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Pályázatok 2022
Elnyert pályázatokkal kapcsolatos információk:

1. Az Albertirsai úti pályázat esetében többször leírtam, hogy a Kúria jogerősen megállapította, hogy nem tör-
tént törvénysértés a pályázati eljárások során. Azonban a jelenleg is még mindig folyamatban lévő bíró-
sági eljárások miatt további bizonytalan ideig nem jutunk hozzá a 109,5 millió Ft elnyert támogatáshoz, 
miközben a pályázati cél már közel 3 éve megvalósult! 

2. A Móra Ferenc úti háziorvosi rendelő felújítása ütemterv szerint haladt és mára teljesen el is készült. A 
napelemes rendszert és a hűtő-fűtő klímaberendezéseket a DesignSolar Hungary Kft. helyi vállalkozás, a 
nyílászárók cseréjét Juhász Tibor bajai egyéni vállalkozó, a szigetelési és egyéb felújításokat a Kollár & 
Kollár Bt. helyi vállalkozó nyerték el. A kivitelezések minden vállalkozó esetében fennakadások nélkül és 
műszaki ellenőr részvételével zajlottak. Az eredményt az oda látogatók és arra járók is megcsodálhatják, 
mert igazán jól sikerült, látványos javulás történt. Ezúton is köszönjük a vállalkozók lelkiismeretes és szép 
munkáját.

3. Az RRF- Bölcsőde építésre beadott pályázatunk sikeresnek bizonyult. Ennek köszönhetően Tápiószent-
mártonban is épülhet egy „közel 0” energiaigényű 28 fő ellátására alkalmas bölcsőde a Fő úti óvoda melletti 
játszótér helyén. A beruházás 100 % támogatással Tápiószentmárton történetében a pályázati támogatással 
eddig megvalósuló legnagyobb beruházás. Összértéke közel 420 millió Ft lesz, mely tartalmazza az építési, 
eszközbeszerzési, játszótér kialakítási, a pályázatírási és lebonyolítási költségeket.

Ezúton is köszönöm az érintett lakosság nevében Czerván György OGY Képviselő úr támogató hozzáál-
lását és közreműködését.

Továbbra is tegyünk együtt Tápiószentmártonért!

Beadott pályázatok:

Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek.

1. Az Albertirsai út még fel nem újított 4,4 km hosszú szakaszának felújítására beadott közel 276 millió 
Ft összértékű, melyből több mint 262 millió Ft támogatási kérelmű pályázatot adtunk be, miután a korábbi 
pályázatunk elutasításra került egy tervezői hiba miatt. A most beadott pályázat egy teljeskörű geológiai 
felméréssel és pontosított adatokkal került benyújtásra, melynek pályázati anyagát továbbítottam Czerván 
György OGY Képviselő úr felé is. Albertirsa Város is elutasítást kapott a korábbi pályázatára, de polgármester 
úr tájékoztatása szerint Ők is újra beadták. Remélhetőleg mindkét pályázat sikeres lesz és végre megszűnnek a 
megújult M4 autóút felé közlekedők mindennapi bosszúságai az út állapotával kapcsolatban.

2. A TOP Plusz pályázati kiírásai közül az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati 
felhívás keretében nyújtottuk be a 100 % támogatási intenzitással megvalósítható támogatási kérelmünket. En-
nek keretében a korábban a KEHOP pályázaton már energetikai felújításon átesett Sportcsarnok és tanuszoda 
– Általános iskola alsó tagozat – Könyvtár épületegyüttes fűtéskorszerűsítésére kérünk EU-s támogatást, 
hiszen a KEHOP keretében erre nem volt lehetőségünk. Továbbá a Várallyay Béla Művelődési Ház teljes 
(nyílászárócsere, hőszigetelés, napelem, fűtéskorszerűsítés) energetikai korszerűsítését tűztük ki célul. 
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Ezen felül a pályázat tartalmazza a gyógyszertár épületének teljes (nyílászárócsere, hőszigetelés, napelem, 
fűtéskorszerűsítés) energetikai korszerűsítését is. Ennél az épületnél a pályázati kiírás nem támogatta a 
gyógyszertári üzemelés miatt a megvalósítást, azonban a gyógyszerész jelzése alapján máshol (a Kossuth Lajos 
út mentén) másik, korszerűbb gyógyszertárat szeretne kialakítani, ezért a jelenlegi épületet átalakítva szolgálati 
lakásként és a polgárőrség irodájaként alkalom nyílt ennek felújítására is.

A benyújtott pályázat becsült költsége megközelítőleg 204 millió Ft lesz.

A beadott pályázatot megküldtem Czerván György OGY Képviselő úrnak is, hogy segíteni tudja szülőfaluja 
energetikai korszerűsítését és ezzel csökkenthessük az energiafelhasználásunkat, tekintettel a jelenlegi energia-
árak 5-6-szorosára ugró költségeire. 

Jelenleg beadásra váró pályázatunk nincs, mert a pályázati rendszerekben jelenleg nyitott pályázatok egyike sem 
vonatkozik Tápiószentmártonra vagy nem merült fel olyan igény, amit a nyitott pályázatok tartalmaznak.

Györe László
polgármester

 Szépkorú köszöntés Tápiószentmártonban

A szépkorúak jubileumi köszöntését 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet szabályozza.  

A mindenkori Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket 
betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat, továbbá a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyeket.                                                                                 

A jubileumi köszöntés egy, a mindenkori Miniszerelnök aláírásával kiállított okirattal és jubileumi pénzjut-
tatással jár.

A pénzjuttatás összege megegyezik a betöltött életév ezres szorzatával, melyet a Nyugdíjfolyósító küld meg 
postai úton az érintettnek közvetlenül. 

A szépkorú személy kérheti személyes köszöntését is, amelyet Tápiószentmártonban a Családsegítő Szolgálat 
munkatársain keresztül szoktunk megszervezni, leegyeztetni. A személyes köszöntés alkalmával a polgármester, al-
polgármester tesz látogatást a szépkorúnál és köszönti születésnapja alkalmából. A köszöntés alkalmával a postán 
érkező pénzjuttatás mellé az önkormányzat nevében ajándékkosárral, virággal, tortával és további csekélyebb 
pénzjuttatással kedveskedünk az ünnepelteknek.

 A 2022 májusában Aszódi Pálnét, Margit nénit (90 év) köszöntötte önkormányzatunk!

Jó egészséget kívánunk neki egész Tápiószentmárton nevében!

Györe László

polgármester
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Útfelújítás
A 2022. évben is folytatni tudjuk ígéretünkhöz hűen a folyamatos útfelújítást. El-

sődleges célunk, hogy minden út járhatóvá váljon, majd a végső cél minden esetben a 
hosszan tartó aszfalt burkolat kialakítása.

