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Wass Albert:
„Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. (...) Az élet sok apró igazsága között
talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött.”
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Országgyűlési Választás
2022. április 03. 06-19 óráig
Az Országgyűlésben (Parlamentben) 199 hely van, azaz
ennyi széken foglalnak helyet a képviselők, akik 4 éven át Magyarország kül- és belpolitikai ügyeiről, az állampolgárok
sorsáról, életéről, boldogulásáról döntenek.
Amennyiben Önök szeretnék, hogy jó életük legyen, akkor
mindenképpen kötelességük választani az induló pártok és egyéni jelöltek közül, hiszen a demokratikus választás lényege, hogy Önök döntenek a jövőjükről. Végső soron, mint választók Önök a politikusok „munkaadói”!
Az ország közös jövőjéről mindenkinek közösen kell döntést hoznia. Minél többen szavaznak, annál nagyobb
felhatalmazást kap a többségi döntés. Minden szavazat ugyanannyit ér!
A javában dübörgő országgyűlési választás kampánya miatt egyre többen fordulnak hozzám, hogy
„KIRE KELL SZAVAZNI?”.
Független polgármesterként szeretném kijelenteni, hogy egyik indulónak sem vagyok elkötelezve. Polgármesteri eskümhöz híven: „polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tápiószentmárton fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem”.
Eddig és ezután is ezt fogom képviselni. Nyilván, mint magánember nekem is megvan a saját véleményem, de az csak rám tartozik, ezt nem kívánom másokra ráerőltetni. A polgármesteri esküm Tápiószentmárton minden
lakójának szólt, vallási, etnikai és főként politikai hovatartozás megkülönböztetése nélkül. Tehát nekem az a kötelességem, hogy hagyjam, hogy mindenki maga döntse el a szavazatainak a helyét.
A mai világban igen sok hír és álhír áll a szavazópolgárok rendelkezésére, ami alapján a fontos döntését meghozhatja a szavazófülke magányában a választás napján. Mindezt nyilván annak
tudatában, hogy döntésének következményeként a jövője mindennapjairól dönt!
Véleményem szerint nem szabad elfelejteni a választás idején sem, hogy az oly sokszor hangoztatott JOGOK mellé
bizony KÖTELEZETTSÉGEK is járnak. Ilyen például a választás joga, mely egyben (számomra) „kötelezettség”
is! Aki nem vesz részt a választáson, annak nincs joga kritizálni a mindenkori vezetést! Ezt nevezik FELELŐSSÉGTELJES döntésnek. Remélem idén ezzel a választási jogukkal minél többen fognak élni Tápiószentmártonban!
A fiatalok, szüleik és nagyszüleik sem csak saját magukról
döntenek, hanem egymás jelenéről és jövőjéről. Egy fiatalnak
sem mindegy a felmenői nyugdíjazása, ezzel gondtalan megélhetése, mint, ahogyan a nagyszülőnek sem mindegy, hogy
unokája külföldön találja-e meg a jövőjét vagy támasza lehet
itthon szépkora idején!
„Segítségként” csak annyival tudok szolgálni, hogy a döntést jelentő „X” behúzása előtt gondolja végig mindenki a saját
és családtagjai napi életkörülményeit, azok nehézségeire való
várható változását – egyik és másik oldalról is – és fontos kérdésként utódaink jövőjére is gondoljanak.
Vegyék számba a korábbi politikai kampányok alatt tett ígéretek beteljesülését, azok megvalósulásait.
Végül FONTOS, hogy a szavazófülke magányában csakis saját tapasztalataira és ismereteire támaszkodva hozza
meg döntését és NE valaki más javaslatára, fenyegetésére, megvásárlására!
A politikai pártok és/vagy egyéni képviselők, az általuk preferált „helyes döntés” elősegítése érdekében, kiadványaikkal, utcafórumokkal, gyűlésekkel keresik meg Önöket, hogy érveiket és lehetőségeiket megismerhessék. Jómagam
arra bíztatok mindenkit, hogy szánjon időt és hallgassa meg minden induló programját. A település érdekében én is
minden rendezvényen részt veszek, (ahova meghívnak).
De a pártokra, jelöltekre nem a polgármester, hanem a választók szavaznak!
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A döntés most is az egyének kezében van! Ezért a MI felelősségünk
igen jelentős a választáson. Ne hagyjuk, hogy parttalan ígéretek és/
vagy egyszeri csekély „ajándékok” befolyásoljanak minket! Keressék a
pártok meghirdetett programjait és az alapján döntsenek!
Az életünkből ÁPRILIS 3-án 5 percet vesz el, de a hatása 4 évig tart!
Ami a legfontosabb, hogy MINDENKI fejezze ki akaratát a jelenével
és jövőjével kapcsolatban, aztán a választások után Tápiószentmárton mindennapjaiban végre
„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
18 ÉV FELETTIEK!
TALÁLKOZZUNK A SZAVAZÓKÖRBEN!
ÉN OTT LESZEK!
Györe László
polgármester

Tájékoztató
Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A költségvetés tervezett főbb mérlegadatait az alábbi (egyszerűsített) táblázat tartalmazza:

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat költségvetésének mérlege
2022
e Ft

BEVÉTEL
Sorszám
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.

KIADÁS

Megnevezés
B
I/1. Intézményi működési bevételek
Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)
Működési hozam, kamat

Megnevezés
2022. TERV
G
H
104 370 I/1. Személyi jellegű juttatások
104 370 I/2. Munkaadót terhelő járulékok
0 I/3. Dologi kiadás
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
71 615
I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele
I/5. Egyéb működési kiadások
70 045
2.1. Helyi adók
2.2. Átengedett központi adók
1 000
2.3. Pótlék, bírságok
570
2.4. Egyéb sajátos bevételek
I/3. Központi költségvet.működési támogatások 606 451
606 451
3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.
0
3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása
I/4. Működési célra átvett pénzeszközök
782 436
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1966 II/1. Beruházási kiadások
II/1. Áht-on belülről kapott
0 II/2. Felújítási kiadások
II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra
35 000 II/3. Egyéb felhalmozási kiadások
II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3) 36 966
156 811 III. Finanszírozási kiadás
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
132 311 III/1. Áht-n belüli meglőlegezés (0. havi finansz)
III/1.Maradvány
0 III/2. Hitel,- kölcsön törlesztés
III/2. Áh-on belüli megelőlegezés
24500
III/3. Hitel, kölcsön felvétel
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ.
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS
976 213 ÖSSZ. (I.+II+III)
(I+II+III)

2022. TERV
M
423 913
52 966
274 455
29 700
3 300

784 334
56 255
74 005
0
130 260
61 619
21 563
40 056

976 213

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összege 976.213 eFt.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által önként
vállalt közfeladatait - ami alapvetően a működést jelenti – ezen összegből látja el.
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A közfeladatok ellátásával kapcsolatban, az önkormányzat a település egyik legnagyobb foglalkoztatója, mivel közel 110 fő munkavállaló bevonásával látja el feladatait. Az önkormányzat költségvetési bevételi oldalának alapvetően
3 főbb eleme van:
1. Intézményi működési bevételek: ezek alapvetően az intézmények működése kapcsán keletkező saját bevételek,
például a térítési díjak, bérleti díj stb.
2. Önkormányzat sajátos közhatalmi bevétele: alapvetően helyi adók (iparűzési adó, kommunális adó) bevétele.
Az átengedett központi adó, vagyis a gépjármű adó sajnálatos módon már 2020 óta nem illeti meg önkormányzatunkat.
3. Központi költségvetés működési támogatások: az államháztartás központi alrendszeréből a költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabályok szerinti támogatást jelenti, melyen alapvetően a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a kötelező közfeladatok finanszírozásához kapott állami támogatást kell érteni.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata – az egységes állami szervezetrendszer részeként – a különböző
törvényekben előírt kötelező feladatait túlnyomó részben a költségvetési törvényben előírtak szerint megállapított és folyósított „állami” támogatásból, kisebb részben az intézményi üzemeltetés során befolyó „saját”
bevételekből továbbá az úgynevezett „közhatalmi” (adók) bevételekből látja el.
A 2022. évi költségvetés kiadási oldalán alapvetően a működési kiadások jelennek meg, melynek során biztosítjuk
a közfeladatok folyamatos zökkenőmentes ellátását egy takarékos gazdálkodás keretében.
Az önkormányzatok alapvető feladata a törvényben előírt kötelező és az általa önként vállalt közfeladatok (működési feladatok) ellátása.
Ezen alapvető kötelezettséget a röviden bemutatott költségvetés biztosítja.
Tájékoztató
az idei költségvetésben szereplő adatokról
Az idei évi költségvetésben a személyi jellegű kiadások (ezek pl. tartalmazzák a dolgozók fizetését, annak járulékait,
cafeteriát) közel 90 millió Ft többletköltséget jelentenek a 2021. évhez képest. Ennek oka a kormány által bejelentett
kötelező béremelések alkalmazása, mely kihatott a minimálbér, a garantált bérminimum, a szociális- és egyészségügyi
valamint a kulturális és köznevelési dolgozókra is. A béremelések fedezetének sajnos csak töredékét (2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás összege 25.831.440 Ft) kapjuk meg állami támogatásként, a többit (kb.
64.168.000 Ft) saját forrásból kell fedeznünk a jelenlegi információink szerint. Ez igen nagy többletköltséget jelent az
önkormányzat számára és erősen befolyásolja a fejlesztési lehetőségeinket. Jelentős elvonás a 2022. évben a szociális
keretünket érte, melynek összege megközelítőleg 14 %-kal (kb. 6,5 millió Ft-tal) csökkent a 2021. évhez képest.
Sajnálatos, hogy ezt egy olyan időben vonták el, amikor talán a legnagyobb szükség lenne a családok támogatására.
Mindezek mellett a 2021. évhez képest a költségvetési támogatás nem számol az év elején már a 8 %-ot is meghaladó
inflációval sem.
Azonban a 2021. évi fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően jelentős megtakarítások keletkeztek
a tervezetthez képest, ezért a 2022. évben is el tudjuk végezni a feltétlenül szükséges felújításokat.
A teljesség igénye nélkül:
- tovább tudjuk folytatni az intézményekben szükséges felújításokat,
- az intézmények LED technológiájára való átállását,
- az intézmények klimatizálását,
- a parkok öntözőrendszerének kiépítését,
- az erős infláció miatt a közalkalmazottaknak az eddigi 50.000 Ft/év helyett 150.000 Ft/év cafeteria juttatást
biztosítunk,
- idén is dupla Márton napi juttatással tervezünk,
- a pályázat önerejét biztosítva befejezzük a Móra Ferenc úti rendelő energetikai felújítását,
- újabb utak felújítását tervezzük szükség szerint,
- újra elérhetővé tesszük a helyi vérvételt.
A költségvetés nem tartalmazza azt a 109,5 millió Ft elnyert pályázati támogatást, melyet 2019 közepe óta nem
kapott meg önkormányzatunk az Albertirsai út felújításával kapcsolatban.
Az idei évben is jól bevált elveink szerint terveztük meg a költségvetést, miszerint a bevételeket óvatos becsléssel alul- a kiadásokat pedig felülterveztük. Ez a biztosítéka annak, hogy a helyi önkormányzat ne kerülhessen
nehéz anyagi helyzetbe.
Dr. Bóta Mihály
jegyző
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Egészségügy
Fő úti rendelő
2022. február 28. hétfőtől Ocskóné Dr. Zöldi Márta rendelése a Fő úti rendelő másik szárnyában működik. A korábbi gyermekorvosi rendelőt újítottuk fel, így új környezetben várják a betegeket.
Megközelíthető a védőnői szolgálat előtt elhaladva a hátsó lépcsőn lévő váróból.
EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK MINDEN OTT DOLGOZÓ
FESTŐNEK, AKIK TÁRSADLMI MUNKÁBAN VÉGEZTÉK
MUNKÁJUKAT!
Vérvétel Tápiószentmártonban
A képviselő-testület úgy határozott, hogy újra lehetővé teszi a
helyben történő vérvétel igénybevételét a tápiószentmátoni lakcímmel (és tartózkodási hellyel) rendelkezők számára.
A vérvétel minden héten csütörtökön a járóbetegek számára 05:30-07:30 óra között lesz elérhető a Fő úti
rendelő betegfektető helyiségében (ez az épület első bejárata az úgynevezett „hátsó orvosi bejárat”).
Kizárólag ágyhoz kötött betegeknek a csütörtöki napokon 07:30-08:30 közötti időben módjukban áll majd kérni
a házhoz menő vérvételt.
A helyben történő vérvétel INGYENES és szerződött, szakképzett dolgozó végzi.
Az új szolgáltatás indulásáról a későbbiekben (az engedélyek birtokában) tudunk információt adni. A háziorvosokat azonnal értesítjük a program indulásáról, hogy betegeiknek ajánlani tudják ezt a kényelmes, kedvező
lehetőséget. Kövessék Facebook oldalunkat is!
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás szolgáltatást 2022. január 01. napjától önkormányzatunk látja el.
„A házi segítségnyújtást adó személy az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.”
A Szolgáltató házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:
·

azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem
gondoskodnak,

·

azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk
ellátására képesek,

·

azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,

·

azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Az igénybevétel konkrét feltételeiről érdeklődni és a szolgáltatást igényelni a Polgármesteri Hivatal Szociális ügyintézőjénél vagy a Családsegítő Szolgálat irodájában lehet. Az ellátás térítésköteles, melynek díja 750 Ft/óra.
Rigó Zsuzsanna szociális és egészségügyi bizottság elnöke

Pályázatok 2022
Elnyert pályázatokkal kapcsolatos információk:
1. Az Albertirsai úti pályázat esetében tájékoztatom a Lakosságot, hogy a 2018-ban elnyert 109,5 millió Ft
támogatást a további folyamatban lévő peres eljárás miatt még mindig nem kapta meg önkormányzatunk.
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Ennek ellenére az Albertirsai út további felújítandó szakaszaira is adtunk be támogatási kérelmet. Azonban a
hiánypótlás alkalmával a tervező nem egyértelmű fogalmazása miatt nem tisztázó kérdést, hanem egyből elutasítást kaptunk. Ennek kifogásolásától eltekintettünk és újra benyújtjuk a pályázatot új tervekkel, melyekben
minden egyértelmű lesz a pályázat kiírójának.
2. A Móra Ferenc úti háziorvosi rendelő tetejére felkerült a 9 Kw teljesítményű napelemes rendszer és a 8 db
hűtő-fűtő klímaberendezés. A nyílászárók cseréjére megkötöttük a szerződést, melynek kivitelezési határideje
2022.04.30. napja. Az épület további felújításaira (utólagos hőszigetelés és egyéb javítások) a versenyeztetés
után kiválasztásra került a kivitelező, akivel a szerződéskötés folyamatban van.
Beadott pályázatok:
Jelenleg beadott pályázataink a következők:
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 forráshiány miatt elutasították.
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. (Bár megjelent egy „nyertes pályázók listája”, amin nem szerepel önkormányzatunk!)
3. A Strand főépületének téliesítésére beadott 15 millió Ft támogatással kapcsolatban utolsó hírünk, hogy a
Hajt-A-Csapat LEADER elnökség kiértékelése után a végleges döntést meghozó Irányító Hatóság felé „támogatásra javasolt” státuszban küldte tovább. Az Irányító Hatóság 2022. március 16-án „Támogatói okiratban”
küldte meg a hírt, hogy pályázatunkat támogathatónak minősítette. Az elnyert 14.999.995 Ft támogatással
megvalósulhat a strand (egy részének) egész éves nyitvatartása, a főépület téliesítésével.
4. A „Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhívás keretében megjelent Bölcsődeépítési pályázatot is sikerült beadni, melynek keretében egy megközelítőleg „0” energiaigényű épülettel egy 28 férőhelyes
bölcsőde kialakítására és teljes külső-belső felszerelésére kértünk támogatást. Az eredményt a kibocsátott
hiánypótlás teljesítése után várjuk. A támogatás 100 % intenzitású, értéke 420 millió Ft. A korszerű épület és
teljes felszerelése mellett a pályázatban szerepel egy kisgyerekek számára készülő komplex játszóudvar kialakítása is.
További beadásra váró pályázat:
1. A TOP Plusz pályázati rendszer keretében az alábbiakra kívánunk támogatási igényt benyújtani:
1.1 Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Művelődési ház
teljes energetikai korszerűsítése lesz a támogatási kérelmünk alapköve, majd a Sportcsarnok és Tanuszoda, Alsó tagozatos iskola és a Könyvtár fűtéskorszerűsítése. A pályázható összeg 250 millió Ft, a támogatás 100 %-os. A pályázat keretében a gyógyszertár épületének felújítására is szeretnénk pályázni.
1.2 A „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázatban a Huncutka telephelyen fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszerbővítés, korszerű játszóudvar felújítás és egy 15 fős kisbusz
beszerzése a cél. A Napsugár telephelyen ugyancsak egy jól felszerelt játszóudvar felújítás, teljes energetikai és fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer kiépítés, épületbővítés és interaktív szoba kialakítására pályázunk. A Gyöngyvirág telephelyen épületbővítés, napelemes rendszer kialakítás, egyedülálló játszóudvar fejlesztés kerülhet megvalósításra. Mindhárom telephelyen további, gyermekneveléshez szükséges
eszközbeszerzések, sószoba kialakítások szerepelnek a terveinkben.
1.3 Az „Élhető települések” című pályázat esetében a képviselő-testület határozata szerint a Művelődési ház
(kúltúrterasz, mobil hang- és fénytechnika stb), a Sportcsarnok és strand szolgáltatásbővítési lehetőségeit
(jakuzzi, szolárium, szauna stb.) ragadjuk meg, illetve saját működésük színvonalának növeléséhez eszközbeszerzéseket, épületbővítéseket céloztunk meg. Továbbá szeretnénk egy XXI. századi (interaktív)
játszóteret építeni a település központjába, illetve Göbölyjáráson is.
Györe László
polgármester
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Ebtartás szabályai
A 2022. évben jelentősen szigorodtak az ebtartás szabályai.
Az alábbiakban igyekszem egy kivonatolt felsorolásban a fontosabb szabályokat leírni.
A konkrétumokat a „41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szabályozza
A fenti rendelet vonatkozásában KÖTELEZŐ:
az ebek immunizálása (oltásának megléte), dokumentálása,
azonosító chip beültetése (4 hónapos kor felett) és annak nyilvántartásba vétele,
tulajdonosváltozásnál a nyilvántartási dokumentumok átírása,
az önkormányzatnál való bejelentése (ebösszeírás)
veszélyes eb tartásához külön hatósági engedély megléte szükséges,
elhelyezéséről úgy kell gondoskodni, hogy a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és
szükségtelenül ne zavarja,
- az ebet úgy kell tartani, hogy az utcára történő kijutását meg kell akadályozni,
- belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni,
- Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen
tartósan tartani,
- az állatoknak megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot biztosítani,
- tartási helyét az állat igényeinek figyelembevételével kell kialakítani (Kutyaház kötelező!)
- az ebet állandóan kikötve és/vagy kennelben TILOS tartani!
- 14/A. § * (1) Az eb nem tartós, átmeneti kikötése az alábbi feltétel esetén megengedett:
a) az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés céljából, annak idejére,
b) az állat veszélyes viselkedése miatt, a veszélyeztetés idejére,
c) közlekedésbiztonsági, az állat testi épsége és a járműforgalom zavartalan működése érdekében, vagy
d) állatról emberre terjedő betegség megelőzése esetén, a betegség idejére.
(2) Eb esetében az (1) bekezdés szerinti átmeneti megkötésnél használt eszköz hossza
a) kistestű ebnél 5 méternél,
b) közepes testű ebnél 7 méternél,
c) nagytestű ebnél 9 méternél,
d) futólánc esetén a feszített és a futó részek hosszának összege 8 méternél, a futó rész hossza 3 méternél
rövidebb nem lehet.
(3) A (2) bekezdés szerinti, átmeneti megkötéshez alkalmazott nyakörvnek forgóval ellátottnak kell lennie,
és az az eb életfunkciót, táplálkozását nem nehezítheti el, az az állat számára fájdalmat nem okozhat.
Tápiószentmártonban az elmúlt időszakban több állatvédő szervezet járja az utcákat és bejelentések érkeznek a helyi
ebtartásokkal kapcsolatban. Ezekben az esetekben kénytelenek vagyunk
a tulajdonosokkal szemben a törvény szerinti szankciókat alkalmazni.
-

