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Szeretettel köszöntöm Tápiószentmárton minden lakóját!
A 2021. év sem volt sokkal könnyebb, ami a járványügyi helyzetet érinti. Életünket folyamatosan
kíséri és sokszor meghatározza a koronavírus állandó átalakulásával járó járványhelyzet. Reményt ad
a jövőre nézve, hogy ebben az évben már jóval kevesebb volt az olyan közösségi intézkedés, mely az
otthonaink magányába száműzött volna minket.
A korlátozások centruma leginkább a közösségi rendezvényeket érintette, így sajnos nem a megszokott közönségszámmal kerülhettek megrendezésre rendezvényeink év közben. Rajtunk kívül álló
okok miatt kényszerültünk korlátozni a közösségi részvételt.
Fentiek miatt úgy döntöttünk, hogy az év végén már megszokott, hagyományossá váló karácsonyi
készülődést és az adventi együttléteket idén csak az utolsó adventi vasárnapra korlátozzuk. Ez esetben
is csak szabadtéri rövid programmal teremtjük meg az ünnepre való közös ráhangolódást, készülődést,
a szeretet fontosságára való emlékezést.
A „Község Fája” díszítését idén a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói végezték, nekik
külön köszönöm a munkájukat.
Településünkön 2 családtól kaptunk fenyőfát. Az egyik a göbölyjárási templom előtt lett felállítva,
ahol az ott lakók örömmel díszítették fel. A Harcsa család felajánlásaként juttatunk el - az előző
évekhez hasonlóan - 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 2021-es év egyre inkább megosztó volt a vírus okozta „őrületben”. A korlátozások ténye és a
korlátozott emberek folytonosan egymást hibáztatják a fennálló helyzet miatt, ami a társadalom szétszakadásához vezet.
Nem csak ezekben az év végi napokban, de egész évben és egész életünkben több megértésre és
szeretetre, együttérzésre volna szüksége a társadalomnak.
Ezúton is kérek mindenkit, hogy a karácsonyi időszak után is őrizze meg lelkében a szeretet
erejét és mindennapjainkban is viseltessünk így embertársaink iránt.
Ebben az évben a Karácsonyt az alábbi Csanádi Imre verssel igyekszem belopni Önökhöz:
Karácsony fája
A Karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lépnem is sárba, latyakba…
Ropog a hó alatta.

Beszegődik, beáll csak
szép karácsony fájánakderét-havát lerázza,
áll csillogva, szikrázva.

Hegyek hátán zöld fenyő,
kis madárnak pihenőbúcsúzik a madártól,
őzikétől elpártol.

Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának nevében szeretnék minden kedves Tápiószentmártonban élőnek
Áldott, Békés Karácsonyt és
Sikerekben gazdag, Szeretetteljes Új esztendőt kívánni!
Baráti üdvözlettel:
Györe László
polgármester
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Tisztelt Tápiószentmártoniak, Kedves Barátaink!
Az élet nagy tanítómester. Lassan két éve tanít, emlékeztet bennünket arra, hogy mik is az igazi
értékek, melyek ha nincsenek, semmink sincs. A hit, remény, szeretet mellett napjainkban már az
egészséget is az élet nagy ajándékának tekintjük.
Jézus születésének ünnepére készülődvén, a rohanó mindennapokat cseréljük fel csendes, örömteli várakozásra. Áldozzunk több időt egymásra, fedezzük fel újra és újra a karácsonyi ragyogást lelkünkben, hogy egymást segítve, s ha kell,
vigasztalva élhessük meg a nehéz napokat.
Szeretettel kívánok minden kedves tápiószentmártoninak magam és Nemesócsa Község Önkormányzata, valamint
lakosaink
nevében
áldott,
békés, boldog karácsonyi ünnepeket!
Isten áldja Önöket!
Válek Iván
polgármester

TESZEDD! 2021
A vírus okozta járványügyi helyzet miatt 1 év szünet után ismét megrendezésre került az országos „TESZEDD! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” című hulladékgyűjtési akció.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a lehetőségek szerinti összes (7) napra regisztrált önkéntes csapatokat, hogy minden önkéntesnek legyen lehetősége részt venni a közös hulladékgyűjtésben.
Annak ellenére, hogy a közfoglalkoztatási program keretében is folyamatosan gyűjtjük a felelőtlen lakosok által
eldobált hulladékokat, így is közel 700 zsáknyi, többségében háztartási hulladékot sikerült összegyűjteni önkénteseinknek, aminek gyűjtéséhez és szállításához nagy segítséget nyújtottak a település közfoglalkoztatott dolgozói is.
A hulladékgyűjtés alkalmával nagy örömömre önkéntesek jelentkeztek a településközponttól távolabbi településrészeken (Göbölyjáráson és az Üdülőterületen) élők is, így minden terület képviseltette magát. Az összegyűjtött hulladékot a piactér elé hordtuk össze, melynek elszállításáról 10 napon belül kellett gondoskodnia a DTKH
Nonprofit Kft.-nek.

Ezúton is KÖSZÖNÖM minden résztvevőnek áldozatos és példamutató munkájukat, mellyel megtisztították
Tápiószentmárton közterületeit az eldobált szeméttől!
Györe László
polgármester
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Forrás: www.erodium.hu
A rendszer kiépítését Majoros Máté képviselői céltartalékából 250.000Ft-tal támogatta.
A fentieken túl további intézkedésként az egészségügyi dolgozók terheltségének
csökkentése érdekében és a lakossági igényeknek eleget téve egy, a rendelőkön kívüli
közös telefonos ügyeletet hoztunk létre, mely minden hétköznap 08-16 óra között várja
a betegek hívását, akik a rendelőket nem tudják elérni.
Az EÜ telefonközpont száma: 06-30/394-1890 (kizárólag hétköznap 08 – 16 óráig
hívható!)
A fenti telefonszámon KIZÁRÓLAG ADATRÖGZÍTÉS folyik majd, így azoknak
a hívását tudjuk érdemben kezelni, akik pl. állandóan szedett gyógyszerek, beutalók,
igazolások kérését szeretnék jelezni. Az orvosi tanácsadás és a helyszíni megjelenésre
irányuló megkereséseket továbbra is a rendelőkbe szükséges eljuttatni.
Remélem, hogy az idei egészségügyi fejlesztések is hozzájárulnak az ott dolgozók és a betegek megelégedéséhez.
KÖSZÖNÖM az egészségügyi dolgozók folyamatos és kitartó munkáját. Jó egészséget mindenkinek!
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Györe László
polgármester

Pályázatok 2021
Elnyert pályázatokkal kapcsolatos információk:
1. Az Albertirsai úti pályázat esetében többször leírtam, hogy a Kúria („a Legfelsőbb Bíróság”) is kimondta ítéletében, hogy semmilyen törvényt nem sértett önkormányzatunk, kizárólag egy adminisztrációs hibát vétettünk, mely a magunk által, a törvénynél szigorúbb eljárásrendre vonatkozott. A Kúria az adminisztrációs hibára
vonatkozólag visszautalta az ügyet a Fővárosi Törvényszékre, ahol az októberi tárgyalás alkalmával a Törvényszék pedig a hiba megítélését visszautalta a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe. Vissza az elejére!
Fentiekből az a lényeges az önkormányzat számára, hogy jogerősen megállapítást nyert, hogy nem történt törvénysértés, illetve, hogy további bizonytalan ideig nem jutunk hozzá a 109,5 millió Ft elnyert
támogatáshoz, miközben a pályázati cél már közel 2 éve megvalósult!
2. A Kincsem 145. évfordulójára rendezett ünnepséggel kapcsolatos pályázat esetében az idei év szeptemberében végre – nagy küzdelmek után – megérkezett az elnyert támogatás közel 6 millió Ft összege. Ezzel
sikerült lezárni a 2019-es pályázatunkat.
3. A Móra Ferenc úti háziorvosi rendelőnek a felújításáról az EÜ hírekben írtam részletesen.
4. Az Országfásítási Program keretében sikeresen pályáztunk 30 db platánfát, melyet a Fő úti és a Béke téri
óvodákban, a Nádastói út végén (kiegészítve a már meglévő fasort), illetve a „Katolikus” temető útjai mellett ültettünk el. Az ültetési helyek kiválasztása során kizárólag olyan helyeket kerestünk, ahol a villanyvezetékek nem sérülnek az évtizedes növekedések alatt sem.
Beadott pályázatok:
Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek.
1. Az EMET pályázati felületén még 2021 áprilisában beadott, a művelődési ház nyílászáróinak cseréjét és
napelemek felszerelését magába foglaló, 15 millió értékű, 100 % támogatási intenzitású pályázat esetében
még semmilyen hír nem érkezett. Ugyanezen a pályázati felületen, ugyanabban az időben, rendezvénysorozat
megrendezésére beadott, 8 millió Ft értékű pályázatunkat sem bírálták még el. A kiírás szerint már júniusban
elbírálás alá kellett volna kerülni, de sajnos a mi pályázatunk még nem jutott el eddig.
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2. A zártkerti pályázati kiírás lehetőségeit megragadva újra benyújtottuk a Sashegy út stabilizálására vonatkozó
támogatási igényünket. Erre a pályázatunkra sem érkezett még semmilyen válasz a támogatótól.
3. Az Albertirsai út még fel nem újított 4,7 km hosszú szakaszának felújítására beadott 278 millió Ft összértékű
pályázatával kapcsolatban hiánypótlás érkezett, amit határidőn belül teljesítettünk. Az Irányító Hatóság november végére jelezte a döntés meghozatalát, de eddig még nem kaptunk értesítést. Jó hírként a pályázatíró cég
arról tájékoztatott, hogy nagy esély van a támogatás elnyerésére, mert az igénylések nem érték el a támogatási
keretet, így minden igénylőnek juthat támogatás.
4. A Strand és üdülőterület fejlesztését is igyekszünk minden pályázati lehetőségnél szem előtt tartani, ezzel is
eleget téve a területen lakóknak és a nyáron ott tartózkodóknak. A LEADER pályázati rendszerben sikerült
benyújtanunk a strandfürdő főépületének téliesítésére támogatási kérelmet, melyben közel 18 millió Ft
támogatást igényeltünk. A hiánypótlási felszólításnak időben eleget tettünk és a LEADER térségi szervezete
elbírálta a benyújtott anyagot. A kiértékelésük után a végleges döntést meghozó Irányító Hatóság felé „támogatásra javasolt” státuszban küldte tovább. Ennek értelmében nagy eséllyel megkaphatjuk az igényelt
támogatási összeget és pályázati forrásból fejleszteni tudjuk a fürdő főépületét.

További beadásra váró pályázat:
1. A piactér felújítására a jelentős mértékben megdrágult építőipari anyagok és munkadíjak, miatt a testület úgy
határozott, hogy nem adunk be támogatási igényt, mert az itt megpályázható összeg maximuma nem elegendő
a beruházás finanszírozásához, saját forrásainkat pedig más területekre kívánjuk fordítani. Kedvezőbb pályázati
feltételek mellett szeretnénk majd a piac felújítását megoldani, amire a nemsokára megjelenő TOP Plusz pályázati rendszerben adódhat lehetőségünk.
2. Az előző Híradóban beszámoltam róla, hogy pályázatot kívánunk beadni egy, a Pénzügyminisztérium által
meghirdetett „Bölcsődei férőhelyek fejlesztése” című pályázatra. Azonban időközben megtudtam, hogy
megjelenik egy új lehetőség az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap keretében, ahol sokkal kedvezőbb,
önerő nélküli konstrukcióban tudunk pályázni. A pályázati kiírás is gyermekenként nagyobb összeggel tudja
támogatni a bölcsőde megépülését, amivel már sikerülhet egy olyan fenntartható és környezetbarát intézményt
létrehozni, ami megtermeli a saját energiafelhasználását. Ebben a lehetőségben a 24 fős gyermeklétszámra
maximum 360 millió Ft pályázható, 100 % támogatással. A beadási határidő 2022. január havában lesz.
3. A TOP Plusz pályázati rendszer keretében, az eddig megjelent több kiírás szerint is lehetőségünk van pályázni,
mellyel jelentősen javulhat Tápiószentmárton látképe, károsanyagkibocsátása, az épületek fenntarthatósága és nem utolsó sorban az ott tartózkodó gyermekek és dolgozók körülményei, komfortérzetük.
3.1 Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a képviselő-testület
döntése szerint a Várallyay Béla Művelődési Ház teljes energetikai korszerűsítése lesz a támogatási
kérelmünk alapköve, majd a Sportcsarnok és Tanuszoda, Kubinyi Ágoston alsó tagozatos iskola és
a Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár fűtéskorszerűsítése. A pályázható összeg 250 millió Ft. A döntés
értelmében, amennyiben az összeg még engedi, akkor további önkormányzati épületek is bekerülhetnek a
pályázatba.
3.2 A „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázat lehetőséget adhat a
Napsugár Óvoda mindhárom telephelyén történő megvalósulásra. Ennek keretében épületenergetikai
korszerűsítések, játszóudvar és eszközpark fejlesztések is megvalósulhatnak, illetve még egy maximum 15 fős kisbusz beszerzése is támogatható lehet. A pályázat beadásakor a szakmai részt az óvodai
nevelésben résztvevőkkel egyeztetve építjük fel, hogy a helyi gyermekek fejlődését minél jobban szolgálja
a megvalósulás.
3.3 Az „Élhető települések” című pályázat esetében sok lehetőség közül lehetett választani. A képviselő-testület határozata szerint olyan beruházásokra nyújtunk be támogatási kérelmet, melyek a későbbiekben hasznot tudnak termelni Tápiószentmártonnak, így is biztosítva a későbbiekben a saját források növelését és a
település hosszútávú fejlődésének lehetőségét, fenntarthatóságának növelését. Ennek keretében a Várallyay
Béla Művelődési Ház, a Sportcsarnok és strand szolgáltatásbővítési lehetőségeit ragadjuk meg.
A TOP Plusz pályázati rendszerben sorra jelennek meg a pályázati kiírások, mellyel többek között további lehetőségek nyílhatnak meg a piactér, a strand, a belterületi utak, az egészségügyi intézmények és a bérlakásépítés terén.
Remélhetőleg ezekben a pályázatokban is tudunk majd támogatási kérelmeket benyújtani és sikeresen pályázni.
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A TOP Plusz keretben és a Bölcsődeépítésre beadott pályázatokat a 2022. januári beadásuk után kérésére
azonnal megküldöm Czerván György Országgyűlési Képviselő úrnak is, hogy minden erővel segíthesse Tápiószentmárton épülését, szépülését.
Györe László
polgármester