Az elmúlt évek többnyire az „ófalu” és az „újfalu” útjainak felújításával teltek, ahol közel 50 utat sikerült felújíta-
ni és/vagy megépíteni. A 2022. évben elérkeztünk Göbölyjárásra is, ahol a Gárdonyi Géza utat – a 311-es úttól a 
közigazgatási határáig tartó részét – útstabilizálási és portalanítási munkákkal javítjuk fel, hogy az ott élők is száraz 
lábbal járhassanak. Műszaki tartalom: 0/63 kőanyag 15 cm vastagságban hengerezéssel, 0/22 zúzalék kiékeléssel 5 cm 
vastagságban, mart aszfalt terítése 5 cm vastagságban, illetve a szükséges padka elkészítése, szikkasztóárok készítéssel.

A beszerzési szabályzat szerint lefolytatott árversenyben a nagykátai székhelyű Gildex Kft. nyerte el a munka 
kivitelezését, aki legkésőbb az idei év utolsó negyedévére vállalta a megvalósítást. A munka értéke közel bruttó 26,5 
millió Ft lesz. 

További öröm a Göbölyjáráson élőknek, hogy megkezdődött a 311-es főút felújításának tervezése is. A tervezési 
idő 30 hónap, így a megvalósulásra még sokat kell várni, de belátható közelségbe került. Az állami beruházás ke-
retében a 311-es főút teljes Pest megyei szakaszát fel kívánják újítani, melynek keretében egy, az utat kísérő, különálló 
kerékpárút tervezése is megtörténik.

Göbölyjárás esetében a belterületi részt tekintve kértem a tervezés során figyelembe venni, hogy a főút mel-
letti területek sűrűn lakottak, ezért sebességcsökkentő műszaki megoldások (ívkorrekció, ún. településkapu) és 
gyalogjárda kiépítése is indokolt a közlekedésbiztonság maximális figyelembevételével. Továbbá kértem az újon-
nan megépült buszmegállók között gyalogátkelő hely kiépítését is.

Az Albertirsai útra 2019-ben elnyert 109,5 millió Ft-ból továbbra sem kaptunk még egyetlen forintot sem. Azon-
ban ennek ellenére újabb pályázatot nyújtottunk be a még fel nem újított szakaszra is közel 276 millió Ft összértékben 
Tápiószentmárton közigazgatási határáig. Tudomásunk szerint Albertirsa Város Önkormányzata is támogatási kérelmet 
adott be. Amennyiben sikerül elnyerni a támogatásokat, akkor az M4-es autóútig meg tud újulni az útszakasz.

Györe László 
polgármester

Telekom adótorony épül Tápiószentmártonban
Az elmúlt években sokan kerestek meg az üdülőövezet és Göbölyjárás lakosságából, hogy az önkormányzat segít-

séget nyújtson a területek mobil hálózati javításában.

Hosszú éveken keresztül, több szolgáltatóval próbál-
tam valamilyen egyezségre jutni a tekintetben, hogy az 
üdülőövezet és Göbölyjárás területén is elérhető legyen a 
szélessávú internet és a mobiltelefonok hálózatainak erősebb 
elérése. A 2019-es évben a Telekom látott ebben akkora 
üzleti potenciált, hogy befektessen egy olyan mértékű fej-
lesztésbe, ami lehetővé tenné a XXI. századhoz méltó digi-
tális elérést.

A 2019. évben a Telekom felvállalta a fejlesztési 
költségeket, tekintettel a területen az utóbbi időkben ta-
pasztalható egyre nagyobb benépesülésre. Már 2019-ben 
megkezdődött az együttműködés közöttünk, hiszen több 
rendeletünket és területrendezési eszközeinket is módosítani 
kellett a megvalósuláshoz. Ez sajnos a törvényi határidők és 
a kapcsolódó hatóságok és szervezetek véleményezési ideje 
miatt közel 1 évet vett igénybe. Azóta a Telekom mostani tá-
jékoztatása szerint sikerült a papírmunkák jelentős részét el-
intézni és minden hatósági engedély jelenleg rendelkezésre 
áll, hogy a Göbölyjárási és Szelei utak sarkán egy 40 méter 
magas telefon adótorony épülhessen meg.
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A Telekom munkatársa a napokban tájékoztatott arról, hogy terveik szerint (ha min-
den jól halad), előreláthatólag 2022. utolsó negyedévében sikerülhet bekapcsolni és a 
lakosság szolgálatába állítani a megépülő adótornyot, mely teljes mobil lefedettséget 
tud majd biztosítani az üdülőterület és Göbölyjárás lakosságának is.

Korábbi kérésünknek megfelelően megvizsgálták az optikai (vezetékes) internetes hálózat kiépítésének lehetőségét, 
amit indokoltnak és gazdaságosan létrehozhatónak találtak, ezért az a lehetőség már évek óta elérhető és igényelhető az 
ott élők számára is.

Törvényi előírások szerint, az elkészült toronyra a Telekom köteles lesz (igényük esetén) a többi szolgáltatónak is 
helyet adni, hogy elhelyezzék erősítő készülékeiket, így minden szolgáltatónak lehetősége nyílik a lefedettségének és 
hálózatának javítására. A Vodafone már jelezte csatlakozási szándékát, így az egyezségek kialakítása után az ő hálózati 
lefedettségük is javulást ígér.

Előre is köszönöm a megvalósulásig tartó türelmüket!                Györe László
polgármester

Hulladékszolgáltatási fennakadások
Tápiószentmártonban a hulladék elszállításával kapcsolatban a DTKH Nonprofit Kft. ren-

delkezik közszolgáltatási szerződéssel. A hulladék elszállítását kizárólag a jogszabályokban 
szigorúan szabályozott engedélyek és közszolgáltatási szerződéssel rendelkező cég végezheti. 
Ezeknek a feltételeknek a jelenlegi szolgáltatón kívül nem nagyon felel meg más cég a kör-
nyéken. 

A DTKH Nonprofit Kft. jelenleg már több mint 210 településen végzi tevékenységét. 
Ennek okán, ha a cégnél problémák vannak, akkor azok egyszerre és globálisan befolyásolják 
az összes település mindennapjait a szolgáltatási területen.

A DTKH Nonprofit Kft. szolgáltatásinak részleges hiánya miatt nagyon sok megkeresés 
érkezett önkormányzatunkhoz az utóbbi időben. Természetesen minden esetben jeleztük a cég illetékesei felé telefonon 
és írásban egyaránt.

Azonban a DTKH tájékoztatása szerint részlegesen jelentkező anyagi gondjaikon kívül folyamatos gondot okoznak 
a gyűjtéseket végző gépjárművek műszaki hibái, melyen egy elnyert pályázat keretében beszerzésre kerülő új járműpark 
tud majd változtatni. 

További gondot jelen a dolgozói létszám hirtelen történő 100-as nagyságrendű csökkenése, amit minden hirdetési 
felületen igyekeznek pótolni. Jelenleg a hiányzó létszám 1/3-adát sikerült már pótolni.