Ezúton is kérem a lakosságot a fenti szabályok betartására, hogy
az állatok védelme mellett a lakossági panaszokat is mérsékelni tudjuk!
Önkormányzatunk az utcákon kóborló ebeket saját chipolvasó
készülékével próbálja azonosítani és visszajuttatni a gazdájához. Ennek
jelenleg nincs költsége a gazda számára. Azonban az azonosítóval nem
rendelkező kóborkutyákat az önkormányzatnak kötelessége elvitetni. Az így begyűjtött ebeket legtöbb esetben sikerül
a környéken működő állatmenhelyeken leadni. Az idő közben előkerülő gazda ennek költségeit már köteles rendezni. Azonban sajnálatos módon – telítettségük miatt – ez nem minden esetben megoldható. Ilyen esetekben gyepmesteri
telepre kerülnek az állatok, ahol a törvényi határidő letelte után altatással végeznek velük.
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Kérek minden helyi állattartót, hogy FELELŐSEN tartsa állatait, hogy ne tudjanak megszökni, kóborolni, esetleg másokban
félelmet kelteni vagy kárt okozni!
Aki nem képes erre, kérem, NE TARTSON ÁLLATOT! Ez
mindannyiunk érdeke, de legfőképpen az állatoké!
Önkormányzatunk az idei évben is folytatja a 2018-ban indított
IVARTALANÍTÁSI PROGRAMOT. Ennek értelmében minden,
Tápiószentmártonban állandó lakcímmel rendelkező lakó jogosult
évente maximum kettő egyed kutya és/vagy macska INGYENES
ivartalanítást igényelni a polgármesteri hivatalban. Az éves keret az idei évben is 1 millió Ft, melyet érkezési sorrendben a keret kimerüléséig biztosítunk!
A kutyák esetében kikötés, hogy az ivartalanítás költségeit az önkormányzat csak regisztrált (a kérelmező nevére
és címére szóló) azonosító chippel rendelkező ebek esetén vállalja át! Kutyák esetén a chipbeültetés költségét is támogatja az önkormányzat, de CSAK ivartalanítással egybekötve!
Az ivartalanítást az önkormányzattal szerződött állatorvosnál lehet elvégeztetni, az útiköltség nem számolható el!
A programra jelentkezni kizárólag az önkormányzat által kiállított nyomtatványon lehet, melyet az ivartalanítást végző orvossal kell leigazoltatni.
Lajos Zita
aljegyző

A háború szomszédságában
Írásomat Kossuth Lajos háborúról írt idézetével kezdem:
„Nem képzelhetni átkosabb, undokabb bűnt, mint játszani a
polgárok vérével s egy nemzet nyugalmával.”
A 2022. év februárjában olyan dolog történt a szomszédos
Ukrajnában, amiről sokan sokféleképpen vélekedünk, azonban senki nem gondolta, hogy egy háború kirobbanásához
vezetnek majd a két ország közötti konfliktusok.
A sajnálatos dolog megtörtént! A háború elkezdődött
és ezzel egyidőben az ott élő civil lakosság menekülni kezdett. Sokan mindenüket hátra hagyva, életüket mentve
indultak el egy-két szatyorral vagy egy bőrönddel egy biztonságosabb ország felé. A híradások szerint a menekülni
kényszerülők többsége Lengyelország és Románia felé tart, de szép számmal érkeznek Magyarországra is. Az ide érkezők nagy része Kárpátaljai magyar, de ukrán és orosz nemzetiségűek is vannak a hozzánk menekülők között. FONTOS
megjegyezni, hogy a háborút NEM az országok civil polgárai, hanem a vezetői robbantották ki, ezért bárki is menekül hozzánk ugyanúgy szükséges a humanitárius segítségnyújtás.
A háború kapcsán is rengeteg hírt és álhírt hallani a különböző médiákon keresztül, amelyek pro és kontra ábrázolják a történéseket. Keresik ki a hibás, ki a felelős?
Egy viszont biztos, a háború az önkényuralom fegyvere és az is
tudható, hogy minden háborúban csak vesztesek vannak. Vesztesek,
akik végül meghalnak, megnyomorodnak, a borzalmak átélése miatt
lelkileg sérülnek, vagy elhagyni kényszerülnek hazájukat.
A kirobbantott háború felelőseinek megtalálása és bírálása, elítélése azonban (most) nem a MI feladatunk, mint, ahogyan a háborús
küzdelem sem.
Magyarország és egyben a lakosság fő feladata jelenleg, hogy segítsük az életükért menekülők boldogulását kilátástalan helyzetükben és reménykedjünk, hogy a háború nem tovább
terjed, hanem mielőbb véget ér.
Többen kérdeztek meg, hogy az önkormányzat tervezi-e a ruhaneműk, élelmiszerek és egyéb szükséges eszközök
gyűjtését a hazánkba érkezők részére.
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A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottsággal egyetértésben úgy határozott, hogy egyelőre 2 millió Ft összeget elkülönít az idei költségvetésből (amit szükség szerint emelhetünk), melyet a Tápiószentmártonba érkező menekülők ellátására fordítunk. Ebből az összegből szálláslehetőséget,
élelmiszer- és egyéb ellátási szükségleteiket tudjuk fedezni egy átmeneti
időszakra, ameddig megtalálják és felépítik a további életük menetét vagy
egyéb állami menekültellátásra, munkabérre nem szereznek jogosultságot.
A tárgyadományok gyűjtésének gondolata is szóba került, de egyrészt
nem tartottuk jó ötletnek az „elaprózódást”, hiszen a településen már a
TSZ irodán és az Iskolában is gyűjtenek (és ez nem egy politikai versenyhelyzet!). Másrészt pedig a határmenti településekről olyan híreket kaptunk, hogy már több tonna adomány van a raktárakban és már nem tudják elhelyezni
az érkező készleteket.
A fentiek miatt úgy döntöttünk, hogy igyekszünk a segítségünket a közvetlenül Tápiószentmártonba érkezőkre összpontosítani, a nekik megfelelő
és szükséges módon!
Tápiószentmártonban jelenleg (lapzártakor) 4 család érkezéséről van
információnk. Minden az önkormányzathoz beérkező hivatalos jelzés esetén felajánljuk segítségünket, illetve a Családsegítő Szolgálat munkatársai
is jelzik a lakosság felé, hogy a nálunk menedéket találóknak éppen mire
van szükségük. Ezzel elkerülve a „feleslegesen” felhalmozódó készleteket.
Ezúton is kérem a lakosságot, hogy mindenki abban segítsen, amiben tud!
Amennyiben a lakosság segítségére van szükségünk, azt a közösségi médián keresztül az önkormányzat vagy a
családok befogadói jelezni fogjuk!
Pénzadományokat a különböző segélyszervezetek számláira utalhatnak.
MINDEN ADOMÁNYOZÓNAK HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET ÉS AZ EMBERSÉGET, MEL�LYEL MEGMUTATHATJUK, HOGY….
„A MAGYAR NÉV MEGINT SZÉP LESZ, MÉLTÓ RÉGI NAGY HÍRÉHEZ!”
A mindenkori háborúk idején gondoljunk a tizenkét pont előtti egy mondatra:
„Mit kíván a Magyar Nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
Györe László
polgármester

Adományok
Fontosnak tartjuk, hogy önkormányzatunk minden adományozásban
– amiben tud – segítséget nyújtson,
ezért több alkalommal veszünk részt
Tápiószentmárton
Díszpolgárának,
Földes Istvánnak a kezdeményezéseiben is.
Földes Istvánnal, a Kárpátmedencében Élő Magyarokért Közhasznú
Alapítvány elnökével voltunk egymás segítségére. Ennek keretében sikerült az Alapítvány és Tápiószentmárton nevében 15 db kórtermi ágyat eljuttatni adományként a Ceglédi Toldy Ferenc kórháznak, mellyel a betegellátás színvonalát
tudtuk segíteni. Az adomány összértéke meghaladta a 7,5 millió Ft összeget. A szállításban egy helyi fuvarozó nyújtott
ingyenes segítséget.
Kárpátaljára, az Ukrajnát ért katonai támadás elől menekülők megsegítésére több mint 1,7 millió Ft összegű adományt sikerült eljuttatni Tápiószentmártonból az Alapítvány a Nemzetközi Rendőr Egyesület (IPA) közép-Magyarországi szervezete és a Szabadtűzi Lovagrend együttes adományának köszönhetően. Az adományt sikerült a határon túli
településre közvetlenül a segítségre szorulóknak eljuttatni.
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Köszönjük Földes Istvánnak, hogy Tápiószentmárton jóhírét viszi a távoli településekre is az adományok mellé!
Tápiószentmártonba (lapzártáig) Ukrajnából
4 család érkezett információink szerint. Az egyik (3
felnőtt 4 gyermek) az érkezésük napján tovább is utazott családtagjaihoz Görögországba, így csak a szállításukban vett részt önkormányzatunk. A másik család
nem kért semmilyen segítséget, így csak hallottunk az
ittlétükről. A harmadik családnak (anyuka és két gyermek) a Családsegítő Szolgálaton keresztül a lakosság is
tudott segíteni, amit ezúton is mindenkinek köszönünk.
A ruha, élelmiszer és higiéniai termékekből álló adományok átadása óta nem kértek segítséget, családjuk
körében élnek. A negyedik család (nagymama, anyuka
és gyermeke) története a közösségi médián keresztül
vált ismertté. Őket egy helyi szállásadó vette pártfogásába, illetve rengetegen segítettek az ellátásukban. Az
önkormányzat az étkeztetésükben és szükség szerint a
szállásuk megoldásában tud segíteni egy átmeneti időre, amíg felépítik új életüket.
Idén január közepén az üdülőterületen sajnálatosan kigyulladt egy fából készült épület. A hatalmas
tüzet a tűzoltók tudták csak megfékezni. Ennek okán az
épület teljesen kiégett és a tulajdonos 58 éves férfinek
mindene a tűz martalékává vált.
A közösségi médiában közzétettük a tragédiát, aminek hatására ismételten megmozdult nem csak Tápiószentmárton, de az egész Tápió-mente is. Sok tárgyi
felajánlás érkezett, amit viszont ház híján nem tudunk
elhozni a felajánlóktól. A felhívásra összesen 694.400
Ft gyűlt össze, melynek nagyrészét a villamoshálózat
újbóli bekötése felemésztette. A maradék összegből
sajnos a ház újjáépítésére nem lesz lehetőségünk, ezért
egy használt lakókocsi megvásárlásával tudunk segíteni a károsultnak.
Ez esetben is hatalmas összefogás történt a lakosság
részéről, amiért nagyon hálás vagyok. Ez ad reményt,
hogy az év közbeni (főként a választások körüli) ellenségeskedések nem befolyásolják a helyi lakosság szociális érzékenységét és a bajba jutottaknak önzetlenül
(mindenki lehetőségeihez mérten) segítséget nyújtanak!
Minden adományozónak NAGYON KÖSZÖNJÜK az önzetlen segítséget!
Györe László
polgármester
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Szelektív hulladékgyűjtés
Sokan teszik fel a kérdést:
Tápiószentmártonban is lesz „kukaosztás”?