Útfelújítások_2021
A 2021. év Tápiószentmárton tekintetében ismét bővelkedett az útfelújításokban. A legnagyobb pénzügyi értéket képviselő útfelújítás 100 %-ban állami beruházásként valósult meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt 3112-es jelzésű
országos közúton. Ez a beruházás érintette a településközpontot elkerülő Fő út,
Mátyás király, Széchenyi út, Szelei úti szakaszokat.
Jó hírként kaptam a Magyar Közút mérnökeitől azt az információt, hogy az
eddig elkészült útszakasz folytatásaként a tavaszi időszakban (ha minden jól megy) elkezdődhet a Tápiószőlőssel és
Tápiószelével összekötő út felújítása is.
Továbbá a 3116-os számú (Kossuth Lajos út) felújításának felmérése és tervezése is megkezdődött.
A másik nagy léptékű és értékű települési útfelújítás a Tápiószentmárton-Göbölyjárás vasútállomást a 311-es
úttal összekötő út megépülése volt. Ezt a beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. koordinálta, ugyancsak 100 % állami beruházás keretében. Az elkészült út és járdák már biztosítani tudják a lakosság vasútállomáshoz
való balesetmenetes eljutását. A beruházás keretében rész-műszaki átadás történt, hogy a lakosság mielőbb tudja
használni az elkészült területet. Információim szerint a kerékpártároló teteje és a buszmegállók, majd a 2022. év első
felében érkeznek meg. 2022 nyarán lesz egy vágányzári időszak, amikor elkészülnek a biztonságos átjárók a vágányok
mentén. A teljes beruházás átadása 2022 októberében várható.
Fenti beruházások tekintetében minden tervezési, kivitelezési és finanszírozási tevékenység állami teendő volt, így az esetleges hibákkal, észrevételekkel
kapcsolatban az önkormányzat kizárólag csak továbbítási hatáskörrel rendelkezik. A teljes beruházás átadása után a vasútállomás a MÁV, az elkészült
buszforduló és útszakasz az önkormányzat kezelésébe kerül majd.
A fenti felújítások államilag történő finanszírozása nagyban megkönnyíti az
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát, hiszen a pandémia alatt alkalmazott önkormányzati elvonások és tiltások nem hagytak sok mozgásteret.
Azonban mi igyekszünk minden tekintetben megfelelni a kötelező feladatainknak ezért a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásunk lehetőséget teremtett
arra, hogy az idei évben is tudjunk saját forrásainkból útfelújításokat végezni.
A 100 %-ban önkormányzati forrásokból idén sikerült aszfalt réteggel
véglegesíteni az Irányi Dániel, a Zsák, a Csokonai, és a Móra-Tavasz közötti összekötő utcákat. Továbbá stabilizáltuk az Attila, a Csaba, a Dühöngő és
a Dühöngővel párhuzamos névtelen utcákat.
Ez a beruházás közel 67 millió Ft-ba került, mely többnyire az adófizetők befizetéseiből állt rendelkezésre.
Ezúton is köszönöm a rendszeresen és becsületesen fizetőknek, mert idén csak ezekből a bevételekből tudtunk
felújításokat elvégezni.
Az útfelújítások a saját források felhasználásával évről-évre folyamatosan zajlanak. A felújítandó utcák kiválasztásánál minden esetben azt vesszük figyelembe, hogy a helyreállítás minél több lakó javát szolgálja és lehetőleg
kapcsolódjon a korábbi javításokhoz, hogy ezzel egy egységesebb környezet alakuljon ki.
A Nádastói, Ady Endre és a Sőregi utak felújításának tekintetében információink szerint Czerván György Országgyűlési képvisel úr intézkedései vannak folyamatban, melyhez kérésére minden szükséges dokumentumot
haladéktalanul megküldünk!
Györe László
polgármester
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Ígéretünkhöz hűen…

Megszokott tény, hogy választások közeledtével megszaporodnak az ígéretek, aztán ezek vagy meg tudnak valósulni, vagy nem. A 2019. évi választás előtti kampány alkalmával csapatommal igyekeztünk olyan ígéreteket tenni, amit
biztonsággal meg is tudunk valósítani.
Sajnos a koronavírus világjárvány sok esetben közbeszólt eredeti terveinknek, de a kormányzati elvonások, illetve
a plusz feladatokkal járó többletköltségek terhe mellett is próbálunk megfelelni a korábban tett ígéreteinknek. Nem szeretnénk olyan csapdába esni, hogy több cikluson át kelljen ugyanazon fejlesztési ígéretekkel kampányolni, ezért minden
tőlünk telhetőt megteszünk a jövőben is, hogy vállalásaink maradéktalanul teljesülhessenek.
Tápiószentmárton közügyeiről igyekszem minden esetben részletesen tájékoztatni a lakosságot, de így év vége
közeledtével az alább leírtakban egy kis visszatekintőt adok, hogy hogyan sikerült eddig teljesíteni a vállalt programunkat.
1. A Sportcsarnok üzemeltetése sokáig veszteséges volt, ezért igyekeztünk ezt mielőbb megszüntetni, hogy a
település adófizetőinek befizetéseit a lehető leghasznosabban tudjuk felhasználni. A 2018. évben megvalósult
KEHOP pályázat sokat javított az intézmény energiafelhasználásán (hiszen a legzöldebb energia, az, amit nem
is használunk el!).
Ennek mentén az idei évben közel teljes mértékben sikerült LED technológiás világítást kialakítani az épületben, mellyel ismét jelentős energiamegtakarításokat sikerült elérni. (Csak a nagyteremben 46 db közel 500 W-os
reflektort cseréltünk 150 W-osra, amiből 23 is megvilágítja a termet, ezzel közel 70 %-os megtakarítást értünk
el.)
A csarnok bevételét leginkább a sporttáborok hozzák, ennek okán az öltözőket légkondicionáló berendezésekkel láttuk el, amivel jelentősen kényelmesebbé tettünk a táborozásokra.
A fenti beruházásokkal sikerült elérni, hogy évtizedes veszteséges üzemeltetés után, a 2022. évben már valószínűleg nyereséget fog termelni a sportcsarnok.
A strandfürdőben is igyekeztünk gazdaságossá tenni az üzemeltetést, illetve a strand épületeinek látható fejlesztésit megvalósítani. 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 házban is folytattuk a fejlesztéseket. A színpadhoz vezető bejáratot akadálymentesítettük, hogy
az oda való feljutás a kerekesszékkel élők számára is elérhető legyen, illetve a hozzá tartozó folyosó és fürdő-mosdó helyiség is megújult.
A könyvtár tetőterében elhelyezésre kerül egy hűtő-fűtő klímaberendezés, hogy az ott történő foglalkozásokat
a nyári időszakban se kelljen szüneteltetni.
3. A Fő úti és a Móra Ferenc úti rendelőkben elvégzett átalakításokról, felújításukról az „Egészségügyi hírek”
című cikkben részletesen írtam.
4. A Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat központi épületében a balesetveszélyes padozat került javításra és
klimatizáló berendezést helyeztünk el.
5. A Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében is klímaberendezés került elhelyezésre,
illetve idén a munkavégzésükhöz elengedhetetlen számítógépek kerültek felújításra.
6. A Polgármesteri Hivatalban ugyancsak klímaberendezések kerültek beépítésre. Továbbá teljesen új formában
jelet meg a település weboldala (www.tapioszentmarton.hu). A megújult honlapon igyekszünk folyamatosan
minden törvény által előírt és minden a lakosság és a hozzánk látogató turisták számára érdekes információkat
elhelyezni.
7. Az iskolák és a posta előtt elkészültek a parkolók, mellyel remélhetőleg a balesetveszélyes útszéli parkolások
megszűnhetnek.
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8. Az óvodákban fúrt kutakat alakítottunk ki, melyek az automata öntözőrendszerek működéséhez biztosítják
majd a szükséges vízmennyiséget.
9. A település főterén a hivatal melletti parkban is kiépítésre került az automata öntözőrendszer, amivel
jelentős vízmennyiséget tudunk megtakarítani egy kora hajnali programozott locsolással.
10. A „Vásártéri rendetlenséget” az odahordott építési törmeléket darálásos technológiával újrahasznosított építőanyaggá nyilvánítottuk. Ennek felhasználásával készülhetett el az Attila, Csaba, Dühöngő és a vele párhuzamos Névtelen utca stabilizálása, melyet mart aszfalt réteggel portalanítottunk. További aszfaltozási munkákat
végeztünk az Irányi Dániel, Csokonai, Zsák és a Tavasz-Móra közötti Névtelen utcákon.
(Ezekből az utcákból sokan jelzik örömüket, hogy végre elkészült az útjuk, volt, aki egyenesen azt mondta:
„megoldottuk a karácsonyi ajándék kérdést, rollert kap a gyerek!)
A megtisztított területre térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre, mellyel a jövőben elkerülhetőek lesznek az
újabb illegális lerakások.
11. Több adományozó és szervezet támogatja önkormányzatunkat, ezért adományokkal sikerült támogatni idén
is az egyedülálló időseket és gyermekes családokat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Safi kertészet
jóvoltából élelmiszerrel. Tűzifát tudtunk osztani a göbölyjárási vasúti felújításnál kivágott fákból a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóvoltából. Ruhaadományokat kaptunk az Élő Reménység Alapítványtól. Magánszemélyek felajánlásaiból sikerült sok bútort kiosztanunk.
12. A fentieken túl idén ismét dupla „Mártonnapi juttatást” osztottunk a 65 éven felülieknek és az önkormányzat minden dolgozója kaphatott egy kis év végi jutalmat is a nehéz év megbecsülése jeléül.
A fenti fejlesztéseket az Önök adóbefizetéseiből és a központi költségvetési bevételeinkből tudjuk fedezni.
Sajnos a gépjárműadó elvonása, a pandémiás helyzetek pluszköltségei megnehezítik a dolgunkat, de minden erőnkkel,
minden munkatársunkkal azért dolgozunk, hogy a kevés bevételeinkből a lehető legtöbbet tudjunk kihozni.
Ezúton is köszönöm az adófizetők pontos befizetéseit és egyben minden segítőnek, adományozónak, akik támogatják önkormányzatunkat. Szerencsére egyre többen vannak!
Továbbra is ……. ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT!
Györe László
polgármester
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Kinek mi a dolga?