A DTKH vezetőinek elmondása szerint az elmúlt időkben, a szolgáltatásukban sajnálatosan tapasztalhatott 
problémák ellenére, igyekeznek minden területen megoldásokat találni. Több területen sikerült javítani a hibá-
kat a korábbi szintre és remélhetőleg hamarosan minden visszaáll a megfelelő közszolgáltatás nyújtás medrébe.

Ezúton is szeretném tolmácsolni Önök felé, hogy a DTKH vezetősége a Lakosság elnézését kéri az kialakult 
kellemetlen helyzet miatt és mindent megtesznek, hogy a jövőben ilyen esetek ne alakulhassanak ki! 

Remélhetőleg hamarosan helyreáll a rend! Ezúton is köszönöm türelmüket!

A szolgáltatási színvonal javulásával kapcsolatban pedig olyan információkat kaptam (szóban), hogy az idei év 
utolsó negyedévében megkezdődhet a – fenti pályázat keretében elnyert – barna (vagy barna tetejű), a zöld hulladék 
gyűjtésére szolgáló edényzet kiosztása. Hasonlóan a már kiosztott sárga tetejű kukákhoz ezt az edényzetet is ingyene-
sen biztosítja majd a szolgáltató a lakosság – szerződött ügyfelei – részére.

Kérjük, aki még nem rendezte szerződésének saját nevére kerülését, az a fenti ideig tegye meg, mert kukát 
CSAK szerződéssel rendelkező (élő) ügyfeleknek adhatunk át!

Amint megindulhat az új kukák osztása, keressük a szerződéssel rendelkező lakóinkat!

Györe László
polgármester
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Játszótér, mint fontos közösségi tér
Egy játszótér létrehozása nem csak egyszerűen az eszközök 

beszerzéséből és azok beépítéséről szól. A játszóterek általában 
közterületeken és intézményekben találhatók, olyan helyek, ahol 
a gyerekek szabadon játszhatnak, itt találkoznak először a moz-
gásfejlődésükhöz nélkülözhetetlen mozgásformákkal. A játszó-
tereknek komoly szerepe van a szocializációban is. 

A játszótér egy olyan közösségi tér, aminek a funkcióin kívül 
még a környezetéhez is illeszkednie kell. Ezért fontos a gondos és precíz tervezés.

Tápiószentmártonban jelenleg 6 játszótér található, azonban fenntartásuk nem egyszerű. Részben az időről időre 
megjelenő vandalizmus miatt, hiszen voltak az utóbbi időkben olyan hetek hónapok, amikor az egyik játszótéren ki-
cseréltünk egy törött csúszdát és a következő „bulis” hétvégén máris törött volt. Részben pedig, mert olyan anyagokból 
készültek (farostlemez, OSB lap), melyek életciklusa igen rövid, könnyen törhetőek, rongálhatóak.

A képviselő-testület az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a település 
útjai mielőbb járhatóak legyenek, ezért nagyon sok saját forrást erre a célra áldoztunk. 
Azonban az eddig felújított jelentős számú út mellett elérkezettnek láttuk az időt arra, 
hogy a gyermekek testi és lelki egészségét is fejlesztő játszóteret is sorra kerítsünk.

Ennek okán, a közösségi oldalon indítottam egy szavazási lehetőséget, amiben a la-
kosság (a szülők, nagyszülők) segítségével együtt sikerült dönteni arról, hogy a jelenlegi 
6 korszerűtlen játszótér helyett egy korszerű játszótér kerüljön kialakításra. (kb. 86 % 
választotta ezt a lehetőséget!)

A fenti tények és igények ismeretében a képviselő-testület a 38/2022 (V.26.) számú önkor-
mányzati határozatával arról döntött, hogy a Kossuth Lajos úti játszótér helyére maximum 
bruttó 30 millió Ft saját forrás felhasználásával, egy korszerű játszóteret építtetünk. 

A május végén meghozott határozat megszületése után összeültem olyan szakemberekkel, 
akik segítségével a gyermekek mozgási igényeit és „népszerű” fejlesztési eszközeit szem előtt tartva megvizsgáltuk és 
kiválasztottuk a megfelelő játszótéri elemeket. Megkezdődött az árajánlatok bekérése és a kivitelező kiválasztása. 

A nyertes kivitelező a péceli Faberland Kft. lett. A vállalkozói szerződés megkötése után megkezdődött a játéke-
lemek legyártása és telepítése. A játszótér teljes elkészülése az év utolsó negyedévében várható. Terveink szerint a 
játékok telepítése mellett a teljes terület körbekerítése és kamerázása is megtörténik majd. Továbbá kialakításra kerül 
egy játszótéri mosdó és ivókút is. 

Előre is köszönöm a szülők és ott játszó gyermekek eddigi türelmét, igyekszünk a végleges kialakítás után miha-
marabb átadni a megújult települési játszóteret, melyet teljes egészében az önkormányzat saját forrásaiból építünk meg.

További terveink szerint (egyelőre) a lebontott játszóterek elemeinek felújításával szeretnénk egy kisebb játszóteret 
Göbölyjárás településrészen is kialakítani. Ehhez még szükséges egy telekvásárlással helyet biztosítani, aminek idejét 
jelenleg megbecsülni nem tudjuk.

Györe László
polgármester

Megszűnik a HELPYNET
Önkormányzatunk évek óta működteti a HelpyNet applikációt, melyen települési 
problémák bejelentését végezhette a lakosság néhány gombnyomással (pl. köztéri 
lámpa hibája, kátyúk, kóbor állat stb.). Azonban a minap felhívott a HelpyNet szol-

gáltatást nyújtó vállalkozás, hogy jelezze a szolgáltatás 2022. augusztus 31. napjával megszűnik.

Indoklásában elmondta, hogy az önkormányzatokat sújtó megszorítások és az energiaárak, önkormányzatokat is foko-
zottan érintő jelentős emelkedése miatt sok önkormányzat szüntette meg velük a szerződését. Továbbá a KATA adózási 
rendszer módosítása ellehetetlenítette a további működésüket. 
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A fentiek miatt sajnálattal közölöm Tápiószentmárton lakosságával, hogy rajtunk kívül álló okok miatt a 
továbbiakban NEM tudják a kor vívmányait használva bejelenteni a települést érintő problémáikat a HelpyNet 
applikáción keresztül.

Kérjük a jövőben használják az epapir.gov.hu felületet elektronikus bejelentéseik beküldéséhez.