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a DTKH Hulladékszolgáltató, konzorciumban sikerrel pályázott egy KEHOP Európai Uniós pályázaton, ezért (egyéb jelentős fejlesztések mellett) lehetőség
nyílt a teljes szolgáltatási területén -így Tápiószentmártonban is - a
sárga zsákokat kiváltó, kék színű - sárga tetejű szelektív hulladékgyűjtő edényzet INGYENES kiosztására.
A gyűjtőedényt a DTKH Nonprofit Kft.-vel ÉRVÉNYES szerződéssel rendelkezők kapják névre szólóan!
(A már elhunyt személy nevén lévő szerződéssel rendelkezők mielőbb rendezzék az átírást, mert elhunyt nevére
nem tudunk edényzetet kiadni)
A gyűjtőedények már az önkormányzat raktáraiban vannak. A névre szóló szerződések megküldését várjuk a szolgáltató részéről, hogy meg tudjuk kezdeni a lakossági
kiértesítést az átvétel idejéről és helyéről.
ELŐRELÁTHATÓLAG 2022. április 5-6-7 napokra lehet számítani.
Az edényzet átadására KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN VAGY MEGHATALMAZÁSSAL VAN LEHETŐSÉG!
A meghatalmazást az értesítés mellé mindenkinek megküldjük.
A szerződés aláírásával mindenki igazolja a 120 literes új edény átvételét és vállalja
annak fenntartását, sérülés vagy eltűnés esetén való pótlását (saját költségén).
Hamarosan keressük a szerződéssel rendelkező lakóinkat!
Köszönjük a türelmet!									

Györe László
polgármester

Országos tűzgyújtási tilalom 2022. március 10-től
Országszerte fokozott tűzveszély alakult ki az erdőkben, így a mai naptól életbe lépett az országos tűzgyújtási
tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan
körültekintőek, hazánkban ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.
Az elmúlt időszak csapadékhiányos, napos időjárás miatt minden vegetációtípusban kiszáradt a holt biomassza. A
tűzkockázatban az esetleges lokális kis mennyiségű csapadék sem jelent változást, hiszen az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés órák alatt felszárítja.
A gondatlan és szándékos tűzhasználat következtében megnövekedett a vegetációtüzek esetszáma a tűzgyújtási
tilalommal eddig nem érintett megyékben is. A kiszáradt talaj és biomassza miatt gyors tűzterjedés alakulhat ki akár
már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén. Megnő a keletkező tüzek intenzitása, valamint ugrótűz potenciálja, ami tovább
gyorsíthatja a tűzterjedést.
A várható időjárás, a jelentős csapadékhiány, az alacsony holt biomassza nedvességtartalom és a megnövekedett
tűzesetszám miatt a Nébih – a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével –
2022. március 10-től országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A tilalom fennállásáig tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint
azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása, amelyekről bővebben ebben a
cikkünkben olvashatnak: https://portal.nebih.gov.hu/-/rugalmasabba-valt-a-tuzgyujtasi-tilalom-rendszere.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép
segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők.
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A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül, így minden esetben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók” mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítségével pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket.
Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.
forrás: https://portal.nebih.gov.hu

Elektromos és elektronikai hulladékgyűjtési akció
Tápiószentmártonban az elmúlt években rendszeressé vált, hogy Komjátiné Bori Piroska ötletének és szervezésének
köszönhetően megrendezésre került az elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés.
Sajnálatosan a koronavírus kirobbanásának okán több alkalommal is elmaradt a gyűjtés, hiszen az iskola udvarában
a szigorított szabályok szerint nem lehetett megszervezni azt.
A két egymást követő (tavaszi és őszi)
gyűjtés elmaradása után a település
több pontján jelentek meg illegálisan lerakott e-hulladékok, aminek az összeszedése és ártalmatlanítása jelentős összegbe
került, hiszen az ilyen ledobált, összetört
e-hulladék már nem adható le gyűjtőpontokon, csak veszélyes hulladékként lehet
megsemmisíteni azokat.
A tavalyi évben a művelődési házba
meghirdetett e-hulladék leadási lehetőségen, a beérkező mennyiségből (több mint
6 furgon) jól látható volt, hogy a lakosság
nagy része – az évek alatt megszokott
gyűjtést várva – otthonában őrizgette a kidobandó e-hulladékot.
A fenti okok miatt – ameddig az iskola nem jelzi az e-hulladék akció megrendezésének lehetőségét felénk – az önkormányzat szervezésében működik tovább a
lakosság megelégedésére, ezúton is megköszönve a jól felismert igényre történt
szervezést igazgató-helyettes asszonynak.
Amennyiben újra lehet az iskolában
szervezni a lakossági e-hulladék gyűjtést,
akkor a pedagógiai programot szem előtt
tartva természetesen visszakerül az iskola
szervezésébe.
Györe László
polgármester

Útfelújítás
A 2022. évi költségvetésben az idei évi útépítésekre, a jelenleg ismert bevételekből a „Felújítási kiadások” soron
megközelítőleg 35 millió Ft van elkülönítve, hogy a település útjainak szükséges javításait, felújításait 2022-ben is
folytatni tudjuk, ígéretünkhöz hűen.
További bevételt jelenthet az Albertirsai útra elnyert, de 2019 óta várt 109,5 millió Ft, melyből jelenleg 47 millió
Ft szabad forrás van. A képviselő-testület döntése értelmében ez a keret adhat lehetőséget Tápiószentmárton útjainak
felújításához.
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Az előző számban megírt – a Magyar Közút Nonprofit mérnökeitől kapott – információt, Czerván György ország�gyűlési képviselő is megerősítette kampányvideójában. Ezek alapján nagy reményekkel, de türelmesen várjuk, hogy az
eddig, a település belterületén elkészült útszakasz folytatásaként a tavaszi időszakban elkezdődjön a Tápiószőlőssel
és Tápiószelével összekötő út felújítása is. Továbbá Képviselő úr a 3116-os számú (Kossuth Lajos) út belterületi
szakaszának megújulását is megígérte videójában.
Sok bejelentést kapunk a Sőregi és Nádastói utak állapotát illetően, amiket igyekszünk lokálisan javítani kátyúzással
és az út szélének feltöltésével, ami az állapota miatt egyre nehezebb. Azonban a teljes felújítást Czerván György képviselő úr vállalta magára (2017 óta több alkalommal), Képviselő úr ezzel kapcsolatos minden kérése teljesítésével
segítjük ígérete megvalósításában.
Amennyiben tudomást szerzünk ennek akadályokba ütközéséről, akkor természetesen önkormányzatunk tervezi be
a felújítást, de addig nem szeretnénk keresztbe szervezni neki.
Minden lakónak köszönöm a pontos adóbefizetéseket, melyekből az utak felújítását tudjuk finanszírozni. A folyamatosságnak köszönhetően hamarosan minden utcára eljutunk.
Köszönjük a türelmet!
Györe László
polgármester

Óvodai Hírek
Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról.
Kérdések és válaszok
Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban szeretnék tájékoztatás adni a közelgő óvodai beírással kapcsolatos teendőkről.
Mit is jelent a beíratási kötelezettség?
A miniszteri rendelet 20.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett, azaz óvodaköteles korú gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy fenntartó
által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
Van e kivétel a beíratási kötelezettség alól?
Igen, van. A miniszteri rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján nem kell beíratni a gyermeket, ha az bölcsödei ellátásban részesül, továbbá ha a szülő az óvodai nevelésből való felmentését kéri.
Meddig lehet benyújtani a felmentési kérelmet?
A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a szülő a tárgyév április 15. napjáig
nyújthatja be a kérelmét.
Kihez kell benyújtani a kérelmet?
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 38/A.§-a alapján a
járási hivatal a hatáskörrel rendelkező hatóság.
Mi alapozhatja meg az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ezzel a beíratás mellőzését?
A szülő a kérelmében a gyermek családi körülményeire, sajátos helyzetére hivatkozhat.
Meddig adható meg a felmentés?
A szülő
·

annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,

· különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig
amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti,
·

kérheti az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését.

Ez azt jelenti, hogy a felmentett gyermeket legkésőbb az ötödik életévében be kell íratni az óvodába.
Van e jogorvoslat a hatósági döntés ellen?
A járási hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás, az elsőfokú döntés ellen kizárólag bírósági úton lehet
jogorvoslatot igénybe venni.
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Honnan tudja a szülő, hogy gyermekét köteles beíratni az óvodába?
Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyévben az óvodáztatási
kötelezettsége megkezdődik.
Mikor van a beiratkozási időszak?
A miniszteri rendelet 20.§-a alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Milyen dokumentumok szükségesek a beíratáshoz?
A miniszteri rendelet 20.§. (3) bekezdése rögzíti, hogy mely dokumentumok bemutatása szükséges a gyermek óvodai beíratásához. Ennek megfelelően az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
· a gyermek nevére kiállított személyi azonosságát igazoló hatósági bizonyítványokat, továbbá
· a szülő személyi azonosságát igazoló hatósági bizonyítványokat és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Mi történik, ha a szülő elmulasztja az előírt időben történő beíratást?
A megfelelő időben történő beíratás elmulasztása szabálysértés. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést
követ el. A szabálysértési eljárást a rendőrség folytatja le, és bizonyítottság esetén pénzbírságot szabhat ki.
Gáborné Cseh Judit
Intézményvezető