Az augusztusban megjelent Szt. Márton tér nevű kiadványban (sajnos) ismételten csak a mocskolódás volt a fő téma. Mindamellett, hogy a személyem sértegetésére nem kívánok itt reagálni (hiszen ez
egy önkormányzati kiadvány), azért az önkormányzat működésére érkező vádakra azt gondolom mindenképpen ebben a lapban kell kitérnem. Először is szeretném tisztázni, hogy mi az önkormányzatiság
lényege és ebben a rendszerben kinek mi a dolga?
Sajnos a Szt. Márton tér kiadványban úgy keverik szezont a fazonnal, mintha nem is láttak volna
soha önkormányzati rendszer működést. (Vagy Ők teljesen másképp dolgoztak!)
Az önkormányzat tágabb értelmében a település lakosságát jelenti, akik önmaguk (ÖN) irányítják
(kormányozzák) a közösségi életüket. Az önkormányzat működési elve szerint a választópolgár megválasztja azokat a tisztségviselőket, akikre rábízza a közösség működtetését. A megválasztott képviselők és a polgármester
összegyűjtik a közösség többségi igényeit és ez alapján végzik a települési feladatokat (és természetesen a kormány által
kiadott kötelező feladatokat). A helyi ügyekről a képviselő-testület hoz döntést, a helyben nem megoldható kérdésekről
tájékoztatják az országgyűlési képviselőt, hogy az országossá váló helyi gondokat törvényekkel, rendeletekkel és egyéb
jogszabályokkal az országgyűlés és az aktuális kormány tudja megoldani.
Tehát a „polgár dolga” a választás, a „képviselő dolga” a választók igényeinek gyűjtése és döntéshozatal az ügyekben. A „polgármester dolga” a választók igényeinek gyűjtése, döntések előkészítése, döntéshozatal és az országgyűlési
képviselő tájékoztatása. Az „országgyűlési képviselő dolga” összegyűjteni a körzetébe tartozó polgármesterektől a
települési problémákat, melyek helyben nem megoldhatóak és erről törvényjavaslatot, indítványt, petíciót nyújtani be az
Országgyűlés elé. Az „Országgyűlés dolga”, hogy az országban keletkező problémákat a lehető legtöbb ember igényeit
figyelembe véve megoldja. EZ A DEMOKRÁCIA (népuralom, egyenjogúság).
Fentiek okán fontosnak tartom megjegyezni, hogy a polgármester dolgai között szerepel az országgyűlési képviselő
tájékoztatása, ami sajnos az én esetemben abba az akadályba ütközik, hogy Czerván György képviselő úrtól sajnos nem
sikerült közel 7 éve időpontot kapnom, hogy meg tudjuk beszélni Tápiószentmárton igényeit, problémáit, nehézségeit.
Ezért – mivel én mindenképpen szeretném teljesíteni a dolgomat – igyekszem minél több OGY képviselőt megkeresni
Tápiószentmárton ügyeivel kapcsoltban. Mindezt teszem párthovatartozás nélkül! Talán ez az egyetlen igaz szó a kiadványukban, hogy valóban találkoztam már közel minden párt OGY képviselőivel, illetve volt alkalmam tárgyalni már
az Országgyűlés Alelnökével Dr. Brenner Kolomannal is Tápiószentmárton fontos ügyeiről.
Nem gondolom, hogy ki kellene hagynom ilyen magas szintű beszélgetéseket a település érdekében, csak hogy
„megfeleljek” annak, aki emberszámba sem vesz.
A továbbiakban a Szt. Márton tér cikkében megjelent hazugságokról írnám le véleményem. Többek között a „Függetlenül?” című cikkben is rengeteg pontatlanság (vagy szándékos félrevezetés) szerepel. A hiteltelenség legfőbb bizonyítéka, hogy „2020-as parlamenti választás” szerepel benne, amit egyébként már 2 évvel előtte 2018-ban megtartottak!
Na körülbelül pont ennyi igazság van a többi részben is, nem is csodálom, hogy már aláírni sem meri a cikk írója saját
(vagy esetleg más által irányított) gondolatait.
Ami az önkormányzatot érinti, hogy teljesen hamis információkkal rendelkezik a cikk szerzője.
- A „rámhagyott 200 millió” története: Az akkori kampánykiadványokban olvashattuk,
hogy „a hosszú évek spórolásának eredményeképpen” sikerült összegyűjteni azt a bizonyos
200 millió Ft-ot. A választók jóvoltából én 2014 októberében kerültem hivatalba. A 2014
december végi számlaegyenleg mínusz 15 millió Ft volt, ezért az önkormányzati Vízöntő
Kft. kellett átutaljon 20 millió Ft-ot, hogy év végén ne legyen mínuszban a számla. Mindezt
úgy, hogy az önkormányzat abban az évben is már a következő évi finanszírozás első részletét megkapta (ez akkor kb.13 millió Ft volt). Fontos tudni, hogy a „gyűjtögetés” abból állt,
hogy a kormány általi adósságkonszolidáció idején az akkori vezetés „átmentett” 190 millió
Ft (ami máris nem 200!) összeget az akkori önkormányzati tulajdonú Vízöntő Kft.-be, majd azt tartozásként kifizettette
a kormánnyal (ezzel a saját kormánypártját átverve!). Ebből a 190 millió Ft-ból érkezett vissza 2014 decemberében a
20 millió Ft. A maradék 170 millió Ft teljes egészében útépítésre ment el. Ebből 66 millió Ft-ot még az előző vezetés a
választások előtt leaszfaltozott Bartók Béla, Alkotmány utcákra költött, csak már nekem kellett átutalnom az összeget,
tehát a kifizetést hagyták rám, nem a pénzt! (egyébként pedig nem „rám”, hanem a településre!, mert én nem azonosítom
magam az önkormányzattal) Ha számolunk, akkor a bizonyos 200 millióból máris csak 104 milliónál tartottunk, amikor
2015 júliusában kiderült, hogy önkormányzatunk összesen 115 millió Ft tartozást gyűjtött össze egy korábban felvett,
de nem fizetett OTP hitel miatt (na ezt gyűjtötték). Nos itt már el is fogyott a „rám hagyott” 200 millió….na vajon hogy
dörzsölhettem a tenyerem?
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Elmondom…először a fejemet vakartam, hogy miből fizetünk majd ki minden „örökséget”, aztán ez is megoldódott!
Mindezek tudatában fontos megjegyezni, hogy az elmúlt 7 év alatt az utakra megközelítőleg 500 millió Ft-ot költöttünk
nem csak a rá szánt 190 milliót! Vajon miért nem tudtak (vagy akartak) ilyen mértékű útépítéseket megvalósítani korábban?
- A biztonság története: a cikk szerint „aligha működő térkamerák” vannak településünkön. Hát tisztelettel jelentem
ez is téves információ. Jelenleg a településen kihelyezett minden kamera megfelelően működik és mindent rögzít. Azt
is például, hogy ki volt, aki a művelődési házra szolidaritásból kitett „SZFE” piros-fehér szalagját az éj leple alatt egy
esernyő fogantyújával szaggatta le. De egyelőre elég, ha ezt én tudom, mert ezzel legalább nem okozott anyagi kárt,
mint a szobrok és út összefestékezésével.
Másodsorban igen, a Polgárőrség nagyon sokat tett és tesz a közbiztonságért Tápiószentmártonban, ezért még véletlenül sem ildomos bármilyen módon szidni az önkéntes tevékenységüket!
- A napelem története: Ezzel kapcsolatban is érdekes információi vannak a cikkírónak, de akkor legyen, jöjjön az
igazság. Fontos tudni, hogy a sportcsarnok tetejére 2013-ban került először napenergiát hasznosító rendszer. Ez egy
napkollektoros berendezés volt, melyet sikerült elméretezni, mert dupla akkora rendszert sikerült feltenni, mint amire
szükség lett volna. Adódott ez abból, hogy (mint később ez kiderült egy beszélgetés során) azt sem tudták mi a különbség
a napkollektor (melegvizet készít) és a napelem (áramot termel) között. 2014 júniusában egy testületi ülésen (videó felvétel szerint) az akkori sportcsarnok vezető és képviselő jelezte, hogy még mindig (kb. 1 éve) nem működik a napkollektor,
ahogyan már többször is jelezte. Képviselő kérdésére: „Akkor ez most így marad?” Tóth János polgármester úr egyszerűen azt válaszolta: „Akkor ez így!”. Hát valóban úgy is maradt, mert 2015-ben nekem kellett garanciális javítást kérni
a kivitelező cégtől. Azóta működik a rendszer, illetve a KEHOP pályázat keretében 41 kW teljesítményű áramtermelő
napelemet is sikerült telepítenünk mellé és minden tökéletesen, energiahatékonyan működik!
- A törvényi megfelelőség: Hivatalunk törekszik arra, hogy mindenben a törvény betűit betartva járjunk el. Ezt támasztja alá a rengeteg ellenőrzésünk alkalmával kapott jó és kiváló minősítés is. De a cikkben szereplő Albertirsai úti
pályázat kapcsán is világossá tette a Kúria, hogy nem történt törvénysértés! Mint ahogyan az Államkincstár vádjai ellen
is minden lezárt perünket megnyertük!
A kérdés számomra ilyenkor mindig csak egy marad: Vajon mindenki magából indul ki?
Zárszónak csak annyit, hogy nem kívánok senkit „gyalázni”, de a tények makacs dolgok. A jövőben is tájékoztatom
a lakosságot az aktuális ügyekről és kijavítom az ellenséges szándékú lejárató írásokat...jó volna elgondolkodni, hogy
mik kerülnek majd így felszínre…nekem nincsenek titkaim!
Györe László
polgármester

Hírességek a tápiószentmártoni temetőben
Blaskovich Ernő (1833 - 1911)
Földbirtokos, a magyar versenylótenyésztés kiemelkedő egyénisége. Itt született Tápiószentmártonban és itt is
temették el. Az Ő életében- talán- a legjelentősebb az a tény ,hogy a tápiószentmártoni ménesében született Kincsem
(1874.03.17. - 1887.03.17.), a világhírű, verhetetlen csodakanca. Minden versenyt (54) megnyert. Gazdája kiemelkedő érdemeket szerzett a lótenyésztés és lóversenyzés területén. Szelíd, kedélyes ember volt. Ifjú korában olyan neveltetést kapott, mint a kor arisztokrata gyermekei. Szerette és csodálta a természetet. Betakarítások idején viszont
dolgozniuk kellett testvéreivel együtt a földeken. Később eredményesen gazdálkodott birtokain.
Sírja a Blaskovich - kápolna mögötti sírkertben található.
Kubinyi Ágoston (1799 – 1873)
Természettudós, régész. A pesti egyetemen filozófiát, növénytant, oklevéltant, numizmatikát és régészetet tanult.
Fiatal kora óta bátyjával, a kiváló polihisztor Kubinyi Ferenccel együtt szenvedélyes kutató és gyűjtő volt. Nagy érdemei vannak abban, hogy a Nemzeti Múzeum gazdag anyagát megőrizte és gyarapította is, valamint kiépíttette a
Múzeumkertet. A Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója 1843-1869 között.
Fontosabb művei: Magyarországi mérges növények (1842); A Magyar Nemzeti Múzeum(1848); A szekszárdi régiségek
(1857 ); A temetések és temetők (1869).
Tápiószentmártonban az evangélikus temetőben nyugszik.
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Raffai Sándor (1866 – 1947)
Evangélikus püspök, hittudós. Tanulmányait Pozsonyban, Jénában, Lipcsében és Baselben végezte. Besztercebányán 1892-től, Tápiószentmártonban 1893 áprilisától -1896 októberéig volt lelkész. 1906-tól a pozsonyi evangélikus
teológia tanára. 1918-tól a bányai egyházkerület püspöke. 1902-ben megalapította a Theológiai Szaklapot. Görögből
lefordította az Újtestamentumot. Ő dolgozta ki a magyar evangélikus egyház új istentiszteleti rendjét.
Tápiószentmártonban az evangélikus temetőben nyugszik.
Szentkirályi Móric (1809 – 1882)
Ügyvéd, orvos, liberális politikus. Kossuth Lajos egyik házassági tanúja. A pesti egyetemen jogot tanult,1829-ben
lett ügyvéd. Néhány év múlva Pest vármegye alispánja lett .Kossuth Lajos mellett - pest vármegye küldötteként - aktívan részt vett az utolsó 1847 - 1848-as reformkori országgyűlésen. A Bach – rendszer idején orvosi diplomát szerzett
és Pesten és ingyen gyógyító tevékenységet folytatott. A Deák párt országgyűlési képviselője (1865-1867) volt. Később
Pest főpolgármestere (1865 – 1867) lett. A fővárosban utca őrzi a nevét.
Tápiószentmártonban a katolikus temetőben nyugszik.
Magyary - Kossa Sámuel (1849 - 1923)
Tiszaroffon született 1849. augusztus 20.-án. Tanulmányait a pesti egyetemen folytatta. Később (1872 - 1873) Mérő
János ügyvédi irodájában gyakornok volt. A királyi táblánál (1873) ellenszolgáltatás nélkül dolgozott. Igazságügyminiszter engedélyével (1874) sikeres közügyvédi majd váltóügyvédi vizsgát tett. Később (1879) a tiszaroffi birtokáról
tápiószentmártoni birtokára telepedett le. Nagy gondot fordított könyvtárának értékes kiadványokkal való gyarapítására. Kutatásokra szentelte idejének nagy részét. Behatóan foglalkozott családtörténettel. Országos hírű könyvtára
volt, amely mintegy harmincezer kötetet számlált. Fontosabb művei; Varrodeiasz (1900 ), A nagysarlói Magyary Kossa család története (1925). Tápiószentmártonban távozott az élők sorából 1921. április 2-án.
Tápiószentmártonban az evangélikus temetőben nyugszik.

DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT: Dr. DUSEK LÁSZLÓ
Ebben a faluban ötgyermekes családban született 1940-ben. A család nehéz
körülmények között élt, de otthon mindig volt többféle olvasnivaló. Édesanyja 9
éves korában meghalt.
Az általánosiskolát helyben, gimnáziumot Cegléden végezte. A debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen középiskolai tanári oklevelet szerzett
(1965). A helyi általános iskolában 1965-2002 között több ezer, a Budakalász
Gimnázium helyi tagozatában több száz tanulót tanított. Tanítványai járási és megyei versenyeket nyertek, akikaz országos versenyeken is jól szerepeltek. Sok
tanulóval és felnőttel a sakkozást megkedveltette, úttörő és felnőtt sakkcsapatai
szintén szép eredményeket értek el.
A MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének ösztöndíját nyerte el (1976).
Ekkor dr. Enyedi György akadémikus felkérésére az intézet falukutatási programjába bekapcsolódva Tápiószentmárton, Tápióbicske és Pánd kérdőíves felmérését végezte el, amely munkába bevonta a legjobb tanítványait.
A kérdőívek feldolgozása után Debrecenben védte meg doktori értekezését (1982), amely a TÁPIÓ-MENTE
NÉPRAJZA c. gyűjteményes kötetben jelent meg (1983). Az 1980–as években kollégájával összegyűjtötte falunk
földrajzi neveit, majd ragadványneveit. A Magyar Földrajzi Társaság tagja /1989/, majd választmányi tagja
/1997/, 2005-ben és 2009-ben a tagság alelnöknek választotta meg.
A kiváló szakmai munkáját bizonyítja, hogy a szakmai zsűri három OTKA pályázatát nyertesnek ítélte. A harmadik
témája: Dél-kelet Pest Megye idegenforgalmának földrajzi alapjai (2002). 1993-ban a falunkból 1945-ben, a Szovjetunióba elhurcoltakról a hozzátartozók visszaemlékezéseit összegyűjtötte, amely dr. Szabó János miniszternek
köszönhetően meg is jelent /1994/. A kiadvány bevételéből – a rabok névsorával - Dusek László kezdeményezésére
/1995/ emléktábla készült. A hősi szobor mellett ma is látható emléktáblát az önkormányzat helyeztette el (2017).
Helyi képviselő volt 1994-2006 között, kutatási eredményeit a falunk jövőjét tervező szakemberek is felhasználták. Kb. 20 országos konferencián tartott előadást a Tápió-mente értékeiről, rádió és tv interjúiban, a sajtóban ismeretterjesztő cikkeivel népszerűsítette azokat. Kutatásaira alapozva a kistájunk nevezetességeit bemutató ún.
KINCSEM-TÚRÁT megszervezte (1996), amelyen eddig közel 400 csoport - több ezer fő - vett részt.
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Alapítványt hozott létre saját pénzén a hátrányos helyzetű tehetséges diákok támogatására (1997), amely
eddig több mint 50 tanulót, több mint 3 millió Ft-tal támogatott. Ezt az alapítványt ma is bárki támogathatja. Az
eddig megjelent 11 kötetéből hat- szellemi játékra ösztönző – ún. kvízkötet, összesen 13 ezer – főleg tantervi követelményekre épülő - kérdéssel és válasszal. 2000-ben jelent meg AZ ALFÖLD kötete, amelyben e nagytáj 240 településének
értékeit mutatja be.
Viszont legfontosabb a kistájunkról a 30 éves kutató munkáját tartalmazó „A TÁPIÓ-MENTE” kötete. Erről írja
dr. Dövényi Zoltán egyetemi tanár: „ezzel a könyvvel a Tápió mente az ország legjobban megkutatott kistája lett.” Dr.
Dusek Lászlónak a kistájunkon sok évtizeden át folytatott alapos és szerteágazó kutató munkáját 2019-ben A
TÁPIÓ-MENTÉÉRT kitüntetéssel ismerték el.

TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG DÍJA KITÜNTETÉST KAPOTT:
SZÍVÓSNÉ TERÉK MÁRIA ÉS SZÍVÓS ISTVÁN
Horgos József és Túróczi Zoltán meghívására1992-ben érkezett Tápiószentmártonba Szívósné Terék Mária és
Szívós István, akik a környező településeken néptáncot oktattak,
több néptánccsoportot vezettek.
A Tápiószentmártoni Művelődési Házban már működött
egy ifjúsági csoport, amelyet (korábbi vezetőjüktől) átvettek, új
repertoárt tanítottak be, s elkezdődött egy új közösség formálása.
A létszám folyamatosan nőtt, a kamaszokból felnőttek lettek, s
igény lett arra, hogy gyermekekkel is foglalkozzanak, így a néptánccsoport néhány év alatt néptáncegyüttessé fejlődött, amely
a település nevéről a Szent Márton Néptáncegyüttes nevet kapta.
A néptánc, a népzene, a népdaléneklés szeretete nagy létszámú közösséget formált: évekig 80-90 fő körül mozgott a felnőtt-, az utánpótlás-, és a gyermekcsoport létszáma. Az utolsó néhány évben szenior csoport is működött
a néptáncos gyerekek hozzátartozóiból és a néptáncot szerető felnőttekből „Kontyalávalók” néven.
A gyermekek szülei is hozzátartoztak ehhez a jól működő közösséghez, amiben csak tudtak, önzetlenül segítettek, kísérték a táncosokat a fellépésekre. Többen nemcsak erkölcsileg, anyagilag is támogatták a munkát, a szülőkön kívül több helyi vállalkozó is.
Az idő meghozta a gyümölcsét, egyre több koreográfia készült, így önálló műsor bemutatása is lehetségessé
vált. Először természetesen a községi ünnepségeken, megemlékezéseken nyílt fellépési lehetőség az együttes számára.
Kezdetben a citera jelentette az egyetlen zenei kíséretet, majd később a Tóthágas zenekar látta el ezt a feladatot.
Rendszeres szereplői voltak az Attila-napoknak a Kincsem Lovasparkban vagy a Pünkösdi Bornapoknak
a Kiss Pincében. A Márton-napi rendezvényeken (Nemzetközi Hurkatöltő Fesztivál, budapesti Mezőgazdasági
Múzeum) minden évben színesítették a programokat. Emlékezetesek maradnak a szüreti felvonulások (amelynek
hagyományát Horgos József élesztette újjá), az év végi karácsonyi műsorok...lehetetlen mindent felsorolni.
Óriási élményt nyújtottak a külföldi megmérettetések is, több alkalommal jártak a táncosok Németországban
és Erdélyben is. Ezek az utak még jobban összekovácsolták a közösséget, de a Horgos József által szervezett néhány
napos nyári együttlétek, nyaralások is ezt a célt szolgálták, s emlékezetesek maradnak mindenki számára.
Miután létrejött a művészeti iskola, a Szent Márton Néptáncegyüttes is részévé vált, s az itt elvégzett munkáról
a tanulók bizonyítványt kaptak.
Változás kezdődött 9 évvel ezelőtt, a Szent Márton Táncegyüttes 20 éves története véget ért, de a néptáncoktatás (más oktatókkal) tovább folyik a művészeti iskola keretein belül.
Ez a 20 év fontos fejezete volt Tápiószentmárton kulturális életének. Sok ember vált nemcsak a néptánc „szerelmesévé”, a közös cél érdekében végzett munka megtanított egymás szeretetére, tiszteletére, alkalmazkodásra,
együttműködésre, fegyelemre. Akik részt vettek ebben, vagy csak figyelemmel kísérték, olyan élményt kaptak,
amelyből életük végéig táplálkozhatnak.
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DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT:
SZÁSZ LÍDIA SÁRA

Már diákkorától kezdve kereste az újabb és újabb kihívásokat. A családi
háttér, az édesanyja, az édesapja példaadó szellemisége, szeretete volt a minta élete nehéz perceiben is. Ezt gazdag életútja igazolja.
Érettségi után óvodapedagógusként kezdett el dolgozni Tápiószentmártonban.
A munka mellett levelező tagozaton óvónői diplomát szerzett. Később tanár
édesapja hatására és biztatására az általános iskolában vállalt munkát, ahol 40 évig
tanított rajz és földrajz szakos tanárként. Az iskolában és a községben a tanítványaiért rendszeresen vállalt feladatokat. Vizuális ötletei és a tanítványaival közösen tervezett és kivitelezett dekorációk egyedisége, esztétikai megjelenése tetszett szűkebb és tágabb környezetének. Kézzel írt és rajzolt okleveleit, meghívóit
a fiókok legmélyén még ma is őrzik volt tanítványai. Rendszeresen szervezett a gyermekek munkáiból kiállításokat.
Tehetséggondozási projektek tervezését és megvalósulását kollégáival közösen végezték. Nagyon szerette az
osztályfőnöki munkát is. Néhány évig az iskola igazgatóhelyettese volt. Országosan elismert szaktekintélyeket hívott
meg iskolánkba. Szervezte a továbbképzéseket a helyi és környező településeken tanító pedagógusoknak. Elkészítette az Apáczai Tankönyvkiadóban megjelent - alsós évfolyamok rajz tanítását segítő – tankönyvcsaládot. Ez a
Magyar Termék Nagydíjat is elnyerte. Alapfokú Művészeti iskolák alakultak szerte az országban az 1990-es évek
végén. Mindent megtett, hogy a tápiószentmártoni gyermekek is kiváló zene és táncoktatás mellett, grafika-festészet tanszakkal együtt tanulhassanak ilyen iskolában. Az akkori polgármestert és képviselőket is meggyőzte ez a
jövőkép. Sok munkát vállalt. Önzetlenül szervezett, dolgozott. Hivatalos dokumentumokat készített elő… Megalakult
a Művészeti Iskola.
Több mint 20 éve annak, hogy számtalan előnyével együtt a gyermekek ma is élhetnek a művészeti oktatással,
ezzel a nagyszerű lehetőséggel. Szívesen megtervezte iskolánk és művészeti iskolánk címereit. A szakmai munkájában elért eredményei alapján meghívták a nagykátai Damjanich János Gimnáziumba rajz tantárgy tanítására,
ahol 20 évig a kollégái és a diákok megelégedésére látta el feladatát. Mindeközben felvételt nyert a Moholy - Nagy
Iparművészeti Egyetem rajz vizuális - környezetkultúra szakára, ahol középiskolai művésztanárként Kiváló minősítéssel kapta meg diplomáját. Családi okok miatt Ceglédre költözött, ahol több éven keresztül szakközépiskolákban
is tanított. Néhány éve bátyja és annak családja közelében Budapesten él és dolgozik. Ma is tagja a Tehetséggondozó
Társaságnak és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Tápiószentmárton iránt érzett hűségét jelenti, hogy
másfél éve a Facebookon megnyitotta az egymást tisztelő Tápiószentmártoniak csoportját. Ha virtuálisan is tartja
a kapcsolatokat barátaival, ismerőseivel, kollégáival, régi tanítványaival.
Nem felejtette el soha azt a települést ahonnan elindult.

TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG DÍJA KITÜNTETÉST KAPOTT: FÜRI ANDRÁS

Szakmai pályafutását a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnál kezdte. Később Budapestre került, ahol a környezet- és természetvédelmi államigazgatási
szervnél dolgozott. A ranglétrát végigjárva 2005 júniusa óta a Duna Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság Igazgatójaként dolgozik. Tápió-Hajta vidék természeti környezetéhez személyes vonzalom fűzi. A térség zoológiai és botanikai felmérését az
1980-as évek végétől folyamatosan végezte.
A Pest Megyei Tanács megbízására közreműködött a természeti területek
védetté nyilvánítás szakmai indoklásának előkészítésében. A leadott javaslatok
alapján az értékes terület 1990-ben helyi védelmet kapott. A felmérő munka tovább folytatódott. A Budapesti
Természetvédelmi Igazgatóság munkatársaként is megkezdték a Tápió-vidék természeti értékeinek felmérését.
A védelem szükségességéről, a természeti értékeiről 1995-ben egy szakmai anyagot állítottak össze. Még ebben az
évben, - amely hazánkban a Természetvédelem Éve volt - adták ki Füri András- Urbán Sándor: A „Tápió–vidék
természeti értékei” című munkát.
Ez a kis könyvecske volt az első természetvédelmi kiadvány, amely a Tápió-mentéről szólt. Alapos előkészítő munka folytatásaként és eredményekén 1998-ban került kihirdetésre a Tápió-Hajta vidéke Tájvédelmi Körzet, melynek
létrehozásáért, a természetvédelem helyi személyi, tárgyi feltételeinek megteremtéséért sokat tett.
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A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány létrehozásában is segédkezett és alapítása óta tagja a Kuratóriumnak. Itteni munkásságát, kutatása eredményeit, népszerűsítő szakfolyóiratokban, 14 írásban és több fórumon
ismertette. A természet védelme érdekében kifejtett tevékenységét Miniszteri Elismerő Oklevéllel (1995), Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszttel (2003), Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével (2013), és Pro Natura Díjjal
(2020) ismerték el.
Kiemelten fontosnak tartja az ismeretek továbbadását a fiatalabb nemzedékek számára.

TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG DÍJA KITÜNTETÉST
KAPOTT: URBÁN SÁNDOR
Az 1980-as évektől folyamatosan végezte a Tápió-vidékének madártani felmérését, mint a Magyar Madártani Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyi csoport
aktivistája. Farmos és Tápiószentmárton határában madártani táborokat szervezett
hosszú éveken keresztül. Ez idő tájt fedezték fel, hogy milyen gazdag növénytársulások
találhatók környékünkön. Ekkor fogalmazódott meg, hogy helyi jelentőségű védett természeti területeket kell kijelölni. Munkájuk nyomán 1990-ben helyi védelmet kapott 1500
hektáron az értékes terület. Nagyszámú fiatal és egyetemista bevonásával folytatták a
térség természeti értékeinek feltárását. Ennek egyik eredményeként jelent meg 1995-ben Füri András-Urbán Sándor „A Tápió-vidék természeti értékei”című munka. Természeti és kulturális értékeinek megismertetésére forgatták
a Tápió-mentén c. harminc perces videó filmet. Urbán Sándor Dr Török Zsolt közreműködésével elkészítette a
Tápió-vidék első részletes turistatérképét. 1998-ban Tápió-Hajta vidéke Tájvédelmi Körzet került kihirdetésre és
a területek állami védelem alá. A göbölyjárási láprét növénytanilag legértékesebb részét megvásároltatta a Jászkun Természetvédelmi Szervezettel és a mai napig hűséges gondozója, karbantartója a nőszirom láprétnek.
Szakmai Kapcsolatot ápolt a legnagyobb német természetvédelmi civil szervezet aktivistájával Dr. Rolf Gastellal.
Kettőjüknek kiemelkedő szerepe volt a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány létrehozásában. Urbán Sándor előbb mint titkára, később mint a szervezet elnöke folytatta tevékenységét a térségben. A német partnerekkel
1998-tól közösen minden évben diák természetvédelmi cseretáborokat szerveztek, így számos külföldi fiatallal is
megismertették a Tápió - vidék természeti értékeit.
A hazai természetvédelemben kifejtett több évtizedes munkáját a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2006-ban Pro Natura Emlékplakettel ismerte el.

Várallyay Béla Művelődési Ház őszi eseményei
Szeptember 11-én a hagyományos szüreti felvonulás a hagyományos útvonalon
került megrendezésre. Az idei év tapasztalata az volt, hogy érdemes elgondolkodnunk
azon, - hogy végig kell e menni a hagyományos útvonalon? -, hiszen egyre kevesebb az
érdeklődő a felvonulás iránt. A fellépők kisgyerekek, nekik fárasztó a hosszú útvonalat
megtenni és végig szerepelni. Helyi fogat is egyre kevesebb van, ráadásul néző pedig
egyre kevesebb…
Magyar Népmese napja alkalmából az óvodások és az alsó tagozatos iskolások egy mesedélutánon vehettek
részt. A Vidám Vándorok társulata szórakoztatta a gyerekeket színvonalas előadásukkal október 14-én.
Október 30-án pedig megtartottuk nagy sikerrel az első Tök Jó Családi Napot. Gyerekek-felnőttek egyaránt kivették részüket a tökfaragásból. Három országos hírű ételszobrász is faragott élethű alkotásokat Kókai Tibor rekord
méretű terméseibe. A művelődési ház előtt kiállított remekművekben sokan gyönyörködtek és fotózkodtak. A kapcsolódó rendezvények is sikeresnek bizonyultak. Nagy sikert aratott a tökös- mákos rétes! A Szent Márton Nyugdíjasklub jóvoltából került ez a finomság a sütőbe. A gyerekek kézműves foglalkozáson nyalólából szellemet, fonálból
pókocskát, lufiból tökfejet és hungarocell golyóból tököt készíthettek. Az ügyességi versenyen sok kisgyerek próbálhatta ki az ügyességét. A tökös kvíz pedig sok fejtörést okozott még a felnőtteknek is. Sötétedéskor pedig a tűzzsonglőr
csoport nem mindennapi produkciójában gyönyörködhettünk. A tökből készült finomságok versenyén pedig egy
fiatalember Oravecz Patrik sütőtökös tortája bizonyult a legjobbnak és a zsűri egyhangú döntése alapján el is nyerte
az első helyet és a vásárlási utalványt. A családi póló csomag is gazdára talált, a legrémisztőbb család, Gyurcsik
család, át is vette már a jutalmát.
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A tökfaragó versenyen pedig a legszínvonalasabb alkotások közül sorsoltuk ki a főnyereményt, a családi
wellness hétvégét, amit a Barad család nyert. A résztvevőknek köszönjük szépen a részvételt és a munkát. A nyerteseknek még egyszer gratulálunk.
Meg szeretném köszönni, a rendezvény támogatóinak is a munkáját és a felajánlásokat.
Köszönjük szépen: Kókai Tibornak, Zombori Zsoltnak, Kalhammer Péternek, Laczkó Károlynak, Gelencsér-Szabó Ilonának, Gál Juliannának, TTSE csapat tagjainak.
Márton napi rendezvények
A fokozódó megbetegedések száma már a Márton napi rendezvényekre hatással volt. A gyerekek mese előadását
és a gyerekkoncertet „megfeleztük„ a járványhelyzet miatt. Az óvodások vettek részt a bábelőadáson. Az iskolások
a gyerekkoncerten. A Generációk találkozója elmaradt. Szombat esti programjainkon csak védettségi igazolvánnyal
lehetett részt venni. Aki viszont eljött, az garantáltan jól szórakozhatott. Vasárnap pedig a Márton napok zárásaként a szokásos egyházi program került megrendezésre. Körmenet, borszentelés, Kalásztalálkozó.
Szeptembertől november közepéig többnyire minden rendezvényt meg tudtunk tartani. Sajnos a megbetegedések
és a fertőzések számának a növekedése miatt az adventre tervezett ünnepi programokat, a fellépők és a nézők
egészsége megóvása érdekében nem tarjuk meg. A szakemberek ezen időszakra számítják a járvány tetőzését. Emiatt döntöttünk úgy, hogy csak az utolsó adventi vasárnapon, szabadtéren a község fájánál ünnepeljünk együtt.
December 19-én 15.30-kor nézzük meg a Lux Mithras Tűzzsonglőr csoport karácsonyi műsorát. Várunk minden
érdeklődőt szeretettel!
Reméljük programjaink között talált mindenki neki tetszőt. Jövőre is változatos programokkal várjuk kedves látogatóinkat.
A Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói nevében békés ünnepeket és egészségben bővelkedő boldog újesztendőt kívánok!
Majorosi Katalin

tök.
A „legszentmártonibb”
szló
Készítette: Galbács Lá

Összefoglaló a Nagykátai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tápiószentmártoni
Tagintézményének elmúlt egy évben végzett munkájáról
A 2020/2021-es tanév számos nagyobb horderejű változást okozott intézményünk életében.
A korábban önálló intézményként működő Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola a Ceglédi Tankerületi Központ kezdeményezésére, az Oktatásért Felelős Miniszter döntésének értelmében 2020. szeptember 1-től a Nagykátai
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményévé vált. Ezzel a rendelkezéssel az intézmény gazdálkodási,
és önálló döntési jogkörét elvesztette ugyan, ám működését tekintve mind Tápiószentmártonban, mind Tápióbicske és
Farmos telephelyeken zavartalanul, a korábban megszokott módon folytatódhatott az oktatás. Az összevont intézmény
vezetője, Szabó Ferenc, és a tagintézmény vezetője, Lovas Adél is osztozott abban a nézetben, hogy nemcsak az
iskola, de a települések kulturális életét is pozitívan befolyásoló, jól bevált szokások és hagyományok megtartásával, ezek kiemelésével és fejlesztésével az együttműködés a két intézmény között teljes összhangban folytatódhat.
Ennek eredményeként a zeneművészeti, néptánc, képző-és iparművészeti ágakon is történtek változások, úgymint a
klarinét és szaxofon oktatásának elindítása, grafika tanszak beindítása a farmosi telephelyen, valamint a szolfézs főtárgy
oktatásának lehetősége azon 1. osztályos gyermekek részére, akik még nem döntötték el milyen hangszert is válasszanak, de szeretnék igénybe venni a zeneoktatást.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

17

Az elmúlt tanév más okokból kifolyólag is meghatározta az intézmény működését, a pedagógiai munkát. Az életünket nagymértékben befolyásoló és szabályozó világméretű járvány plusz terheket rótt vezetőkre, pedagógusokra
egyaránt. Tanulóink egészségének megőrzése érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a megfelelő óvintézkedések betartására és betartatására, pedagógusaink és iskolai dolgozóink is rendszeres higiéniai óvintézkedéseket tettek
annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságos, egészséges környezetben tanulhassanak. Habár a tervezett kulturális
programok a járványügyi helyzet súlyossága miatt nem valósulhattak meg személyes jelenléttel, online formában
mégis sikerült egy nagyon változatos, színvonalas Karácsonyi hangversenyt létrehoznunk, melyet az érdeklődők
az intézmény honlapján, és Facebook oldalán tekinthettek meg.
Elmondhatom, hogy kollégáimmal együtt a márciusban bekövetkezett, több hónapon át tartó digitális oktatás alatt
is kitartóan, elhivatottan láttuk el pedagógiai munkánkat, igyekeztünk minden család számára biztosítani a legoptimálisabb kapcsolattartási lehetőséget és időpontokat. A korlátozások enyhítésével május közepén visszatérhettünk az
iskola falai közé, ahol megkezdődhetett a felkészülés az év végi vizsgákra. A tavalyi évben két tanulónk, Stamm Réka
és Mózes Bence is sikeres felvételt nyert tánc,- és zeneművészeti szakgimnáziumba, ezzel is igazolva az intézményben folyó munka magas színvonalát.
A 2021/2022-es tanévet már reményekkel telve kezdhettük meg, hiszen a korlátozások enyhítésével ismét személyes jelenléttel is rendezhettünk eseményeket. Zenész, és néptáncos növendékeink Tápiószentmárton település
felkérésének jóvoltából több kulturális programon is közreműködtek, Zene Világnapi hangversenyünket pedig
összművészeti produkcióként, 2021. október 6-án rendeztük meg a Várallyay Béla Művelődési Ház színháztermében. Pedagógus kollégáimmal együtt kiemelten fontosnak tartjuk a növendékek tehetséggondozását, a szereplések
lehetőségének megteremtését, ezért a járványügyi helyzet súlyosbodásának köszönhető, az idei évre tervezett kulturális
programjaink elhalasztása helyett ezeket ismét online formában készülünk megrendezni. Ezeket a koncert-felvételeket
iskolánk honlapján, és Facebook oldalán is közzétesszük. Minden további, az intézmény hagyományai között szereplő
rendezvényt az aktuális eljárásrend szerint rendezünk meg! Bízunk abban, hogy hamarosan a korábban megszokott,
korlátozások nélküli körülmények között folytathatjuk az intézményben folyó magas színvonalú munkát nemcsak jelenlegi, de jövőbeli növendékeinkkel is!
Lovas Adél
Nagykátai Liszt Ferenc AMI Tápiószentmártoni Tagintézménye
tagintézmény-vezető

30 É V E S A P O L G Á R Ő R S É G
Az Országos Polgárőr Szövetség ebben az évben ünnepelte megalakulásának 30 évfordulóját. Az országos rendezvényre
Mórahalomra hívták, várták az országból a polgárőröket, látogatókat.
A helyszínen bemutatókon ismerhették meg a jelenlévők a polgárőrség
múltját, jelenét, jövőjét. Tápiószentmártonból Muity Gábor, Szabó
János és én kaptunk meghívást az ünnepségre. A hatalmas teremben több száz ifjú polgárőr, polgárőr és vendég foglalt helyet. Polgármesteri köszöntő után az ifjú polgárőrök eskütételével folytatódott az
ünnepség. Az ünnepi köszöntők után kitüntetések átadására került sor.
A Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökének - Dr. Bilisics Péter
- felterjesztésére itt a helyszínen (2021. augusztus 14.-én) vehettem át
az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége – a polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként - adományozott „Szent László érem ”kitüntetést Dr. Túrós András elnök
úrtól. Ez az elismerés nem csak nekem szólt, hanem azoknak a polgárőr társaimnak is akik az elmúlt három évtizedben
polgárőr szolgálatot láttak el Tápiószentmártonban.
Településünkön már 1997-ben Faluvédő Csoport alakult meg azzal a céllal, hogy az itt élők nagyobb biztonságban élhessenek. Több éves munkájuk eredményeként fokozatosan javult a közbiztonság. Később jogszabályi
változás miatt alakult meg a Tápiószentmárton Polgárőr Egyesület. Egyesületünk csatlakozott a megyei, majd az
országos szövetséghez. Együttműködést kötött a rendőrséggel is.
A nagykátai rendőrkapitányságon minden héten Salánki Zoltán kapitányságvezető szervezésével rendőr-polgárőr szakmai megbeszélések voltak. A részletek kidolgozásában Veres Ferenc és Szaszkó Róbert nagykátai vezetők valamint Németh József és Regdon József a tápiószelei rendőrőrs vezetői segítettek.
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Körzeti rendőreink Balogh István és Kamenár József együttműködő partnerként dolgozott velünk. Ebben az évben (2021) a szolgálat az
alábbiak szerint alakult. Polgárőr szolgálatot teljesített.: Alkalom: 51, Fő:
153, Óra: 680. Az utóbbi években a szomszédos települések polgárőrei
is segítséget nyújtottak/nyújtanak egymásnak. Tápiószentmártonban a
nagykátai polgárőrök voltak, míg tápióbicskei csata rendezvényen farmosi és nagykátai polgárőrök segítették munkánkat.
A nagykátai Tápió Feszt rendezvényen a környék valamennyi
polgárőr egyesülete segítette a rendezvény biztosítását. Minden körülmények között számíthatunk egymásra. Javult az együttműködés.
Kistérségi szinten is javultak a statisztikai adatok. Nőtt a biztonság.
Köszönjük polgárőr társaink áldozatos munkáját! Együttműködő
partnereink voltak még a mentők, és a tűzoltók is. Közös munkánk eredményeként tovább javult a közbiztonság. Munkánkat teljesen átalakította
a koronavírus miatt elrendelt különleges intézkedések sorozata. (szájmaszk használata, oltások, védettségi igazolvány, vásárlási idősávok).