Györe László
polgármester

MEGÚJULT A TÁPIÓSZELEI BLASKOVICH MÚZEUM FŐÉPÜLETE

A tápiószelei múzeum életében az elmúlt év nagy jelentőséggel bírt, mi-
vel a Blaskovich-kúria főépületén teljes külső és belső felújítás ment végbe. 
Megerősítették a tetőszerkezetet, ami új hódfarkú, műemlékekhez illő cserép-
fedést kapott. A tornyokat újra bádogozták. Nemcsak új esőcsatorna védi az 
épületet, de az esővíz föld alatti elvezetése is megoldódott. A korszerű külső 
vakolat továbbra is fehér színű maradt, mint ahogyan a régi fotókról és a szó-
beli emlékezetből tudjuk. Újra gyártották a külső ablakszárnyakat, de a belső 
szárnyak, spaletták is megújultak. A felújításnál fontos örökségvédelmi szempont az eredeti elemek megtartása, azok 
felújítása. Nagy értéke a háznak, hogy a teraszon, folyosón megmaradt az eredeti burkolólap, de az egykori tapétasze-
gélyek is rendelkezésre álltak a berendezési tárgyak mellett.

A leglátványosabb változás a kúria belső tereiben történt. Minden helyiség új tapétaborítást kapott. A négy enteriőr-
ben a régi fotók alapján, a benne lévő bútorokat figyelembe véve választottunk a műemlékes szakhatóság egyetértésével 
a tapétákat.  Elegáns és finom tapéta díszíti a szalon, ebédlő, nappali és dolgozó szobákat.

Az állandó kiállítás visszarendezésénél lett néhány újdonság is. A módosításokkal tematikusabbá, élményszerűbbé 
tettük a nemesi úrilakban folyó egykori, mindennapi élet bemutatását. Az ebédlő asztal megterítve várja a látogatókat. 
A Blaskovichok (BG) monogramos ezüst evőeszköz készlete mellett Zsolnay porcelán étkészlet darabjai sorakoznak. 
Megnyitottuk az átjáró ajtót az ebédlő és történeti szoba között. A látvány így újból az 1967 előtti lett. A szalon torony-
szobájában gyermeksarkot rendeztünk be, ahol a Blaskovich testvérpár és korán elhalálozott húguk, Mariska 19. század 
végi játékai tekinthetők meg. A nappali szoba új bútorral, egy 19. század végi bécsi minor zongorával gyarapodott, 
amely új látványt adott e helyiségnek. Tematikusabbá vált a Blaskovich szoba is, ahol Kincsem és a Kincsem kultusz 
tárgyai figyelhetők meg.

Anyaintézményünk, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum jóvoltából, anyagi szerepvállalásával teljesen új dekor tex-
til díszíti a nyílás zárókat. A felújítás 180 milliós összege kizárólagosan hazai forrásból valósult meg. Czerván György 
képviselő úr munkája révén a múzeum fenntartója (2017-től) az Agrárminisztérium vállalta fel és finanszírozta a mun-
kálatokat. A kúria főépülete méltó környezete lett a hazánkban is páratlanul értékes Blaskovich-gyűjteménynek. Megsz-
épült, megújult kúriával ünnepelhetjük 2022-ben a tápiószelei múzeum fennállásának 75. évfordulóját.

Nyitvatartási információk: www.blaskovichmuzeum.hu. Sokféle programunkról tájékozódhatnak a Blaskovich Mú-
zeum saját facebook oldalán (kérem kedveljék).

Szeretettel várjuk a tápiószentmártoniakat az ország egyetlen, berendezésében épségben megmaradt KÖZNEMESI 
KÚRIAMÚZEUMÁBAN, a Blaskovich Múzeumban.

Gócsáné dr. Móró Csilla
múzeumigazgató

NYÁRI ZENÉS PROGRAMOK A BLASKOVICH MÚZEUM KERTJÉBEN

Már hagyomány, hogy TERÉK JÓZSEF zenész júliusban koncertet ad a tápiószelei múzeum parkjában.
Július 19-én, kedden 18 órai kezdettel Terék József és barátai zenélnek. Hallhatunk jazzt és népzenét.  A művész így 

invitálja Facebook oldalán az érdeklődőket: „A Blaskovich Múzeum zenei pályafutásom egyik legmeghatározóbb hely-
színe, hiszen első fellépésem itt volt 33 évvel ezelőtt, és azóta minden fontos koncertem, bemutatóm itt valósulhat meg! 
2022. július 19-én kedden 18 órai kezdettel a 30 éves zenei előadóművészeti pályafutásom alkalmából megrendezésre 
kerülő ünnepi koncert „Egy szám erejéig...” címmel is itt lesz megtekinthető.”

Augusztus 16-án kedden, 18 órai kezdettel SIMONFFY KÁLMÁN nótái csendülnek fel a múzeumkert öreg platán-
fái alatt.

A Blaskovich Múzeum Baráti Köre az NKA miniszteri keretének támogatásával megjelenteti a tápiószelei születésű, 
híres 19. századi nótaszerző életéről szóló könyvet és nótáit bemutató dupla CD-t. A koncerten felcsendülnek a nóták, 
megelevenednek Simonffy Kálmán által lejegyzett hangjegyek.
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A könyv és CD kiadásának művészeti-szakmai vezetője Terék József zenész, népdalgyűjtő, a Debreceni Egyetem 

doktorandusza.
Az augusztusi koncerten neves cigányzenekar és nótaénekesek tolmácsolják a szinte népdalként ismert magyar nó-

tákat, többek között „Jaj de szépen muzsikálnak, Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna, Eresz alatt fészkel a fecske, Jaj de 
magas, jaj de magas ez a vendég fogadó…” énekszámokat.

Mindkét rendezvényre a BELÉPÉS INGYENES, támogatók és a Városi Civil Alap-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
pályázati támogatása által.

Gócsáné dr. Móró Csilla
múzeumigazgató

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők!

A nyári vakáció alatt, amikor is egyre kevesebbet keresitek fel könyvtárun-
kat, azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött 
könyveket hozzátok be, vagy juttassátok vissza a könyvtárba.

Különösen vonatkozik ez az ajánlott olvasmányokra, mivel nagyos sok 
könyv már évek óta nem kerül vissza, a kölcsönzőknél „felejtődnek”. Ezáltal 
egyre kevesebb példány áll a rendelkezésünkre, hogy a további keresletet kielé-
gítsük a következő évfolyamok számára.

Kérjük a Szülőket, hogy segítsék kérésünket, figyeljenek oda, hogy gyer-
mekeik visszahozzák a kikölcsönzött könyveket, hiszen gyermekük könyvtári 
beiratkozáskor, aláírásukkal vállalták ebbéli felelősségüket.

Ha valakinek több éves kölcsönzött kintlévőségei vannak, nagyon kérjük, 
hozza vissza vagy küldje be egy ismerőssel, rokonnal. Ilyen esetben a félel-
mekkel ellentétben nem szoktuk semmilyen elmarasztaló megjegyzést tenni, 
nekünk az a fontos, hogy a könyvek visszakerüljenek könyvtárunkba.

Tájékoztatunk benneteket/önöket, hogy a könyvek vissza hozatalánál kése-
delmi díjat nem számítunk.