INTÉZMÉNYI HÍREK
TÁPIÓSZENTMÁRTONI NAPSUGÁR ÓVODA
Intézményeink működését az elmúlt két évben jelentősen meghatározta a járványügyi helyzet. A betervezett programjainkat így mindig zártkörűen, szülők részvétele
nélkül valósítottuk meg, melyet talán most már a járvány enyhülése mentén rugalmasabban tudunk kezelni majd. Igyekeztünk online csatornákon keresztül a szülőket
mindig tájékoztatni az óvodai programjainkról, mindennapi tevékenységeinkről.
Szeptemberben befogadási/beszoktatási hónap volt a 3 éves kisgyermekek számára, míg a nagyobbaknak pedig a visszaszokási hónap. Mindig nagy próbatétel ez
érzelmileg a 3 éves kis gyermekeknek és a szüleiknek, hiszen az első hosszabb időre
szóló elválás mindkét felet megviseli.
A szeptemberi év kezdési napok után pedig nagy lendülettel kezdtünk a tartalmas
programok szervezésébe.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Pedagógia Programunk alapján is kiemelt feladatunk a gyermekek népihagyományokkal való megismertetése, a magyar népi kultúránk iránti fogékonyságuk
megalapozása.
Ennek érdekében:
Októberben, hosszú évek hagyományát követve, minden évben másik
óvoda a szervezője és házigazdája az Óvodás Szüreti bálunknak. Idén október 1 – én került sor a megrendezésére, de a járványügyi helyzet miatt, most
minden óvodánk külön saját helyén valósította meg. A nagycsoportos gyermekek kis műsorral készültek, melyet a többi csoport előtt adtak elő, majd a volt
Földvári Miklós Alapfokú és Művészeti Iskola néhány tanulója népi szüreti
dalokból összeállított zenei hangszeres bemutatót tartott az óvodásainknak, a
helyi Lázsiás Néptánc csoport néhány tanulója pedig csodaszép népi táncot
mutatott be gyermekeinknek, mely felejthetetlen élményt adott. A műsor után
a gyerekeknek izgalmas mozgásos és kézügyességet fejlesztő játékokat szerveztek az óvó nénik.
Köszönjük szépen a zeneiskola tanulóinak, Lázsiás Tibornak és Lovas Adél igazgató asszonynak a közreműködést!
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Mivel Október 1-én van a Zene világnapja is, így ezt a jeles napot összekötöttük a szüreti bálunkkal. A zene világját napját különösen fontosnak tartjuk munkánk során, hiszen a zene egyaránt hat a testre és a lélekre.
A zenei nevelés beépül az óvodánk mindennapjaiba, mivel a gyermekek mondókákat, dalokat tanulnak, a napi tevékenységeket sokszor dallal kísérik. Van dalunk a kézmosásról, az öltözködésről, stb. Ezek a dalok részeivé válnak
a gyermekek tevékenységeinek, általa megtanulják, milyen sorrendben végezzék pl. a kézmosást, miközben pozitív
érzelmek kapcsolódnak hozzá, mely óvodai életük meghatározó élményévé válnak.
Az óvodáskori zenei nevelés a gyermek értelmi és érzelmi fejlődése szempontjából egyaránt elengedhetetlen.
A zenélés során fejlődnek szociális képességeik is, a zene ugyanis együttműködésre tanítja őket, formálja a közösséghez tartozás érzését. Ha a gyermekek közösen, hangszerekkel együtt énekelnek, megtanulnak odafigyelni egymásra
és a pedagógusra is, valamint megtalálják helyüket a csoportban.
„ A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
KODÁLY ZOLTÁN
Novemberben Márton-napi népszokásokkal ismertettük meg gyermekinket.
Ez az ünnep nem csak arra jó, hogy összehozza egy gyertyafényes sétára a közösséget, hanem arra is megfelelő alkalom, hogy a gyerekek tudását bővítsük és kreativitását megmozgassuk.
A hagyományőrzés elengedhetetlen része, hogy megismertessük az óvodásokat a népszokásokkal és az év
ezen időszakára vonatkozó hiedelmekkel, jóslatokkal.
Minden évben elmeséljük Szent Márton történetét a
ludakkal: amikor el akart bújni püspökké választása elől, hogyan buktatták le
a rejtőzködő Mártont a gágogó szárnyasok. Szent Márton személyében, a
gyermekek egy olyan katonával találkoznak, akire nem a kegyetlenkedés
jellemző, hanem a segítőkészség, a jószívűség, Isten és embertárs iránti szeretet. A gyerekek nagyon beleélik magukat ilyenkor a történetekbe,
amiket az óvó nénik elmesélnek. Azonosulva a szereplőkkel, gyakorolják a segítőkészséget, fejlődik empátiás képességük.
December a Mikulás várás és adventi készülődés időszaka volt.
Idén is meglátogatta óvodásainkat a Mikulás, aki sok szép játékkal megpakolt zsákkal lovashintón érkezett.
Szeretném itt meg köszönni Földes Istvánnak a
Kárpát-medencében Élő
Magyarokért
Kiemelten
Közhasznú
Alapítvány
elnökének, hogy vállalta
gyermekeink
érdekében
a „Jóságos Mikulás” szerepét. Köszönet Galbács Ferencnek is, aki lovashintóján elhozta óvodáinkba a Mikulást.
Ettől a nevelési évtől jeles napjainkat kibővítettük a Magyar Kultúra napjának megünneplésével. (január 22.) Egy hetes projekt keretében minden
csoportunk a Magyar Kultúrához kötődő, annak szellemiségét bemutató, megismertető tevékenységeket és programokat szervezett a gyermekeknek, mellyel
a gyermekek szülőföldünkhöz kötődésének erősítésére törekszünk. A szülőket
is igyekszünk bevonni aktívan egy-egy projektünk megvalósításába, ezzel is
enyhítve a járványhelyzet okozta kapcsolati, találkozási és kommunikációs nehézségeket.
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Ez úton is szeretném megköszönni minden
kedves szülőnek, aki régi magyar kultúrát
időző tárgyat, eszközt hozott be az óvodába,
vagy gyermekével együtt otthon készítettek
Magyarország térképet stb.
A 2018-ban módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja „Az érzelmi, az erkölcsi
és a közösségi nevelés” című bekezdés 3-as pontjában megfogalmazza a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, illetve a családhoz való kötődés erősítésének feladatát:
„Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.”
Az ONAP hangsúlyozza, hogy az óvodának segítenie kell a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és teret kell engednie önkifejező
törekvéseinek. A néphagyományok jelenléte az óvodáinkban így hatékonyan segíti a gyermekek harmonikus fejlődését,
és egyben keretet, „élményteret” biztosít a nevelési feladatok komplex módon történő megvalósítására.
Február a Farsangolás hónapja.
A Farsangi bált is zártkörűen tartottuk meg.
Óvodánkban évek óta nagy hagyománya van a
farsangnak. A gyerekek minden évben nagyon
várják ezt az időszakot. Az előkészületek,
a farsangi bál maradandó élményt jelent a
kisgyermekek életében. Valamint új szokás
megismerésére is sor kerül immár 4 éve, a
Kisze báb készítése és
égetése, mely a tél elűzését jelképezi.
Egy hetes projekt keretében szervezzük mindig a Farsangi
mulatság hetét, hogy a gyerekek ne csak egy napon élvezhessék a jelmezbe bújást, hanem több napon is legyen lehetőségük
a jelmezekbe öltözni és élvezni a Farsangi mókázást. Az óvó
nénik Farsangi témájú népmesét báboznak el a gyerekeknek
ilyenkor
„bábszínház” keretében, pizsamapartit
is rendeztek egy délelőtt, tréfás vetélkedőket szerveztek.
Bűvészt is hívtunk idén már a
farsang hetében, hogy ezzel is élménydúsabbá tegyük a gyermekeink napjait.
Február 2-án egy mozgalmas
Medve projekt keretében vártuk a
gyerekekkel a tavasz érkezésének
lehetőségét. A gyerekek rengeteg természeti ismeretet szereznek
ilyenkor a medvékről, életmódjukról, tulajdonságaikról.
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Március 15.
Nemzeti ünnepünk, március 15 minden magyar ünnepe.
Munkatársaim velem együtt fontosnak tartják gyermekeink nemzeti identitástudatának megalapozását óvodáskorban. Igyekeztünk méltón megünnepelni,
a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazított
programok, tevékenységek szervezésével.
Köszönjük Kollár János alpolgármester
úrnak, Tóth Jánosnak és Vágány Sándornak,
hogy megtisztelték ez alkalomból óvodánkat
jelenlétükkel és a gyerekek számára egy élménydús bemutatót tartottak.
Zöld Óvoda
Óvodánk 2016-ban nyerte el először a Zöld óvoda címet. 2019-ben a második alkalommal és most idén szeretnék
az Örökös Zöld Óvoda címet elnyerni. Mindennapi nevelő-oktató munkánk során mindent megteszünk, hogy gyermekeink megértsék életkorukhoz mérten, a fenntartható és a nem fenntartható fejlődés különbségeit. A fenntarthatóságra
nevelés pedagógiai lehetőségeit megteremtjük változatos, tapasztalatra épülő tevékenységek biztosításával. Nagyon
nemes feladat óvodáskorban megértetni, „megtanítani, hogy „viselkedésünkkel, cselekedeteinkkel hozzájárulunk a környezetünk óvásához és felelősen kell gondolkodnunk a jövőnkről!
Mert:” A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” - szól a mondás, mely a híres
környezetvédelmi aktivista David Broweltől származik.
A megfelelő életmód elsajátítása már kiskortól nagyon fontos, akik így nevelkednek, azoknak felnőtt korukra már
természetes lesz az ilyen típusú viselkedés, míg felnőttként sokkal nehezebben változtatunk szokásainkon.
Környezetvédelmi, zöld óvoda tevékenységeink:
- madarak etetése-itatása óvodánk udvarán
- magaságyások, veteményeskertek gondozása ősztől tavaszig
- szelektív hulladékgyűjtés
- használt elemgyűjtés
- jeles napok megünneplése
- élősarok gondozása a csoportokban
- kisállat tartás (ékszerteknősünk, aranyhörcsögünk,
óriás csigánk van a csoportokban)
- séták, kirándulások az óvoda környékén, községünk területén és azon kívül, lehetőségeinkhez mérten.
- óvodakertet működtetünk a Napsugár óvodában.
Tovább bővítettük tevékenységeink sorát, idén a Madárbarát óvoda cím elnyerése érdekében is tettünk lépéseket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél jelentkeztünk a Madárbarát Programra, mely keretén belül óvodáink számára már meg is érkeztek a „Szuper
csomagok” melyek madárodúkat, természetvédelmi ismereteket adó könyveket, tűzománc kitűzőket tartalmaztak.
Szeretném tisztelettel megköszönni ezúton is minden kedves kollégámnak azt a sok energiát, munkát, amel�lyel a fenti programokat, tevékenységeket megvalósították és minden kedves szülőnek, támogatónak, fenntartónknak az együttműködését!
Gáborné Cseh Judit
Intézményvezető
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Evangélikus templom belső felújítása
Mindenki tudja, hogy aki egy egyszerű családi rendezvényen
vagy esküvőn vesz részt, azonnal szembesül azzal, hogy mennyi
lelkes gondolat, vágy, elképzelés, időigényes szervezés áll az esemény mögött. Ugyanez vonatkozik az evangélikus templom belső
munkáira is, amiről elmondható, hogy 2022. év február második hetében kezdődött el. Ez a munkálat sem egyik napról a másikra indult, hanem mögötte ott állnak kezdeti vágyak, elképzelések, Czerván György országgyűlési képviselő, egyben gyülekezeti tag segítő
felajánlása, tervek, viták, a feladatra alkalmas kivitelező keresése és
megbízása, egyeztetések, költségvetések, engedélyek beszerzése, a
munka megkezdésének elindítása. Ezt a több éves folyamatot érteni
kell akkor, amikor látjuk halljuk, hogy a munka megvalósul. Mit is tartalmaz a címben szereplő belső felújítás meghatározás? Tartalmazza az épület régi elektromos hálózatának lecserélését és biztonságos működtetésének újragondolását.
Valamint a padfűtés kiépítését és egyben a falak teljes belső festését. Továbbá a templom toronysüveg beázásának megszüntetését és a keletkezett károk helyreállítását. Ezzel kapcsolatban valaki megjegyezte, hogy ezek után húsvétkor a
gyülekezet megújult lelkülettel ünnepelhet. Ezt a gondolatot templom felújításkor sokszor emlegetik ugyan helytelenül,
mert ez a megújulás viszont kizárólag Isten kegyelmének és a bennünk dolgozó Istentől származó hitnek az összjátéka.
Ezzel együtt mindnyájan tudjuk és várjuk is, hogy a megújult épületben
más közérzettel tarthatjuk meg a különböző családi, gyülekezeti és a települést érintő alkalmakat.
Végül külön köszönet különösképpen a General Architect Kft. vezetőjének, Biess Zoltán Dánielnek és minden munkatársának a segítőkész
munkájáért, akik ezt az összetett műszaki igényű feladatot elvégezték.
Egyben köszönet Bukta Andrásnak, Ócsai Sándornak és Szabó Zsoltnak,
akik a felújításhoz kapcsolódó részmunkák megoldását és levezetését segítették. Legvégül köszönet a mi mennyei Atyánknak, aki munkálja bennünk az akarást és a cselekvést, hogy felfedezzük és járjuk azt az utat, ami
az Ő országába vezet.
Kustra Csaba
evangélikus lelkész