Ebben az évben is fontos volt a vírushelyzet miatt bevezetett intézkedésekről tájékoztatni a lakosságot. Kiemelten fontos volt a lakosságtól érkező információk alapján a gyors intézkedések megtétele. Segítettünk a bevásárlásoknál, a gyógyszerek
beszerzésénél. Segítettünk, hogy a tartós élelmiszerek, ajándékcsomagok gyorsan eljussanak a rászorulókhoz. A nyári
kerékpáros túrák /táborok előtt /alatt mindig gyakoroltuk a kerékpáros és gyalogos közlekedési szabályokat. A tanulásra-gyakorlásra fordított idő az elmúlt évek alatt sokszorosan megtérültek, mert egyetlen baleset sem volt. A
Zöldike tábort is sokkal szigorúbb egészségügyi feltéteknek betartásával lehetett megszervezni. Már több évtizede minden táborozó gyermekkel, a szülőkkel, a vendégekkel megismertetjük a mentők, a tűzoltók a rendőrök
munkájával is. Ebben az évben is a nagykátai tűzoltóság látott vendégül bennünket. Egész évben kiemelt feladatunk volt a közrend és közbiztonság védelme és a bűnmegelőzés. Szolgálatink során sok-sok órát töltöttünk településünkön, Göbölyjáráson és a strand környékén az üdülőterületen is.
Munkánkat nagyban segítette a jó polgárőr-rendőr együttműködés. A szolgálat megkezdése előtt minden alkalommal bejelentkeztünk a kapitányság ügyeletére, így a rendőrség mindig tudta, hány fővel, hol és meddig volt/van
polgárőr szolgálat. Ha segítség kellett, így gyorsabban megérkezett a rendőrjárőr. Gyorsabb volt a helyszín biztosítása,
a személyek, okmányok ellenőrzése. Rendszeresek voltak az ellenőrzések a strandon és környékén is. Nyáron többször voltunk szombaton és vasárnap a medencéknél a parkolók környékén. Egy hónapig településünkön dolgozott és
szolgálatot teljesített egy iskolaőr. Kísérőként segítette a táborozókat és a strand területén biztonsági szakemberként
vigyázott a fürdőzőkre. A strandon és a településen szervezett rendezvényeket, nagyobb eseményeket előre bejelentették a szervezők a rendőrségre. Az adott időpontban már az előre kidolgozott munkaterv szerint végeztük a
közös szolgálatot. A rendezvények után értékeltük, megbeszéltük a tapasztalatokat.
Köszönjük a kapitányság vezetőinek és dolgozóinak az áldozatos munkát. Az idén is megszerveztük az iskolák előtti „iskolakezdést” segítő polgárőr szolgálatot. Tápiószentmárton és Tápióbicske rendezvényeit is mi biztosítottuk. Mindkét településen a temetőkben is volt nappali, esti és éjszakai polgárőr/rendőr jelenlét. A látogatók,
az ismerősök, a temetők üzemeltetői köszönték, hogy már évek óta biztonságos a temetők környéke is.
Köszönjük a szolgálatot teljesítő rendőröknek, polgárőröknek, a temető dolgozóinak az áldozatos munkát!
A téli felkészülés az Adventi időszakban is folytatódott/folytatódik. Az idős személyeket fokozott figyelemmel
kísérjük, segítjük őket, ha kell. Tápiószentmártoni polgárőrök köszönik az egészségügy, a mentők, a rendőrség,
a tűzoltóság dolgozóinak áldozatos munkáját!
Köszönik Tápiószentmárton lakóinak segítőkész támogatását! Külön szeretnénk megköszönni családtagjainknak, hogy biztosították számunkra az otthoni családi hátteret az eredményes polgárőr szolgálathoz. A polgárőrség tagjai további jó és eredményes munkával köszönik meg a lakosság, a gyermekek és családok bizalmát!
Munkánkat továbbra is szabadidőben, saját tulajdonú személygépkocsikkal, térítésmentesen végezzük!
Kollár János
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Ekkor magába szállt…
„Fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon a mai emberiségnek mi okoz nagyobb lelki károsodást: az elvakult
pénzsóvárgás vagy a felőrlő hajsza” – írja Konrad Lorenz 1973-ban megjelent, A civilizált ember nyolc halálos
bűne című könyvében.
A kérdés napjainkban is aktuális, mégpedig azért, mert innen-onnan mindig kapunk némi ösztönzést arra, hogy
vagy az egyiket, vagy a másikat, esetleg a kettőt egyszerre űzzük. Ha nem rohanunk, lemaradunk. Túl gyorsan változik a divat, a technika, nekünk pedig muszáj lépést tartani a korral. Ezzel az az egyik nagy probléma, hogy – szintén
Konrad Lorenz írja – „A haladással leginkább lépést tartók halnak meg különösen korán szívinfarktusban”.
A tékozló fiúról szóló példázat főszereplőjét is talán ez a több utáni vágy szakította el otthonától. Nagy álmokkal
indult útnak, de ebből szinte semmi nem valósult meg. Milyen érdekes, hogy ez a korábban elégedetlen fiatalember
oda jut, hogy végül a disznókra is irigykedve néz – nekik van, nekem nincs. Életének fordulópontját így fogalmazza
meg a Biblia: „Ekkor magába szállt”.
De nekünk sikerül-e magunkba szállni? Popper Péter mesélte a következőt: „Amikor Indiában jártam, egy jógi
megkérdezte, hogy vannak az emberek a mi hazánkban a vallással. Erre én elmeséltem, hogy vannak katolikusok, reformátusok és így tovább. Az volt válasza: »Látom, nem tudja, mi az a vallás. A vallás azt jelenti, hogy mit csinál
az ember, ha egyedül van.« Erre annyit tudtam mondani: ha mifelénk az ember egyedül van, igyekszik nem egyedül lenni. Társaságot keres, programokat hajszol, ha pedig nem talál, ott a rádió, a tévé, a háttérzaj. Később
ehhez hozzáteszi: „A baj az, hogy akár a diktatúrát, akár a globalizált társadalmat nézzük, az ideál ugyanaz, a
jelszavakkal, mítoszokkal, reklámokkal könnyen irányítható tömegember. Az individualistákat, a külön utakon
járókat, a másként gondolkodókat nem szeretik.” Ezért is nehéz manapság a tékozló fiú példáját követve magunkba szállni és elindulni az árral szemben, „haza”. Jézus szerint viszont ez az egyetlen olyan döntés, melyben ott van a
helyreállás lehetősége. Minden egyéb lehetőség kudarcra van ítélve.
Advent megállásra ösztönöz, értékelésre késztet. Magunkba szállva mérlegre tehetjük ezt a hamarosan mögöttünk
hagyott furcsa és nehéz évet. Hova jutottunk? Merre tartunk? Jó dolgokért küzdünk? Volt időnk magunkra és Istenre?
Most is alkalmas az idő arra, hogy egy kicsit csendben maradjunk, s közben bízzuk magunkat a Szentlélekre, aki viszszavezet minket az Istenhez.
Cartoletti Norbert, pünkösdi lelkipásztor

Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké…
(Ézsaiás 65,22.)
Ha körülnézünk Tápiószentmártonban, akkor a település legidősebb
fáját az evangélikus parókia mellett találjuk, ami valószínűleg egyidős a
templommal, vagy a lelkészlakás épületével. Ezt a következtetést a fa méretei is erősítik. A jelenlegi tapasztalat azt mutatja, hogy manapság egy átlagember élete 70-80 év környékén befejeződik. Ezt a temetőben olvasható sírfeliratok is jól mutatják.
Az evangélikusok 1983-ban ünnepelték a fennállásuk kettőszázadik kerek évfordulóját. Elmondható, hogy
1783-tól a mai napig evangélikus szempontból kb. nyolc nemzedék váltotta már egymást, aminek a helybeli anyakönyvekben levezethető nyoma van.
Ezt az egyes családfák kutatásakor is jól lehet látni. Ennek a bizonyos időszaknak valamelyik kezdeti pontjától ez a
fa végig ott áll a mai helyén, így mindent látott, halott, és ha beszélni tudna, tövében sokáig kellene ülnünk, hogy végighallgassuk az őseinkről szóló különböző történeteit. Jézus Krisztus második eljövetele után lesz egy időszak a jelenlegi
föld történetében, amikor az emberi életidő hasonlóvá lesz a fákéhoz. Erre utal Ézsaiás fent idézett próféciája. Amikor
elmegyünk a fa mellett és megcsodáljuk méretét, koronáját, elgondolkozunk a korán, jusson eszünkben mostantól a
prófécia szava is.
Az emberi életet lehet más idő keretben is tervezni és átélni, ahhoz képest, ami most van. Elmondható itt, hogy bekövetkezik majd egy olyan időkorszak is, ami még ettől is meghökkentőbb, hiszen benne megszűnik a halál, megszűnik
maga az idő is. Valójában ez az eredeti emberhez, mint Isten képmásához illő „időkeret” az örök élet plusz három nap.
Amikor egy-egy öreg fára nézünk, a látványa által sok minden az eszünkbe juthat. Jusson eszünkbe most már az
a belső nyugalom, szeretet és bölcsesség kisugárzás, ami évszázadokon keresztül vezérli.
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Ezért érdemes sokak szerint ilyen fákat egy bizonyos ideig szó szerint átölelni. Ebben az évben ilyen gondolatokkal áthatva nyúltunk hozzá ehhez a fához. Szükséges volt ez, mert az évek alatt sok teljesen elszáradt ág gyűlt
össze a koronájában, ami szeles és viharos napokon veszélyeztette a közelében álló épületet, és az alatta lévő emberi
életeket. Így mondok köszönetet az Evangélikus Gyülekezet és a település nevében is Tóth Ferencnek, aki emelőkosaras járművével ebben a munkálatban segítségünkre volt.
Azonban ezt a köszönetet nemcsak mi emberek, hanem a fán sokat tartózkodó különböző énekesmadarak is
kifejezik már most, mert a tisztító gallyazás mellett madárházak is felkerültek az ágakra. Azóta a madárházakat és
a bennük lévő lehetőségeket felfedezve, ők is egy kicsit másképpen gondolkodnak a lehetőségeikről. Most 2021. év végén, egyben karácsonyi időszakában kívánok mindnyájunknak Istentől kapott éles látást, mely a körülményektől
függetlenül képes csodálattal felfedeztetni velünk az életünk mélységeit, célját és igazi örömeit.
Kustra Csaba
evangélikus lelkész