Köszönjük, ha figyelembe vetted/vette kérésünket!
Könyvtárosok

Dalmás sikerek Horvátországban 

A március 18. szolnoki és az április 23. tiszafüredi versenyen 
történt kvalifikáció után, 68 Dalmás diák jutott ki a zágrábi Inter-
national Európa bajnokságra, köztük a tápiószentmártoni serdülő 
csoport is. 38 országból, több mint 7000 nevező érkezett a 4 napos 
zágrábi versenyre. A versenyzők eszméletlen formában voltak. Pén-
teken, nagy izgalommal mutatták meg a zsűrinek produkciójukat 
disco dance kategóriában. Eredményhirdetéskor aranyérmet vehet-
tek át a gyerekek. A Dalmás csapat péntek este elfoglalta szép és 
igényes szállását. Szombaton hazaindulás előtt még egy kis város-
nézésre is jutott idő.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a tápiószentmártoni Önkor-
mányzatnak, hogy támogatták a csoportot.

Köszönjük a gyerekeknek, hogy maximálisan odatették magukat és ilyen csodás eredményt szereztek. Köszönjük 
a szülők támogatását, nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Köszönjük a tánciskola vezetőjének: Győrfi Dalmának a 
szervezést!

És akkor íme az európai bajnokok névsora:

Dányádi Mira, Fazekas Violetta, Oravecz Patrik, Polgár Petra, Urbán Zsanna, Varga Dorka, Varga Virág

Felkészítő: Mészáros Judit – tagozatvezető
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Júniusi sikerek!

A tagozat 2022.06.11-én részt vett a II. törökszentmiklósi strand partyn, 
amely egy országos moderntánc és mazsorett verseny volt.

A versenyen a legkisebbek bronz minősítést, a gyermek csoport 2 ezüst 
érmet, a serdülő csoport szintén ezüst érmet zsebelt be.

Az óvodás és gyermek versenyző csoport névsora:

Ádám Anna, Csorba 
Benett, Galbács Gréta, Kovács 
Anna, Kovács Olívia, Szabó Dorina, Vágány Emma, Vágány Tina, Wel-
ler Lili.

A tagozat jelenleg a környékbeli fellépésekre készül, valamint hamaro-
san tanévet zárnak és átvehetik majd a gyerekek bizonyítványaikat. Nyá-
ron sem fognak a gyerekek unatkozni, ugyanis a helyi táborban vehetnek 
részt, ahová szeretettel várják az új érdeklődőket is.

Mészáros Judit - tagozatvezető

A Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség nyári táborai
Ez évben immár 35. alkalommal kerülnek megrendezésre a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség nyári tábo-

rai. Harmincöt év, megannyi nyár, generációk sora, 
a közösség célja azonban csak egy: Együtt tölteni 
némi minőségi időt, jókedvben és tartalmasan, „Is-
ten országát” kutatva.

Sok év eltelt mióta az első néhány fiatal együtt 
táborozott a Blaskovichok családi kápolnájának ma-
gával ragadó hangulattal rendelkező környezetében. 
Akik a kezdetekkor fiatalok voltak, mára már az 
unokáikkal járnak vissza. Ennek is köszönhető, hogy 
külön felnőtt, családos; ifjúsági és gyermektábor is 
megrendezésre kerül.

Közös a három táborban, hogy minden évben 
egy adott fő témát járnak körbe a résztvevők. Előadásokat hallgatnak meg, melyek feldolgozására kiscsoportos beszél-
getésekben vesznek részt. Persze mindezt az adott generáció igényeinek megfelelően kialakítva. Így esik például, hogy 
az ’Ifi táborban’ előadókat hallgatnak a fiatalok, amíg a gyermekek a ’Kistáborban’ színházba illő előadásokat néznek 
meg ugyanazon témáról. 

Kis túlzással talán, de elmondható; egy színskála is eltörpülne azon előadók sora mellett, akik a legkülönfélébb té-
mákkal, jönnek el valamely táborba. A teljesség igénye nélkül hallani lehet párkapcsolati, önismereti témában előadást, 
környezetvédelmi ismertetőt, szeretett hazánk izgalmakkal tele tüzdelt történelmének egy-egy részéről, avagy kisállat-
bemutatón, vagy koncerten is lehetőség nyílik részt venni.

Azon, hogy milyen előadások hangozzanak el, vagy milyen változatos programok legyenek életre hívva, lelkes, 
kreatív önkéntes segítők, úgynevezett „Kisebb testvérek” tucatjai dolgoznak a nyarat megelőző hónapokban. Az előadá-
sokhoz hasonlóan, a programok tekintetében is igaz, hogy fel sem lehetne sorolni mi mindenre volt már példa. Azonban 
említést érdemel a minden évben visszatérő strandolás, különféle akadályversenyek, nagyszabású szín,- vagy számhá-
ború, vagy éppen piknikezés.

Nagy hangsúly van fektetve a lelki programokra is! Nem mindennapi szépségű szentmisék, szentségimádás, dicsőí-
tés, imaalkalmak - mint például közbenjáró ima, reggeli, vagy éppen esti ima - szolgálják a lelki feltöltődést. 

Nagy öröm a közösség számára, hogy idén (is) a Váci egyházmegye püspöke, Marton Zsolt püspök atya ellátogat 
ifjúsági táborunkba, július 23-án és szentmisét mutat be, melyre szeretettel várunk mindenkit!
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A táborok alatt szabadidős tevékenységekre is bőven akad lehetőség, legyen az 

sport, avagy játék. Minden bizonnyal a résztvevők kedvencei között szerepelnek 
egyebek mellett a röplabda, ping-pong, csocsó és trambulin kínálta lehetőségek.

Szeretnénk és törekszünk is, hogy a Tápió vidékének minden településén tud-
janak róla a fiatalok, hogy van lehetőségük keresztény értékekkel övezett, élmé-
nyekben gazdag táborozásra, hozzájuk hasonló értékrenddel bírókkal, ahol a testi, 
lelki és szellemi felüdülés egyaránt garantált!

Az idei évben július 18-24 között került megrendezésre az Ifitábor, ahová 14-
től 21 éves korig vártuk a jelentkezőket, melyet július 27-31 között követett a 
Kistábor, a 9-től 13 éves korosztály számára. A szezont pedig a felnőtteknek és 
családoknak szóló Nagytábor zárta, mely augusztus 3-7. között volt. A következő 
években is mindhárom táborba egyaránt lehet majd jelentkezni a www.tapio.hu 
oldalon!

Kempos élet-tápiószentmártoni szemszögből
A Tápióbicskei Katana Kempo Sportegyesület 2011. február 1-jén nyitotta meg kapuit. A Dojoban Zen Bu Kan 

Kempo edzések folynak kezdő és haladó szinten, gyerek, serdülő és felnőtt korosztálynak egyaránt. Én 2012. júniusába 
kezdtem el kempo edzésekre járni, és azóta több országos bajnoki címet és Sport World Kempo bajnoki címet szereztem.