A szív indulatai
Dávid megkíméli Saul életét
Sámuel első könyvének 24. fejezete
„Ezután elvonult onnan Dávid, és Én-Gedí sziklavárában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok
üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Én-Gedí pusztájában van. Maga mellé vett Saul egész Izráelből háromezer
válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zerge-szikláknál. Amikor az út menti juhaklokhoz
ért, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét elvégezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang
legmélyén tartózkodott. Akkor az emberei ezt mondták Dávidnak: Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr,
hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz! Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a
sarkát. Dávidnak azonban megesett rajta a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek:
Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen
az Úr fölkentje ő! Így fékezte meg Dávid az embereit, és nem engedte, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig kiment
a barlangból, és útjára indult. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott: Uram, királyom!
Saul ekkor hátratekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte.”
Ez az egyik legszebb ószövetségi bizonyságtétel arról, hogyan emelkedhet fel az ember, az egymás kaszabolásából
az áldás útjára. Saul, Izráel királya féltékenységből, haragból már hetek óta üldözte Dávidot, aki hadseregének vezetője
volt és sikert sikerre halmozott. ( pl.: Dávid és Góliát ) Ráadásul Saul, Sámuel prófétától meg is tudta, hogy ez a
fiatalember lesz a következő király. Mindenáron a vesztét akarta tehát. De Dávid Istenfélő ember volt és amikor Saul,
Én-Gedí barlangjában végtelenül ott volt előtte és lehetősége lett volna végezni rosszakarójával, mégsem állt bosszút
rajta, hanem felülemelkedett szíve indulatain és Isten kedves akarata szerint járt el. Pedig a mellette lévő, a sötétben
gubbasztó harcosai hangját folyamatosan hallotta. Sújts le rá! Itt az idő, hogy eltüntesd őt! Öld meg! Állj bosszút
magadért! Tedd, amit jónak látsz! De Dávid nem hallgatott rájuk, se a szíve mélyéről előjövő indulataira. „Erre fölkelt
Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megesett rajta a szíve, miután levágta Saul
köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek: Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram,
az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő!”
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Azt gondolom nekünk Magyarországon élőknek is van bőven mit tanulnunk ebből a bibliai történetből. Lehetnek
más nézőpontjaink, követhetünk más irányelveket, sőt ezeket ütköztethetjük egymással és határozottan képviselhetjük
azokat, de nem a bosszúállással, nem a szív első indulataival, az azonnali bosszú éhségével, nem az eltörlés szándékával,
hanem teret engedve a tiszteletnek, a továbblépésnek. Nem könnyű út ez, de aki Isten kedves akarata szerint akar járni
ezen a világon, szükséges „felöveznie magát” ezzel a felismeréssel. Isten pedig erőt és áldást fog adni annak, aki a
szeretetet gyakorolni kívánja. Dávid életére is áldást hozó volt az, hogy Isten kedvében akart járni egy ilyen embert
próbáló helyzetben is.
De a családi életek, párkapcsolatok és munkahelyi közösségek mentén is áldássá válik azoknak az embereknek az
élete, akik tudnak uralkodni magukon és nem „egyből szúrnak” hanem inkább egyből tisztelik a másikat. ( „Tanuljátok
meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.”
Jakab apostol levele 1:19 )
Lehet, hogy a másik „fél” ezt nem fogja elsőre még értékelni, de a tiszteletet kitartóan hordozó, a szeretni akaró
embereket megáldja az Isten!
Szeretettel bátorítok mindenkit, aki erre nyitott, hogy Istent megszólító imádságainkban kérjék az Örökkévalót,
hogy adjon kitartást és erőt a szeretet ilyen formában történő megéléséhez is!
Szeretettel:
Tihanyi Kristóf, református lelkész

BARÁTAINK A MADARAK
Az emberiségnek és ezen belül nekünk is szükségünk van a madarakra – sokkal jobban, mint gondolnánk. Reméljük rövidesen megérkezik a várva-várt tavasz: a szép idő, a meleg, a napsütés. Szerencsére az idei
tél nagyon barátságos volt. Nem volt nagy hideg, hófúvás, viharos szél. Az
ébredő természet előre küldte nagyköveteit: a hóvirágokat, az ibolyákat,
az ágak végén integető rügyeket. Már napközben is egyre többször találkozhatunk barátainkkal a madarakkal, a cinkékkel, a rigókkal. Szorgalmasan
követnek a kertben, és gondos gazda módjára szorgalmasan csipegetik az
ásás után felszínre kerülő kisebb-nagyobb rovarokat, bogarakat. Nélkülük a
mezőgazdasági kártevők is gyorsan elszaporodnának. A virágok, barkák
körüli méhzümmögés is jelzi a beporzás megkezdését, folytatását.
A méheken és a lepkéken kívül a madarak is besegítenek a kis dolgozóknak! Nagyon sokszor a madarak a természet „takarítói” is - gondoljunk csak, arra, amikor az elhullott állatok
tetemeitől tisztítják meg a környezetet. A távoli korallzátonyok megmentői, fenntartói szintén a madarak. Nélkülük
elszaporodnának a korallokat pusztító csigafajták. Növényi magok elterjesztésében a – madárürülék – is lehet
hasznos, hiszen magvakat juttatnak el olyan helyekre, ahonnan az adott növények talán már kihaltak. Ők a tudomány
ihletői: a környezeti változások nyomon követésében – pl: (fecskék, gólyák) vándorlása országokon át.
A bolygó állapotának tanulmányozásában is segítik a tudósokat. Herman Ottó a nagy magyar ornitológus „A
madarak hasznáról és káráról” című könyve bővelkedik a madarak magyar vonatkozású jótékony cselekedeteinek összefoglalásában. Ezek olyan globális okok, amiért ökoszisztémánk számára alapvetően fontosak a madarak.
Kis barátaink tavasszal, reggelenként vidám dallal, csicsergéssel köszönik meg a téli gondoskodást. A finom falatokat,
magokat, az innivalót.
Március végén csak fokozatosan csökkentsük a táplálék mennyiségét. Az itatókba továbbra is tegyünk friss
vizet. Tehetünk ki madárodúkat is. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy településünkön is mind nagyobb számban csatlakoznak a madárvédelemért tenni akaró emberek, gyermekek a „Madárbarát kert” programhoz. Egyre többen lesznek
tagjai a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek/BirdLife Hungary (röviden:MME).
Budapest 1121 Költő u 21. *

tel: 1 275 62 67*

Honlap: www.mme.hu

Ebben az évben szeretnénk a tápiószentmártoni aktív tagokat és támogatókat egy helyi csoportba összefogni!
Ezért tisztelettel arra kérem, hogy legyen támogatója a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madárvédelmi ,szemléletformáló, természetvédelmi érdekérvényesítő munkának!
(Az év madara 2022: a zöld küllő)
Jelentkezését tisztelettel várom a helyi csoportba!!
Kollár János
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FÁT!