TTSE HÍREK - MEdiBall ORSzágOS BajnOKSágAz idei évben, 2021. november 27-én rendezték meg a XVII. MediBall Országos Bajnokságot
Nyíregyházán, ahol egyesületünk, a Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesület oktatói
és gyermek gyakorlói is indultak versenyzőként. Az egész napos versenyen több kategóriát
hirdettek: Egyéni kreatív formagyakorlat 1 ütő - 1 labda; Női és Férfi egyes mérkőzés, Női és Férfi
páros mérkőzés és Vegyes páros mérkőzés. A MediBall oktatók, felnőtt- és gyermek gyakorlók több korcsoportban, az
egész ország területéről érkeztek.
Egyesületünk képviseletében induló versenyzők szép eredményeket értek el!
TTSE eredményei:
Egyéni kreatív formagyakorlat 1 ütő – 1 labda kategóriában: Kis Kata
III. helyezést, Lakatos Jázmin Regina III. helyezést, Hegedűs Ágnes II. helyezést,
Gigorné Nagy Katalin IV. helyezést értek el.
Egyéni mérkőzés kategóriában: Hegedűs Ágnes I. helyezést, Lakatos
Jázmin Regina III. helyezést, Kis Kata VII. helyezést, Gigorné Nagy Katalin V.
helyezést értek el.
Páros mérkőzés kategóriában: Lakatos Jázmin Regina és Kis Kata II.
helyezést értek el.
Ezen a napon kerültek átadásra a 2020. decemberében lebonyolított I. Online MediBall Bajnokság díjai. A TTSE
színeiben 6 versenyzőnk indult, Egyéni kreatív formagyakorlat kategóriában több korcsoportban.
Felnőtt oktatók eredményei: Hegedűs Ágnes és Király Gabriella I. helyezést, Gigorné Nagy Katalin II. helyezést,
Kiripolszki Attiláné III. helyzést ért el.
Gyermek gyakorlók eredményei: Kis Kata III. helyezést, Lakatos Jázmin Regina III. helyezést értek el.
Ezúton is gratulálunk minden versenyzőnknek és köszönjük a felkészítő oktatók munkáját, valamint a szülők
támogatását és segítségét! Eredményes gyakorlást és kitartást kívánunk a jövőben is!
Szeretettel várunk foglalkozásainkra minden Kedves sportolni, mozogni vágyót!
MediBall foglalkozások: Hétfő, 17.00-18.30, Tápiószentmárton, Könyvtár emeleti terem.
Információ: 06-30/929-0353 telefonszámon és a TápióBall közösségi oldalán: https://www.facebook.com/pg/
TapioBall/about/?ref=page_internal,
„Járjuk be együtt a Tápió vidéket!” programunk keretében, minden hónapban szervezünk a Tápió Natúrpark
területére, más és más, környező településre családi sétákat túravezetéssel, mozgásos foglakozásokkal (több
megállóponton, nyújtó, lazító gyakorlatokkal) színesítve.
Információ: Hegedűs Ágnes Emelt szintű MediBall oktatónál, Tel.: 30/6248213
„Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed!”
Synchron Method - MediBall - TTSE TápióBall
Köszönettel:
Gigorné Nagy Katalin,
TTSE elnöke
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Országos döntő
2021. október 2-án került megrendezésre Tápiószentmártonban a CAN-C póni kettesfogathajtó és nagyló egyesfogathajtó Országos Bajnoki Döntő. A Tápiószentmártoni Lovas Baráti
Sportegyesület által megrendezett versenyre összesen 48 fogat
érkezett, az ország minden pontjából. Póni kettesfogat kategóriában 32, a nagyló egyesfogatoknál 16 hajtó mérte össze tudását.
Mindkét kategóriában egyaránt magasan felülmúlta a nevezések száma az előző évekét.
A technikás, de jól hajtható pályának köszönhetően igazi döntőhöz méltó versenyt tudhatunk magunk mögött. A remek pályát
Katona Ferenc pályaépítő készítette.
Összességében magas színvonalú döntő került megrendezésre, elegáns és jó teljesítményt nyújtó fogatokat láthatott
a közönség. Mindenkiről elmondható, hogy a verseny rangjához méltóan teljesített.
Póni kettesfogatoknál 9 hibátlan hajtást láthattunk az első fordulóban, még a nagyló egyesfogatoknál nem született
hibátlan. Ennek tudatában a második fordulóban nagy volt a tét mindenki számára, hiszen alig volt különbség a hajtók
között.
A tét és a feszültség eredményeképp, a póniknál a második forduló után csupán ketten maradtak hibátlanok. Összevetésre került
sor, amelynek Dobó Imre és Unger András Martin voltak a résztvevői. Hatalmas izgalmak közepette, a rutinosabb Hajdú-Bihar megyei
Dobó Imre szerezte meg az aranyérmet. Unger András Martin ezüstérmes lett, még a bronzérem tulajdonosa Kis Márk lett. A póni kettesfogathajtóknál igazán kiélezett volt a verseny, századokon múltak
a dobogós helyezések. Ebben a kategóriában, a csapatbajnokságban
Győr-Moson-Sopron megye első számú csapata diadalmaskodott (tagjai: Endrődy Erik, Unger András Martin, Horváth Gergő). A dobogó
második fokára Hajdú-Bihar megye első számú csapata alhatott fel.
(tagjai: Dobó Imre, Kovács Bence). Harmadik helyen Jász-Nagykun-Szolnok megye első számú csapata végzett (tagjai:
Kis Márk, Kis János, Nagy Sándor). A csapatbajnokságban 11 csapat vett részt.
A nagyló egyesfogatoknál nem került megrendezésre összevetés, így a második forduló végén már örülhetett a
győztes fogathajtó. Ebben a kategóriában a bajnok Mikus László lett, második helyen végzett Heka Attila, harmadik
helyet pedig Ivánkovics Zsanett szerezte meg. A CAN-C kategóriás egyesfogatoknál 5 csapat vett részt. Az első helyet
Jász-Nagykun-Szolnok megye első számú csapata szerezte meg (tagjai: Katona Tamás, Mikus László, Sárközi Tímea),
második Heves megye csapata lett (tagjai: Galló Kornél, Pethes Ferenc, Törőcsik Zoltán), harmadik helyen
Jász-Nagykunk-Szolnok megye második csapata zárt.
Minden bajnoknak és helyezettnek gratulál a verseny rendezősége. Reméljük a jövőben is szívesen látogatnak hozzánk a versenyzők.
Köszönet illeti Czerván György országgyűlési
képviselő urat, versenyünk fővédnökét, a tápiószentmártoni Kincsem Lovasparkot, hogy biztosították a versenyhelyszínt, és a bírói testület összes
tagját, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez
a magas szintű Országos Döntő.
A fényképeket Dudok Zsófia készítette
Magyar Nikolett
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26. FCI IGP FH Nyomkövető Kutyák Világbajnoksága

Talán sokaknak feltűnt, hogy október közepétől a hónap végéig, sok külföldi rendszámú autó jár a mezőgazdasági területeken, és mint ha csak kutyát sétáltatnának.
Tápiószentmárton és vonzáskörzetében, megrendezésre került a 26. FCI IGP FH Nyomkövető Kutyák
Világbajnoksága, a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületeinek Szövetsége és a Nyomkövető Kutyások
Sport Egyesülete szervezésében.
Hazánk első alkalommal adott otthont, ennek a nagyon
érdekes kutyás sportág nemzetközi megmérettetésének.
Négy földrész, 26 ország, 51 versenyzője nevezett és töltött el, mozgalmas két hetet, Tápiószentmárton, Kincsem Lovaspark és Rendezvény Központban.
Féléves szervezés előzte meg a rendezvényt, mely 350 ha területet igényelt. A nyomfektetők és csapatvezetőik az egy hét alatt, több mint 520 km gyalogoltak a felmérés és nyomfektetés alatt, közel 800 tárgyat tettek le.
Maga a verseny a környező mezőgazdasági területeken zajlott.
A feladat kétféle nyomterületen, szántásban, vagy vetésben és legelőn történik. Egy közel
1,5 km-es, idegen nyomfektető által végig járt nyomvonal, és 7 darab tárgy megtalálásából
áll. A kutyákat a nyomfektetéstől számított legalább 3 óra elteltével indítják. Munkájukat a
zavarónyom és a területen élő vadon élő állatok mozgása is nehezíti. A nyomvázlatok különbözők minden esetben. Minden kutyának és felvezetőjének két napon kell bizonyítania tudását. A feladat végrehajtását két, egymástól független Nemzetközi Munkakutya bíró értékeli, minősíti, így alakul ki a végső eredmény.
A versenyen túlnyomóan idősebb (8-10 éves) kutyák vesznek részt. Fajtájukat tekintve változatosak. A legtöbb a Németjuhászkutya fajtájú, de előfordul Malinoa (Belga juhászkutya). Idén egy Spániel is részt vett, nagy sikerrel a 4. helyezést
elérve.
A részvevők szabadidejükben sokat barangoltak a környező településeken. Megismerték a hagyományainkat, építészeti és természeti ritkaságokat, pihentek a Ceglédi Termálfürdőben. Nagy sikert aratott Tápiószentmártoni Népi Táncegyüttes előadása.
Köszönetet kell mondanunk Tápiószentmárton Polgármesterének a szíves vendéglátásért.
Továbbá azoknak akik lehetővé tették ennek a magas színvonalú verseny megszervezését és áldozatos munkájukkal hozzájárultak a sikeréhez.
Tápiószentmárton Kincsem Lovaspark és Rendezvényközpont az szórakoztatásért, ellátásért és szállásért.
Bende Művek, akik a tárgyi feltételeket biztosították.
Inter-Mix Kft. a JOSERA ajándék kutyaeledelért.
Tápiószentmárton kutyaiskola és vezetője, helyismeretével és kapcsolataival segített.
Molinári 91 Kft. a BELCANDO ajándék kutyaeledelért.
Nyomkövető Kutyások Sport Egyesülete összes tagjának, akik jelenlétükkel és közreműködésükkel segítették munkánkat. Valamint a serlegekért és ajándéktárgyakért.
A nyomterület és a rendezvény biztosításáért:
Úri, Tápió-Táj Kft. (vetés és szántóterület)
Szolnok, Szandaszőlős repülőtér. (legelő)
Cegléd, magán birtok. (legelő)
Tápiószentmárton és térsége mezőgazdászai. (tréningterületek)
Nagy Géza
Nyomkövető Kutyások SE.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

23

Az Ebadta Ebtanoda élete a pandémia idején
A 2021-es év eleje elég zötyögősen indult. A folyamatos lezárások, korlátozások nem kedveztek a csoportos és magánóráknak sem, a tanulók otthonaikban igyekeztek fenntartani a tudásukat, avagy elkezdeni az alapokat,
Robi instrukcióival. Ahogy a korlátozások enyhültek, óvatosan ugyan, de
visszazökkent az élet a korábbi kerékvágásba. A nehézségek ellenére pár tanuló sikeres BH (közlekedésbiztonsági) vizsgát tett.
Július végétől aztán, a rendezvények száma és vele együtt a bemutatók
száma is megszaporodott. Részt vettünk a Zöldike 30 éves táborában és a
környező települések, Cegléd, Nagykáta egyes táboraiba is meghívást
kaptunk. A Tőzeges tó nívós,
főképp gyerekeknek, családoknak szóló rendezvényével és a Püspökhatvanban tartott Rétes
fesztiválon való szereplésünkkel zártuk a nyarat. A GKSK Éjszakai
őrző-védő party-ján, az őrző-védő ágazatban tanuló kutyák (és a gazdik) is le tudták vezetni energiájukat, melyet Gödöllőn tartottak, és
melyre iskolánk is szívesen fogadta el az invitálást.
Augusztusban sor került az első tanulóknak tartott kutyás táborra is, mely a remek hangulatnak köszönhetően jövő évben 3-4 naposra
tervezünk. A táborban előadásokra, ügyességi versenyekre és feladatokra
is sor került, amelyekből mind a gazdik, mind a kutyák tudtak profitálni. A nyár folyamán az iskola szépítése is haladt, díszfák
kerültek telepítésre, hogy a
pálya mellett kellemes árnyék alakulhasson ki.
Szeptemberben folytatódott a programok hada, hó elején közös kutyás
túrára került sor, és ezután következett az eddigi legnagyobb, legösszetettebb feladat, ugyanis itt helyben rendezték meg az IGP FH Nyomkövető
Világbajnokságot. Az 1 hetes versenyen Robi szervezői feladatokat látott
el, ezenkívül az összes tanuló kivette részét, akár tolmácsolással, akár tereprendezéssel, vagy a Gálavacsora termének előkészítésével.
Ezúttal köszönjük a zárórendezvényen való részvételt a helyi tánccsoportnak és a segítő gyerekeknek, illetve
természetesen és főképp a tanulóknak!
Jelenleg 4 csoport (kezdő engedelmes, haladó engedelmes, trükkös csoport és egy nyomkövető csoport) és
számos magánórás tanuló halad a jövő év felé, melyben tervek szerint házi vizsgák, közlekedésbiztonsági és munkavizsgák várhatóak, tábor, bemutatók és sok színes program fogja emlékezetessé tenni a jövő évet.
Gál Róbert