Csapatunk folyamatosan bővül, egyre több tápiószentmártoni gyermek illetve felnőtt is részt vesz az edzéseinken, 
ami nagy örömmel tölt el. Az elmúlt években közülük sokan megmérettették a tudásukat különböző országos és nem-
zetközi versenyen is.

Az idei év során a gyerekek eddig két versenyen bizonyíthattak, míg a felnőtteknek egy országos bajnokságot ren-
deztek. A magas színvonalú megmérettetéseken az alábbi eredményeket érték el a „szentmártoni harcosok”:

·	2022. április 9. Gyermek Országos Bajnokság Debrecen

Szabó Ádám Gyula

	 Fegyveres Formagyakorlat 2. hely

	 Stop Semi Contact 3. hely

·	2022. május 9. Felnőtt Országos Bajnokság Székesfehérvár

Oroszi Sándor

	B-Viadal 1. hely 

	 Pusztakezes Viadal 2. hely 

	GI Földharc 3. hely

Safranyik Martin 

	GI Földharc 1. hely

·	2022. június 4. XI. Seregélyes Nyílt Gyermek Verseny

Szabó Ádám Gyula

	 Fegyveres formagyakorlat 1. hely

	 Földharc 1. hely

	 Stop semi contact 2. hely

Innen is gratulálunk minden versenyzőnknek és várunk titeket szeretettel az edzéseinken!

Oroszi Sándor 2.kyu
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HÍREK A MŰVÉSZETI ISKOLÁBÓL
A 2021/2022-es tanév II. fele eseményekben gazdagon telt, a korlátozások feloldásának köszönhetően nemcsak a 

hétköznapjainkba, de az intézmény életébe is visszatért a vérkeringés.

Ennek köszönhetően intézményünkben 2022. március 23-án került megrendezésre a „Zongoraverseny a természet 
jegyében” elnevezésű kistérségi tanulmányi verseny, melyen a Tápió-menti művészeti iskolák zongorista növendékei 
mutathatták be tudásukat a háromtagú szakmai zsűri, Gutai Pálné, Csóka Károlyné, és Burai Balázs előtt.

A verseny hosszú évek óta állandó rendezvénye iskolánknak, megszervezéséért és koordinálásáért köszönet illeti 
Kollárné Vergyák Éva tanárnőt!

A Tápiószentmártoni Tagintézmény zongora szakos növendékei közül a versenyen 

Ágnecz Dorka ezüst fokozatot,

Nyikos Lóránt bronz fokozatot,

Tóth Elektra bronz fokozatot ért el.

Felkészítő tanáruk Kollárné Vergyák Éva tanárnő volt.

2022 április 13-án került megrendezésre a VII. Pest Megyei Rézfúvós Verseny Gödön, melyen a Nagykátai Liszt 
Ferenc AMI Tápiószentmártoni Tagintézményét két trombitás növendék, Majoros Ákos, és Oravecz Botond képviselte. 
A magas létszámú, erős mezőnyben trombita I. korcsoportban Majoros Ákos 3. helyezést ért el!

Oravecz Botond II. korcsoportban nem ért el helyezést, azonban szintén felkészülten, tisztességesen mutatta be tu-
dását a zsűri és szakmai közönség előtt.

Felkészítő tanáruk Sári Szabolcs Tanár Úr, zongorán közreműködött Balogh József korrepetítor kollégánk.

2022 május 18-án került megrendezésre a Ceglédi Tankerületi Központ által rendezett ”Ki-Mit-Tud?” kul-
turális verseny, melynek előválógatójára az intézmények limitált jelentkezési számban delegálhatták jelöltjeiket.  
Tápiószentmártoni Tagintézményünk 2 produkcióval nevezett az eseményre, Bércesi Csenge (furulya), valamint az is-
kola Galáris-néptánccsoportja képviseletében. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindkét produkció kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtva, továbbjutott a döntőbe, melyen a 30 különböző stílusú, korcsoportú, összeállítású műsorszámok között 
versenyzőink magas színvonalú, értékes produkciókkal képviselték az intézményt!

Örömmel számolhatunk be arról, hogy Bércesi Csenge növendékünk kiemelkedő furulya-játékával a zsűri pont-
száma alapján KÜLÖNDÍJBAN részesült!

A produkció létrejöttéért köszönet illeti felkészítő tanárát, Bernhardt Andrást, a zongorakíséret biztosításáért pedig 
Rácz Zoltánnét!

Galáris- néptáncegyüttesünk produkciója szintén nagy sikernek örvendett, színes, változatos koreográfiájukat 
Laczkó Tibor néptánctanárunknak köszönhettük!

Büszkék vagyunk az intézmény növendékeire és felkészítő tanáraira, akik részt vettek a megmérettetésen!

2022. május 24-én került sor iskolánk tanszakainak bemutatójára, ahol a választható hangszerek mellett néptánc 
csoportunk műsorát is megtekinthette a közel 200 fős óvodás és kisiskolás korú közönség. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy növendékeink és tanáraink produkcióit ilyen lelkes, aktív, érdeklődő publikum előtt mutathattuk be! Reméljük, a 
2022/2023-as tanévben már mint növendékként találkozunk ismét az intézmény falai között!

2022. május 26-án került megrendezésre a III. Rézfúvós Fesztivál Szolnokon, melyen intézményünk két trombitás 
növendéke, Majoros Ákos, és Oravecz Botond is eredményes napot zárva, korcsoportjukban ezüst fokozatot szer-
zett!

Ezúton is, ismét gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanáruknak, Sári Szabolcsnak, korrepetítori munkájáért 
pedig köszönet illeti Balogh József tanár urat!

Az év végi vizsgák 2022. május 16-val vették kezdetüket, melyen az elméleti, hangszeres, és néptánc- tudásukat, 
felkészültségüket mutatták be intézményünk tanulói. Az idei tanévben 9 fő tett sikeres alap,-vagy záróvizsgát. Gratulá-
lunk növendékeinknek a sikeres felkészüléshez!
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Tagintézményünk tanévzáró hangversenyére 2022. június 9-én került sor. Az ünnepé-

lyes keretek között zajló, zenével, néptánccal és kiállítással egybekötött eseményen Tápió-
szentmártoni, Tápióbicskei, és Farmosi növendékeink műsorát láthatta-hallhatta az érdeklő-
dő közönség.

A tanév végeztével, a szünidő megkezdésével együtt június 20-23. között a Tápiószent-
mártoni Tagintézmény szervezésében vártunk minden gyermeket egy 4 délutánon keresztül 
tartó nyári táborba, ahol a művészeti iskolában tanított szakágak (zene, tánc, grafika) világá-
ba vezettük be az érdeklődőket! A foglalkozások minden nap délután 13-16 óráig tartottak.