A fával beültetett területek évente életeket menthetnek meg minden városban, faluban, településen, egyebek
között azzal is, hogy jelentősen megkötik, csökkentik a legveszélyesebb 2,5 mikronnál is kisebb szállópor (korom,
füst, por, kosz) legkisebb szemcséit is. Ezek az anyagok máskülönben könnyen bejuthatnak a tüdőbe és egészségügyi
panaszokat, kritikus esetben halált okozhatnak. Jogos a felhívás: Ültess fát! Tedd ezt meg, unokáidért, gyermekeidért, magadért, a holnapért, a méhekért, lepkékért a Földünkért! Jókai Mór már nagyon régen megkért mindenkit:
Ültess fát! című versében.
Ültess fát!
Hogyha másért nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
Gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot:
Messze érzed illatát,
Kis madárka száll reája:
Ingyen hallhatod dalát.
Ültess fát.
Településünkön Tápiószentmártonban a 2021-évben már elültettünk 30 db szép, konténeres előnevelt fát. A temető
útjai mellé: 17 fát, az újfalusi sportparkba: 4 fát, az óvoda udvarára: 1 fát. A Nádastói út mellé: 8 fa került elültetésre. A faültetést, a parkosítást, lakóhelyünk szépítését ebben az évben is folytatjuk. Minden fa hozzájárul ahhoz,
hogy lakókörnyezetünk levegője tisztább és egészségesebb legyen. Lombkoronájukkal árnyékot adnak, csökkentik
hőérzetünket, szépítik szűkebb, tágabb környezetünket.
Élőhelyeket teremtenek rovaroknak, madaraknak, kisemlősöket. Virágaikkal „munkahelyet” teremtenek a méheknek, lepkéknek. Lakóhelyünk, otthonaink kertjébe is ültessünk fákat. A ház mellé ültetett fák 10-30 %-kal csökkenti a lakás hűtésére fordított energia igényt. Ültetésnél vigyázzunk a megfelelő távolságra. (házfal, szomszéd
lakóháza, közművezeték, stb.) Amennyiben a fa árnyékával a járdákat, térköveket is árnyékoljuk, jelentősen csökkenthetjük (40%) a napközben elnyelt hő visszasugárzását az esti, éjszakai órákban. A kertekbe ültetett haszonfák
- (barack, alma, szilva, cseresznye) - gyümölcsöket teremnek. Ezeket nem kell megvásárolni üzletekben, boltokban.
A virágos kertbe, díszkertbe ültetett fák alatt pihenők megnyugodnak. Hallgathatják a méhek zümmögését, a
madarak énekét. Kevesebbet stresszelnek, és elégedettebbek lesznek életükkel, mindennapjaikkal. Már ezekért a
jó tulajdonságokért is érdemes fát/fákat ültetni közterületeken és magánterületen is!
Kollár János
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Farsangi mulatság a Tápió Közalapítvány szervezésében
Az idei év fő célkitűzése számunkra az, hogy a társadalom minden szereplője számára szeretnénk értékes programokat kínálni. A tavalyi évben egy térségi
rajzpályázati versenyt hirdettünk általános iskolásoknak és középiskolásnak is, mely
számunkra pozitív visszajelzéssel zárult. Ebből energiát merítve álmodtuk meg farsangi gyermek programunkat, melyet 2022. február 19-én Tápiószentmártonban
tartottunk meg, ahol a legkisebb gyermek 5 éves és a legidősebb 14 éves volt.
A mulatság egy napközis program volt, így a gyerkőcök reggel érkeztek és délután mentek haza élményekkel tele. Eseményünkön 16 szorgos kis méhecske vett részt, akik számára különböző programokat biztosítottunk.
Rendezvényünket egy ismerkedős körjátékkal kezdtük, majd
mindenki saját névjegykártyát készített, melyet egésznap viseltünk. A
folytatásban farsangi szokásokról beszélgettünk, valamint közösen
készítettünk díszeket, amivel az egész termet farsangi hangulatba varázsoltuk.
Mindenki készített egy saját farsangi álarcot, melyek zsűri elé kerültek és négy alkotás helyezést is szerzett. Mindenki más emléklapot kapott arról, hogy részt vett a „házi álarcversenyünkön”.
A program csúcspontja a fánk sütés volt, ahol az alapanyagokból a gyerekek
készítették el a kész tésztát. A sütésben ők nem vettek részt, mivel téli madarászás
volt kint, ahol távcsővel figyelték a környék madarait, illetve madárhangokat kellett
felismerniük. A sütés után közösen leültünk az asztalhoz és jóízűen fogyasztottuk el
munkánk gyümölcsét.
A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány munkatársai ezúton is szeretnék megköszönni a szülők bizalmát, valamint a gyerekeknek a jó hangulatot és a közös munkát. Továbbá szeretnénk megköszönni minden
felnőtt segítségét, akik részt vettek a Farsangi mulatság lebonyolításában.
A jövőben tervezzük több gyermekprogram szervezését, melyről online felületeinken fogunk információt adni. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Gulyás Mercédesz és Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány munkatársai

Gondolatok, kérdések március idusán.
avagy
Miért mindig csak Kossuth?
A községi ünnepély után mindig a Kossuth szoborhoz vonulunk koszorúzni. Amióta elkészült a szobor, kb. húsz éve.
Ez így volt és így van most is. Nincs ezzel semmi baj.
Félre értés ne essék, nincs semmi bajom Kossuth Lajossal, sem az őt övező kultusszal. Minden tiszteletem az övé.
Csak hát volna nekünk bőven kikre büszkének lennünk! Hiszen a mi településünkön legalább négy is akad, máshol
meg egy sem. - (Ott van kakaós briós) - Akkor oda meg miért nem megyünk?
Ezen a településen éltek, s máig is itt nyugszanak olyan történelmi személyek, akik részesei voltak az 1848-49-es
eseményeknek. Méltán lehetnénk rájuk büszkék.
Miért nem tesszük?
Mert nem ez a szokás?
Mert így kényelmesebb?
Mert nem jutott eszébe senkinek?
vagy ami még durvább – Nem tudjuk?
Nem. Nem hiszem, az itt élőemberek, a helyiek csak hallottak nagyszüleiktől, dédszüleiktől róluk.
A gyerekek pedig az iskolában hallanak és tanulnak róluk.
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Miről és kikről is van szó, íme:
Kubinyi Ágoston
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évei Kubinyi és a Nemzeti Múzeum
számára is nevezetesek voltak. 1848. március 15-én délelőtt Petőfi Sándor és Jókai
Mór, Kubinyi őrizetére bízta a szabad magyar sajtón frissen kinyomtatott röplapok két
példányát, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Kubinyi, annak érdekében, hogy a forradalmi
időkben megvédje a múzeumot és annak gyűjteményét a fosztogatásoktól a császári
seregek fővezérétől menlevelet szerzett a múzeum számára. Így intézkedésének köszönhetően a gyűjtemények a szabadságharc alatt is tovább gyarapodhattak.
Településünkön utca és az általános iskola őrzi nevét. A tápiószentmártoni evangélikus temetőben kialakított „Nemzeti sírkertben” helyezték örök nyugalomra.
Szentkirályi Móric
Egy ideig 1848-ban a jászkunok főkapitányi tisztségét viselte. Később kormánybiztosi minőségben táborba szállt a felkelő szerbek ellen, de mint,
tábori biztos nem felelt meg a nem neki való szerepnek. Az 1848. évi „első
felelős magyar minisztérium” leköszönése után a másodikban neki szánták
az igazságügyi-miniszteri tárcát. Nem fogadta el ezt a feladatot és inkább
1848 végére visszavonult a közélettől. A politika és a csatatér helyett az
orvostudományt választotta és ingyen gyógyított. A tápiószentmártoni katolikus temetőben lelt örök nyugalomra.
Magyary- Kossa család
A Magyary- Kossa család virtusban sem az utolsók közül való. A
családból hárman is részt vettek a szabadságharcban.
Nagysarlói Magyary - Kossa Ferenc, a 2. dunántúli önkéntes nemzetőrzászlóalj hadnagya.
Magyary - Kossa István, az 1. Bács megyei véderő zászlóalj főhadnagya.
Magyary - Kossa Lajos, a 49. honvédzászlóalj hadnagya.
Számunkra ő az érdekes, hiszen az ő fia, Magyary – Kossa Sámuel, aki a könyvtárunk névadója és a református
templom építtetője. Édesapja is itt nyugszik a tápiószentmártoni evangélikus temetőben a családi sírkertben.
Blaskovich család
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején két Blaskovich töltött be jelentős tisztéget: Blaskovich Pál, a Hont megyei nemzetőrség parancsnoka.
Ebeczki Blaskovich Gyula, Heves vármegye főispánja. A szabadságharc alatt alispánként vezette a megyét. Nem mellesleg Blaskovich Ernő nagybátyja volt. Kossuth
aláírásával ellátott kinevezési okmánya a tápiószelei múzeum gyűjteményében van.
A családi kápolna kertjében pihennek a Blaskovics család azon tagjai akik, Blaskovich József leszármazottai. Sajnos a kápolna és az azt övező sírkert nincs a település
tulajdonában.
… érdemes elgondolkodni azon, hogy változtassunk a szokásainkon vagy ragaszkodjunk a régi jól bevált gyakorlathoz.
Jövőre tegyünk egy sétát közösen március 15- én együtt, kérem, tartsanak velünk!
Még egy szösszenet.
Kincsem a verhetetlen, az utolérhetetlen a mindmáig legyőzhetetlen, a magyar csoda, megkoszorúzhatatlan is. Nincs hol és nincs mit.
Az az, Blaskovich Ernőt szoktuk felköszönteni a kápolna kertben Kincsem születésnapján, március 17-én.
Ide is elkísérhetnek.
Tisztelettel:
Majorosi Katalin
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VAN, HOGY EGY HÍVÁS IS NAGY SEGÍTSÉG !!
Adományvonalak hívásával is támogatgatjuk az Orosz – Ukrán háború elől menekülők megsegítését!
Egy-egy hívás 200 – 500 forint adományt jelent.
1350

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

1353

MAGYAR ÖKONOMIKUS SEGÉLYSZERVEZET

1355

BABTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

1356

KATOLIKUS KARITÁSZ

1357

HÍD KÁRPÁTALJÁÉRT PROGRAM

1358

MAGYAR REFPRMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT

1359

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

13600 ( 33-AS KÓD) KRISNA –TUDATÚ HÍVEK KÖZÖSSÉGE
Támogatásukat köszönjük!

