tábor 30 évig balesetmentesen működjön, népszerű legyen, a gyerekek sose fogyjanak el, s felnőtt korukban is velünk
tartsanak.
Mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult táborunk sikerességéhez, ezúton (is) köszönjük!
Igazi csapatmunka volt!
Jövőre folytatjuk, s bízunk benne, hogy János bácsi bírja majd szusszal, s még legalább ugyanennyi ideig fújja a
Zöldikés sípját, melyre még álmunkban is felkapjuk a fejünket!
Rigó Zsuzsanna
egyesületi titkár
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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.