Tápiószentmártoni Tagintézményünk felvételt hirdet továbbá a 2022/2023-as tanévre, jelentkezésüket várjuk!

Lovas Adél
tagintézmény-vezető

Küzdj!
„Olvastam egyszer, hogy az őserdőkben, ahová szél, vihar nem hat, az óriás fákat egyetlen ember képes ki-

dönteni, mert gyökereik a föld színén szaladnak szét. Nagy Imre sem harcolt soha a szelekkel, sohasem fejtett 
ki erőt, hogy megkapaszkodjék” – írta emlékirataiban Jászai Mari az ún. aranygeneráció egyik meghatározó 
színészéről.

Nagy Imre 1870-ben mutatkozott be a Nemzeti Színház közönségének. A 20 éves fiatalember remek kritikát ka-
pott: „Szép alakkal, erős, csengő hanggal bír, érthetően szaval, és könnyedén mozog, úgy látszik, alakító tehetség is 
van benne – szóval mindennel bír, mi szükséges arra, hogy jó színésszé váljék”. A Budapesti Közlönynek igaza lett, 
egymás után kapta a kiemelkedő szerepeket. Eljátszotta Hamletet, Rómeót, Lear királyt, Othellót, Ádámot, és még 
hosszasan sorolhatnám. 

Egyik színésztársa, Újházy Ede ezt írta róla: „Olyan szép színész talán nem is volt magyarban soha, és milyen 
hangja volt! Édes, szívhez szóló, csengő, bongó, buzgó harmónia volt az ő szép beszéde. (…) Egy kissé szerelmes volt 
a saját hangjába, én nem csodálkoztam rajta, én is szerelmes voltam bele.”

Az ünnepelt színész 43 éves korában halt meg. Öngyilkos lett. Semmit nem bízott a véletlenre. Végső elkeseredé-
sében kálium-cianidot vett be, majd revolverét a halántékához tartva elsütötte. 

A színésztársak és a rajongók értetlenül találgatták a szörnyű halál okát. A legtöbben személyes tragédiáiban látták 
a vég kezdetét: 30 éves korában öt éves fiát, majd egy évre rá feleségét is elvesztette. 

Jászai Mari más oldalról közelítette meg a kérdést. Ezt írta: „Szegény Nagy Imre! Nem talált magának dolgot a vi-
lágon, hát itt hagyta. Pedig kevés embernek szavát hallgatták annyian és olyan örömest, mint az övét… Szegény Imre! 
Nem tudta megbecsülni a szerencséjét, mert sohasem küzdött érte. Neki a sors olyan édesanyja volt, akiről azt szokás 
mondani, hogy majomszeretettel becézi a gyerekét. Minden javával elárasztotta, s csak egyre nem tanította meg: a 
küzdelemre. Az első összecsapás fegyvertelenül hagyta. (…) Ne örüljön senki a könnyű sikernek. Ez alatt szétmállik 
az ember energiája.”

Sokszor és sokat imádkozunk azért, hogy Isten emeljen ki bennünket bajainkból, hogy hallgassa meg könyör-
gésünket és adjon örömöt, boldogságot, sikert, a számunkra rossz dolgokat pedig űzze el tőlünk. A sokat szenvedő, 
hányatott sorsú Jászai Marinak bizonyára igaza van: a könnyen jött siker alatt csak szétmállni tud az ember. Ezért, ha 
nem is hallgattatnak meg imádságaink, ne keseredjünk el: a küzdelmekre, szelekre szükségünk van ahhoz, hogy ké-
sőbb a nagy viharokban is erősen, mozdíthatatlanul tudjunk megállni! (1Kor 15,58)

Cartoletti Norbert
lelkipásztor

Apostolok Cselekedetei 2:37-42
 „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, 

testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bű-
neitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, 
akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, 
és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, 
a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”



 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 13

Áldás, békesség! Tisztelettel köszöntöm az olvasókat!
Szeretem ezt a szakaszt a Bibliából. Ebben a bibliai részben az első keresztyén gyülekezet létrejöttéről, jellemzői-

ről olvashatunk. Péter pünkösdi prédikációjára megtért emberek összegyűltek egy közösséggé. Azt gondolom, ez jól 
összefoglalja mindazt, amiért hétről-hétre összegyűlik a tápiószentmártoni református (de bármilyen másik keresztyén 
felekezet) kis közösség a gyülekezetben. Mert a templom nem csak egy épület, hanem egy közösségnek az otthona. 
Egy olyan közösségnek, akik egyre inkább életüket Istenhez igazítottá akarják tenni. Olyan közösségnek az otthona a 
templom, akik el akarnak fordulni régi természetükről és Jézushoz kívánnak egyre inkább hasonlítani. A templom azért 
is fontos, mert Jézus elrendelte, hogy gyűljenek össze tanítványai, sőt ő közösségben látta mindig az embereket, közös-
ségbe hívta el őket, mert jól tudta, hogy az égő tűzből kihúzott, egymagára maradt fa, hamar elalszik. A templom azért 
is fontos, mert Isten Igéjének tanítását és feloldozását kapják az oda betérők, Isten által erre felszentelt lelkészei által.

Efézusi levél 4:11 - „És ő ( Jézus ) adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul 
vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére”

A templom, a gyülekezet, Isten akaratát szolgálja, mert helyet ad Isten dicséretének és a szolgálat végzésének, vala-
mint felkészíti a hívőket, hogy otthonaikban is helyt tudjanak állni a hit nemes harcaiban.

Bátorítok mindenkit, hogy fedezze fel Tápiószentmárton gyülekezeti közösségeinek értékeit. De szívből kívánom 
azt is, hogy Isten láttassa meg minél több emberrel azt a szeretetet, amivel szeretve vannak Isten felől és hogy mit je-
lent az, hogy Jézus Krisztusban való igazi hit által úgy állhatnak meg Isten előtt, mint Isten örökbefogadott gyermekei, 
akiknek megbocsátattak bűneik.

Most pedig szeretnék köszönetet mondani a magyar államnak, hogy a pályázati pénzből, amit megszavaztak ne-
künk, feljavíthatjuk ennek a kis templomnak az állapotát. Köszönjük az ország vezetésének de a helyi önkormányzatnak 
is a támogató jelenlétét, segítségét! Reménységünk az, hogy egyre inkább hasznos építőkövei lehetünk Tápiószentmár-
tonnak és Magyarországnak!

A templom felújítása egyébként három szakaszból áll. A tetőszerkezet felújításából, a bádogos munkából, végül a 
kőműves szakemberekkel a templom külsejének rendbetételéből. Emellett igyekszünk megújítani a kertet, de sajnos 
lassan haladunk benne, mert ezt csak saját forrásból tudjuk kivitelezni.

A munkálatok végeztével szeretnénk egy közösségi délutánt tartani, ahol megterített asztallal, kávéval, üdítővel 
ünnepélyes átadóval várjuk majd a kedves érdeklődőket.