Tájékoztató
Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár
Ajándékkönyvek befogadása
Könyvtárunk a következő műveket tudja befogadni:
- 2000. év utan kiadott gyermekkönyvek minden korosztály számára
- 2000. év utan kiadott klasszikus szépirodalom
- 15 évnél nem régebbi szórakortató irodalom,
sikerkönyvek
- Tápió-vidékről szóló könyvek, helytörténeti
jelentőségű munkák
Kérjük, csak a tiszta, jó állapotú könyveit ajánlja fel intézményünknek!
Könyvtárunk fenntartja magának a jogot, hogy az ajándékkent befogadott könyveket az állományba vétel helyett egyéb formában hasznosítsa (könyvvásár, tovább ajándékozás stb.).
DVD-t, CD-t és videókazettát nem áll módunkban befogadni.
Köszönjük szíves megértésüket!
Kérjük Önöket, hogy minden esetben szíveskedjenek Telefonon (06/29-424-087) vagy e-mailben
(tsztmlib@gmail.com) vagy facebook oldalunkon egyeztetni a könyvek átvételéről!
Intézményvezető

A Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő 		
Kedd 		
Szerda 		
Csütörtök
Péntek 		
Szombat

8-12 , 13-16
8-12 , 13-16
8-12
8-12 , 13-16
8-12 , 13-16
8-12 (Minden hónap első és második hetének szombatján!)
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Kedves Érdeklődő!
Szeretettel ajánljuk figyelmébe mindenkinek, a
„JÁRJUK BE EGYÜTT A TÁPIÓ VIDÉKET!”
programsorozatunkat! Aki szereti a sétát a természetben és az aktív kikapcsolódást, jöjjön velünk!
Terveink szerint, minden hónapban ellátogatunk
egy-egy Tápió vidékén található túra helyszínre,
ahol 8-10 km táv gyaloglással és mozgásos foglalkozásokkal teszünk egy-egy lépést előre testi-lelki
aktivitásunk megőrzése érdekében. Ajánljuk minden korosztály számára, kicsiknek és nagyoknak,
többszöri pihenővel, kényelmes tempóban sétálunk!
MÁRCIUS 26. - MENDE ÉS KÖRNYÉKE
ÁPRILIS 24. - SÜLYSÁPI TAVAK
Program:
Szinkronizált mozgás a szabad levegőn, túravezetéssel.
Középpontban a FIGYELEM és EGYENSÚLY:
A természet hangjainak, illatainak, látványának finom érzékelése, saját mozgásunk és légzésünk tudatos irányítása különleges, ellazult, figyelmi állapotban.
Megtapasztalhatjuk a fizikális - mentális - érzelmi szinkron állapotát a Syncron Method
alapelvei szerint:
1. Helyes testi pozíció állás, járás közben
2. Dinamika
3. Egyensúly
4. Kisugárzás
5. Kapcsolat
Körülöttünk CSEND, bennünk CSEND!
Több megállóponton képzett oktatók által vezetett mozgásos foglalkozások: testébresztő
nyújtó gyakorlatok, eszközös nyújtógyakorlatok, természetes légzés, helyes tartással végzett
járás; a túra végén lehetőség lesz a MediBall, „Labdajáták az egészségért!” játék kipróbálására, amelyhez eszközt biztosítunk.
Információ: Hegedűs Ágnes 30 624 8213 és Gigorné Nagy Katalin 30 929 0353, szervezőknél.
Szeretettel várunk minden korosztályt, családokat a Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesület szabadtéri
programjára!

A Nagykátai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
A Nagykátai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tápiószentmártoni Tagintézményében a 2021/2022-es tanév
első fele 2022. január 21.-vel ért véget. A zene,-és táncművészeti ágazaton tanuló növendékek az idei tanévben a járványügyi helyzet miatt félévi vizsgájukat rendhagyó módon, videofelvételek készítésével, a tanítási órák keretein belül
tettek tanúbizonyságot felkészültségükről, előmenetelükről. Képző,- és iparművész növendékeink az órákon készített
munkáik alapján tettek sikeres vizsgát. Az elmúlt félév nehézségei, hiányzások, karanténba helyezések ellenére kijelenthetjük, minden tanszakra járó tápiószentmártoni, tápióbicskei, és farmosi növendékünk felkészülten, sikeresen tett
eleget a követelményeknek.
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ily módon is közvetíteni a kultúra fontosságát!

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 20.-án és 21.én intézményünk három növendékével, Fekete Biankával, Terék
Sárával, és Illés Vincével szívesen tettünk eleget a Tápiószentmártoni óvodavezető, Gáborné Cseh Judit meghívásának, hogy
a január 22.-én jegyzett jeles ünnepünkre való megemlékezést zenés ismeretterjesztő műsor formájában is közvetítsük az óvodás
korú gyermekek számára. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindhárom óvodában érdeklődő, kedves kis közönségre találtunk, a
kultúra örökítésének, népszerűsítésének játékos formája magával
ragadta a gyermekeket, reméljük, a jövőben is lesz lehetőségünk

Az intézmény szervezésében 2022. március 4.-én került megrendezésre a VI. Regionális Blockflöte Verseny, melyen Jász-Nagykun- Szolnok, és Dél-Pest megye művészeti iskoláinak furulyás növendékei mutathatták be tudásukat.
A járványügyi helyzet súlyosbodása miatt az előzetesen jelenléti részvétel helyett a versenyt online formában, videofelvételek beküldésével valósítottuk meg. A jelentkezők produkcióit háromtagú zsűri, Kállay Gábor- furulyaművész, zenepedagógus, zeneszerző, az Excanto Együttes alapítója,- Kállay Katalin- furulyaművész, zenepedagógus, az Excanto
Együttes tagja,- és Terék József- előadóművész, zeneszerző, népzenekutató, Pest Megye Önkormányzatának kulturális
és társadalmi referense értékelte. A növendékek színvonalas előadásai, zenei megvalósításai mellett az elhangzott produkciók a térség művészeti iskoláinak magas szintű oktatásáról is tanúbizonyságot tettek.
A Tápiószentmártoni Tagintézményt Bércesi Csenge furulyás növendékünk képviselte, aki kiváló teljesítményt
nyújtva IV. korcsoportban 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Bernhardt András tanár úr, zongorán közreműködött
Balogh József korrepetítor. A Nagykátai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti iskolát két növendék, Kas Lili Zorka (tanára
Zombori Erika), és Ötvös Hanna (tanára Szabó Ferenc) képviselte. Mindkét növendék II. korcsoportban indult, 2. és
3. helyezést értek el. Ezúton is gratulálunk a versenyzőknek, felkészítő tanáraiknak és korrepetítoraiknak!
Március 11.-én, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett település szintű megemlékezésen a Kubinyi Ágoston Általános Iskola által előadott műsorban néptáncos növendékeink is közreműködtek, koreográfiájukat intézményünk néptánc-tanárának, Laczkó Tibor tanár úrnak köszönhettük.
A tanév hátralevő részében iskolánk növendékei több, regionális, megyei, és országos szintű versenyen is részt
vesznek, felkészülésükhöz sok sikert kívánunk, eredményeikről, valamint az intézmény aktuális programjairól bővebb
tájékoztatást az intézmény hivatalos Facebook oldalán, és a honlapunkon kaphatnak!
Lovas Adél
Nagykátai Liszt Ferenc AMI Tápiószentmártoni Tagintézménye
tagintézmény-vezető

Gondolkodjon, mielőtt lehúzza!
Több tízezer meghibásodás, sok millió forintos javítási költség, leállások, dugulások,
kiöntések sokasága – ez a mérlege az idei esztendőnek, ami a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által működtetett szennyvízcsatornák,
szivattyúk működését illeti. Tudta, hogy a megdöbbentő számok mögött sokszor az emberi
nemtörődömség áll? Ismerkedjenek meg az
alapvető csatornahasználati szabályokkal!
Mit önthetünk bele a szennyvízcsatornába és
mit ne?
A megépült szennyvízcsatornába csak kommunális jellegű szennyvizet szabad bevezetni. A
csatorna keresztmetszete, az aknák, szennyvízátemelők úgy lettek méretezve, hogy csak ennek
elvezetését biztosítják. A kommunális jellegű szennyvíz az otthoni, mindennapos tevékenységből származó
szennyvizek, például a vécéöblítésre szánt víz, a mosáshoz, mosogatáshoz, fürdéshez használt víz.
·
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Esővizet, talajvizet, belvizet soha nem engedjen a szennyvízcsatornába! Ez ugyanis túlterheli a rendszert, a visszaduzzadt
szennyvíz elöntheti a pincéket, a mélyebben fekvő területeket, sőt,
a fürdőszobákat is!
·

Miket szigorúan tilos a csatornába önteni, dobni?
mérgeket, gyógyszereket és növényvédőszereket, nehézfém
tartalmú folyadékokat, benzint, gázolajat, fáradt olajat, hígítót,
festéket
·

·

hígtrágyát

·

sütőolajat, élelmiszermaradékot

popsitörlőkendőt (a szivattyúk meghibásodásának felét ez
okozza), intim betétet
·
·

rongyokat, felmosófejet

·

állati tetemeket

Mi történik, ha mégis belekerülnek ezek az anyagok a csatornába?
a darabos szennyeződések elzárhatják a víz útját, ami kiöntést
okozhat az otthonokban
·
·

a szennyvíztisztítóban elpusztulhatnak a tisztítást végző baktériumok

a nem csatornába való tárgyak tönkretehetik a szennyvízátemelők szivattyúit – ez megbéníthatja a
szennyvíztisztítást
·

Hogyan ellenőrizheti a TRV Zrt. a szabályos csatornahasználatot?
·

csapadékos időben, hóolvadáskor helyszíni ellenőrzéssel

·

ingatlanon belüli belső csatorna ellenőrzésével, lefolyási próba végzésével

·

kamerás csatornavizsgálattal

·

füstgenerátoros csatorna vizsgálattal

·

szennyvíz mintavétellel és annak laboratóriumi elemzésével

Milyen következményei lehetnek, ha nem szabályosan használom a csatornát?
·

a TRV Zrt. korlátozhatja vagy felfüggesztheti a szolgáltatást esetleg bírságot szabhat ki

·

felmondhatja a közüzemi szerződést

·

feljelentést tehet az illetékes hatóságnál

A fentiekből látható, hogy a csatornahálózat állapota és a tisztítótelep működése erősen függ Önöktől, attól,
hogy mit engednek a csatornába. Néhány ember felelőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás ellehetetlenülhet, rengeteg bosszúságot és kárt okozva ezzel a többi fogyasztónak és a vízszolgáltatónak, szennyezve
a természetet.
Az itt látható képek nem illusztráció fotók, mindegyik a TRV Zrt. meghibásodott szivattyújának takarításakor
készült. Jól látható, mi minden kerül bele a csatornákba…
TRV Zrt.

Helyesbítés

Előző számunkban a 21. oldalon tévesen jelent meg az Országos döntő című cikk szerzőjének neve.
A hibás közlésért elnézést kérünk. Majoros Annától kaptuk a cikket.
Szerkesztők

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.