Applikáció a természetjáráshoz a Tápió mentén!
Miért választják egyre kevesebben az erdős, mezős tájakon való túrázás lehetőségét?
Talán félnek, hogy eltévednek az ismeretlen vidékeken? Vagy csak nem tudják, hogy mit
érdemes megnézni? Mi hiányzott eddig, ha csupán az idő is elegendő volt a természetbeni
kikapcsolódásra? A válasz egyszerű! Egy letölthető túratervező alkalmazás.
Az alkalmazás elkészítésének fő motivációja a gyalogos és a kerékpáros turizmus
fellendítése volt és ezzel az ökoturizmus ösztönzése településeinken. A természetjárás az
egyik legegészségesebb, legfenntarthatóbb és leg természetkímélőbb módja a turizmusnak,
mely a vírusos időszakokban is lehetőséget ad az egyéni és családos kimozdulásra, rekreációra. Emellett alternatívát ad a forgalmas turisztikai pontok túlterheltségének csökkentésére. Továbbá fontos volt számunkra, hogy a Tápió mente természeti és kulturális
kincseit országosan is megismertessük.
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Az ősz folyamán a Tápió mente településeinek turisztikai látnivalóit, szolgáltatóit különböző túraútvonalakra
felfűzve feltöltöttük egy online térképre, mely a www.turam.hu oldalon is elérhető. De aki rendelkezik okostelefonnal, le is töltheti a „Tápió Natúrpark” túravezető applikációt. Az alkalmazás a térség természeti értékekben gazdag
részeinek, és települései fő látnivalóinak bejárásához nyújt segítséget a letölthető túraútvonalak segítségével. De akár
mi magunk is tervezhetünk egyéb útvonalakat, vagy kombinálhatunk meglévőeket. Az egyes túrák letöltésével az online
térképen folyamatosan nyomon követhetjük, hogy merre járunk, milyen látnivaló van a közelben, hol tudunk megállni
egy frissítőre vagy ebédre. A látnivalók fényképe mellett egy rövid leírás tájékoztat az adott természeti vagy kulturális
értékről, és legtöbb esetben lehetőséget nyújt további információkhoz való továbblépéshez is.
A Tápió mente ingyenes túravezető applikációját a „Tápió Natúrpark” néven találod meg a Google Áruházban. A rendszer egyelőre androidos telefonokra tölthető le, de az iPhonos verzió (IOS rendszer) is elérhető lesz legkésőbb januárban. A túravezető alkalmazás egyébként a www.tapionaturpark.hu honlap nevezetességeire és szolgáltatóira épül, mely mintegy gyűjtő-honlapként összegyűjti a térség alapvető információit a turisták számára.
Az applikáció előnye, hogy információi dinamikusan változtathatóak, bővíthetőek, így bármilyen észrevételt, módosítást szívesen veszünk a felhasználóktól. Az online alkalmazásba felvitt utak jó része egyébként megtalálható 1:50
000-es felbontású hagyományos, nyomatott turista térképen is, mely a tapio.naturpark@gmail.com címen rendelhető
meg.
A projekt pályázati úton elnyert pénzösszegből, valamint natúrparki
önkormányzatok támogatásával valósult meg. A letölthető túratervező alkalmazás elkészítésére összesen 1.690.000 Ft-ot nyert a Tápió Turisztikai
Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap 2021-es civil keretéből.
Gulyás Mercédesz és Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány

Harcosok és a Zöldikék
Szinte már nem is emlékszem, hogy mikor volt az első találkozásom ezzel a remek csapattal. Kisfiam jött haza a
suliból azzal a hírrel, hogy ő bizony megy valamilyen zöldséges táborba. :-)
Utánajárva, kiderült, hogy ez bizony a Zöldike tábor, ami egy szuper csapatépítő, jellemformáló és látásmódjavító foglakozásokkal tarkított programsorozat.
Több síkon is kapcsolatban állok a Zöldikékkel:
- az említett eset kapcsán mint magánember, aki örömmel konstatálta, hogy a gyermeke hasznosan tölt el pár napot
a nyárból,
– üzletemberként, hiszen rendszeres látogatóink voltak a táborozók kis boltunkban, túra közben egy kis szusszanásra,
- képviselőként, tanyasi iskolánkban évről-évre vendégül látjuk a csapatot.
De ami a legnagyobb örömmel tölt el, hogy harcművészeti vezetőként egyesületemmel számtalan alkalommal
szórakoztathattuk a Zöldikéket.
A Katana Kempo Sportegyesület több ízben kapott meghívást a táborba, melynek mindig boldogan tettünk eleget,
hiszen kemposaink közül is sokan rendszeresen „zöldikéztek”.
Törtünk-zúztunk :-) önvédelmet oktattunk /Kollár Jánost harcképtelenné tettük :-) / Interaktív gyakorlatokkal
vezettük be őket a harcművészet alapjaiba. Ezen találkozások jótékonyan hatottak a klubunk létszámnövekedésére is,
hiszen jó néhányan itt kaptak kedvet a Kempohoz.
Összegezve sok szép emlék köt a Zöldikékhez, kívánom, hogy még sok közös kellemes pillanatot töltsünk
együtt!
További sok sikert és jó egészséget kívánok a szervezőknek és a résztvevőknek!
Renshi Gigor Sándor 3. Dan
gigi sensei
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Zöldikék a mentők szemével
Idejét sem tudjuk, mióta járunk évről-évre a Zöldike táborba, hogy
a gyerekek megismerkedjenek a mentők áldozatos munkájával. Minden évben remek élmény mind a táborozóknak, mind pedig nekünk.
Nagyon sok kérdésük van, amelyekre örömmel válaszolunk. Megtanulják mikor és hogyan kell mentőt hívni. A bemutatón a mentőautóban található eszközöket kezükbe is vehetik,
és kipróbálhatják, hogyan kell használni.
A legügyesebbek jutalmul apró ajándékokat kapnak. A nevetés és boldogság mindig jelen van ezeken a bemutatókon. Nagy öröm számunkra, amikor valamelyik kis lurkó büszkén jelenti ki: Ha felnövök én is mentős leszek!
Reméljük ezek közül az álmok közül valamelyik valóra válik, hiszen sok és lelkes fiatalra van szüksége a mentőszolgálatnak! Jövőre is szeretettel várjuk a Zöldike táborozókat!!
Nagykátai mentőállomás dolgozói és Sipos Piroska

Újabb látható lépések a natúrparki fejlesztések terén!
A nyár folyamán a Tápió-vidék településein kihelyezésre kerültek a natúrpark információs tablói, valamint a térség határán elhelyezkedő települések fő
bekötőútjain megjelentek az üdvözlő táblák is, melyek a Tápió Natúrparkba érkezőket köszöntik.
Az információs táblák egyik oldalán a település legfrissebb térképe és főbb turisztikai látnivalói, szolgáltatói szerepelnek piktogramokkal és fényképekkel. A modern
technika lehetőségeit kihasználva a fotók mellett QR-kódok is segítik az okostelefont használókat, hogy több információt hívhassanak le az adott látnivalóról, programról. Összesen 21 települési információs tabló és 14 üdvözlő tabló került ki a
településekre Gombától egészen Tápiógyörgyéig.
Az információs tabló másik oldalán
a Tápió Natúrpark térségi térképe látható, a natúrparkot megalakító települések címereivel. A térképen a Tápió
Natúrpark kiemelkedő látnivalói, bemutatóhelyei, turisztikai szolgáltatói és
túraútvonali szerepelnek, melyekről további információk tölthetők le a www.
tapionaturpark.hu honlapról.
A Tápió Natúrparkban ezzel egyidejűleg elkészítettük a térség zöldútvonal hálózatát, melyek a gyalogosan,
lóval és kerékpárral bejárható alternatív, általában természetközeli útvonalakat jelölik. Ezek ráépülnek a Tápió-mentén már régóta meglévő országos (sárga, zöld sáv) turistautakra, így egy sokkal sűrűbb hálózatot kialakítva a
kirándulást tervezőknek. A zöldút vonalak tervezése során figyelembe vettük a még nem jelzett turisztikai látnivalókat,
szép tájképi elemeket, tanösvényeket, valamint a rendszeresen megrendezett túrák útvonalát is. Emellett az is szempont
volt, hogy biztonságos, csekély forgalmú mellékutakat, földutakat jelöljünk ki a települések között, melyeken gyerekcsoportokkal is gyalogos, kerékpáros túrákat tervezhetünk a forgalmas közutak elkerülésével. A zöldútvonalakat
hullámos „Z” betű jelöli országszerte. A zöldútvonal hálózathoz a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával és a
Tápió Közalapítvány támogatásával egy okostelefonra letölthető túratervező applikációt is készítettünk, mely hamarosan elérhető lesz az internetről Tápió Natúrpark néven.
A fenti projektek a település arculat fejlesztési Leader támogatásokból, valamit a natúrparki önkormányzatok
hozzáadott önerejéből valósultak meg. A táblarendszer elkészítésére, valamint a zöldút hálózat megtervezésére kijelölésére összesen 9 441 802 Ft-ot az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatást nyertünk el, melyet 25%
önerővel kellett kiegészíteni.
Reméljük, mind a táblarendszer, mind a zöldút hálózat hasznos lesz nemcsak az ide érkezőknek, hanem a helyi
lakosságnak is! Vigyázzunk rájuk, hogy minél
tovább használhassuk őket!
Antalicz Csaba és Gulyás Mercédesz, Tápió
Közalapítvány
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„ÜZENET AZ ADVENT BIZTONSÁGÁÉRT!”

A karácsony, az év legmeghittebb, sokak számára a legszebb ünnepe.
Szeretetről, a megértésről szól. Bárhol is járunk, adventi koszorúk, ajtó és ablak
díszek, gyertyák köszöntik az arra járót. Azonban a biztonság, az odafigyelés
ebben az időszakban is elengedhetetlen.
Kérjük, fogadják meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési
jótanácsait!
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési
eszközökön, a figyelmet elterelve próbálják elemelni a pénztárcákat és egyéb
értéktárgyakat.
 Kérjük, legyen elővigyázatos az ünnepi bevásárláskor, ne a bevásárlókosárba helyezze el kézitáskáját, illetve
ne tartsa bankkártyáját és annak PIN kódját egy helyen!
 Kérjük, legyen figyelmesebb, és az ünnepi utazás ideje alatt értékeit ne hagyja egy pillanatra se őrizetlenül,
és tömegközlekedés során kézitáskáját mindig tartsa testközelben, zártan!
A parkolást követően mindenképpen győződjenek meg arról, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében
látható helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék!
 A jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt zárják be mielőtt kiszállnak a kocsiból!
Az indító kulcsot mindig tartsák maguknál, biztonságos helyen!
Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak kijelölt parkolóban és olyan helyen, amely közel esik a célba vett
üzlet bejáratához, esetleg térfigyelő kamera közelében, az esti órákban pedig jól kivilágított parkolóban álljanak meg.
Amennyiben észlelték, hogy feltörték az autójukat, ne nyúljanak semmihez, értesítsék a rendőrséget!
Karácsony közeledtével az utcákon és lakókörnyezetünkben egyre gyakrabban találkozhatunk
adománygyűjtőkkel, akik valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják megszerezni a pénzünket saját maguk
számára. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden esetben
csekk befizetésével lehet őket támogatni.
 Kérjük, legyen előrelátóbb, és ne adjon az adománygyűjtőknek készpénzt! Kérjen bankszámlaszámot, vagy
csekket és ellenőrizze le az adományt kérő alapítványt, személyt mielőtt adakozna!
Az ünnepre készülődést a csalók is kihasználhatják.
 Legyen bizalmatlanabb, amennyiben családtagjaival kapcsolatos hírt kap, minden esetben ellenőrizze annak
valóságtartalmát!
 Ne posztolja az ünnep minden eseményét a világhálón!
 Kérjük, legyen körültekintőbb internetes vásárlások előtt, csak ellenőrzött oldalakról, személyektől rendeljen!
 Legyen elővigyázatos, és ajtónyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki akar bejutni a lakásába. Idegent soha
ne engedjen be otthonába, bármilyen indokra is hivatkozik!
 Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt!
 Pótkulcsát ne tartsa elrejtve a bejárati ajtó közelében!
 Ha hosszabb időre elutazik, lakása nyílászáróit többször ellenőrizze le, hogy biztosan zárva legyenek!
 Lakása védelme érdekében lássa el biztonsági zárral otthonát!
 Legyen elővigyázatos, és készítsen értékeiről (pl.: műszaki cikk és annak gyári száma, jótállási jegy, ékszerek)
fényképes értéklistát, és azt helyezze biztonságos helyre!
 A karácsony a szeretet ünnepe, ennek fényében jusson még több figyelem, és gondoskodás idős szeretteink,
egyedülálló rokonaink, ismerőseink, barátaink részére!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, jelezze azt személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon, a
107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén!
Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük odafigyelésüket mind magukra, mind embertársaikra, hogy
az ünnepeket ne árnyékolhassa be jogsértés!
BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET KÍVÁN
A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA!
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Aranyosi Ervin: Karácsonyi szép üzenet
Karácsonyi napforduló fényt hoz életünkre.
Vajon ezt a fényt tükrözi a mi lelkünk tükre?
Gyertyát gyújtunk, énekelünk, “kisdedhez” beszélünk,
ám életünk akkor lesz szebb, ha majd szebben élünk.
Nem csak a fenyőfánk csillog, nem csak a dísz fénylik,
az emberek napjaikat fénylő szívvel élik.
Ám a jobb lét nem gazdagság, nem csillogás, ékszer,
Jézus utat is mutatott – példával – elégszer.
A szeretet útját járva, hiszem, jobb a létünk,
ha a szeretetünk terjed, már jobb útra léptünk.
De míg itt a pénz az isten, sosem lesz karácsony!
Ha a jó szándék hiányzik: – A szív jobbra váltson!
Öltöztesd fel a lelkedet szívvel-szeretettel,
legyen boldog, s egészséges végre minden ember!
Mosoly adja csillogását, az ünnepünk fényét,
öleljük át képzeletben a világ minden lényét!
S öleljük át két karunkkal, akiket elérünk!
Adjunk hálát teremtőnknek, hogy vagyunk, hogy élünk!
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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.