Szeretettel:
Tihanyi Kristóf, lelkész

Húsvét a nyuszik Földjén
 

A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2022. április 16-án 
tartotta húsvéti gyermekprogramját. A program megszervezésére lelkesedé-
sünk és örömünk onnan fakadt, hogy a Farsangi gyermekprogram nagy sike-
rességnek örvendett. Legnagyobb pozitív visszajelzésünk mégis az volt, hogy 
a hír a Tápió Natúrpark településein is túl ment, így a húsvéti programunkra 
már fővárosunkból is érkeztek. 

A program első állomása a farmosi Vízparti Élet Házának megismerése 
volt, ahol a kiállítás egyik díszvendége a barna ásóbéka is megjelent. A hangulatot tovább fokozta a négylábú nagy fülű 
szőrpamacsok jelenléte, akik imádták, ha a gyerekek simogatják és etetik őket. A program egyik leghangosabb résztve-
vője egy házi kakas volt, aki a nyuszikkal együtt érkezve felügyelte a rendezvényünket. 

A gyermekek kreativitását is kipróbáltuk, de nem akárhogyan, hiszen tojásainkat természetes alapanyagokkal festet-
tük meg. Mindemellett, aki érzett magában kreativitást az kipróbálhatta az írókázást, illetve különböző húsvéti díszeket 

készíthetett el. Amíg a gyerekek bent alkottak, addig a program pár 
segítője, kint segítve a nyuszinak csoki tojásokat dugott el. A hangulat 
azt hittük itt érte el a tetőfokát, azonban nem a tojáskeresés volt a csúcs, 
hanem a közös kókuszgolyó készítés, ahol mindenki egy csapatként 
gyúrta és görgette a golyókat. A nap végén mindenki boldogan és fá-
radtan távozott.

A Tápió Közalapítvány 2022. augusztus 13-án Aktív nagyszabású családi napot szervez Farmoson, ahol számos 
programmal várja a környék családjait és gyermekeit is. A program a hazai natúrparkok családi nap sorozatának részét 
képezi, amely országosan lesz meghirdetve. A következő egy napos gyermek kikapcsolódásunkat, programunkat pedig 
decemberre szervezzük, ahol már a karácsonyra fogunk együtt hangolódni. 
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A Tápió Közalapítvány munkatársai szeret-
nék megköszönni első sorban a szülők és a gyer-
mekek bizalmát, valamint minden jelenlévőnek a 
segítséget. 

Gulyás Mercédesz
Tápió Közalapítvány munkatársa

Te Tudtad?
A Tápió Natúrpark a térség 18 települését 

foglalja magába földrajzilag. Azonban a Tápió 
Közalapítvány munkája során összegyűjtött in-
formációk a térség minden településének ernyő-
ként szolgálnak a turizmusban. Szentmártonkáta 
jelenleg nem tagja a Tápió Natúrparknak azonban 
folyamatos együttműködés alakult ki a  Szabó 
Magda Nagyközségi Könyvtár dolgozóival, akik 
természetvédelmi programjaikat a Közalapítvány 
bevonásával szervezik meg. 

Magyarországon és a világ több részén is, 
évek óta vannak olyan napok, melynek során 
programokat szerveznek, ezzel is felhívva a fi-
gyelmet a Föld természeti környezetének meg-
óvására, valamint az ifjúság természetvédelem 
iránti elkötelezettségének kialakítására és elmélyítésére. Idén a vírushelyzet megszűnését követően Szentmártonkátán 
két  délelőttön is szerveztek a helyi gyermekeknek programot  április 29-én és május 10-én.

Az első ilyen a Föld napja volt, melyet hivatalosan április 22-én tartanak 
a világon, azonban Szentmártonkátán április 29-én került megrendezésre 
egy Föld megóvását támogató gyermek rendezvény. A program keretén be-
lül az óvodások és az általános iskolások 1-2. osztálya vett részt. A program 
egy előadással kezdődött, melyet a Tápió Közalapítvány munkatársaként 
tartottam meg. Ezt követően az előadásban elhangzottakra építve szelek-
tív hulladék válogatás volt a feladat, ahol a gyerekek kiválóan teljesítettek.  
A program egyik legkiemelkedőbb része a hasznos hulladék kiállítás volt, 
melyet az óvodások alkotásai díszítettek. Azért a móka sem maradt el, hi-
szen kézműves foglalkozással készültek az Apraja Falva Óvoda óvónői. Az 
ügyesebbek újrahasznosított játékok kipróbálásával mérhették fel tudásukat. 

Május 10-én a Madarak és Fák napja alkalmából egyéni túraútvonal 
került megtervezésre, melyet az apró csemeték könnyen be tudtak járni. A 
túraútvonal fővédnöke az év madara volt, így a jelzéseken és az emléklapon 
is szerepet kapott. A gyerekeknek 4 állomáson kellett magukat kipróbálni, 
melyek a madarak és a fák rejtelmes világába vezették be őket.
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Szakrális Juniális az Attila dombon
Rég várt történés Tápiószentmártonban 2022. június 4-én.

A nyár nyitányaként a gyógyító energetikájú Attila dombon fehér ruhás 
asszonyok táncával elindult egy különleges magyar néplelket egybeolvasztó 
folyamat.

Ősidőktől szakrális helyként szolgál a Kárpát medencében a Tápióság, 
s most ebben a történelmi időben ismét visszakaphatja jogos helyét, hiszen innen indul a feminin-maszkulin energiák 
egyensúlyba kerülése az asszonyok énekének, táncának következtében. A nők összefogásának ereje létrehívott június 
4-én egy olyan rendezvényt több mint száz fellépővel - előadókkal és együttesekkel, amely nemcsak a Trianoni béke-
diktátumra adott régen várt választ, hanem programjainak sokszínűségével minden korosztálynak fantasztikus feltöltő-

déssel szolgált. A Kincsem Lovaspark pompázatos rózsalige-
teivel méltó helyet adott szakrális szertartásokhoz, Magura 
szertartáshoz, tűzön-járáshoz.

Ámulatba ejtő kiállítás emelte a Szakrális Juniális 
színvonalát. Bozsó Zsuzsanna grafikusművész, Bullás Mária 
költő és festőművésznő, valamint Csala Zsuzsa alkotásai 
között hallgathattak meg a vendégek neves előadókat. Az 
egészségsziget a legkülönbözőbb alternatív megoldást kí-
nált a gyógyulni vágyóknak, a túlélő tanodában pedig töb-
bek között a kályhaépítés, alternatív energiaforrások, és az 
ehető vadnövények és gombák világával találkozhattak az 
érdeklődők. A gyerekkuckóban bemutatták a „Tenyerünkből 
fakadó jövő” című rajzpályázat nyertes alkotásait - méltán 
lehetünk büszkék a térségből a nagykátai alkotásra. A ren-
dezvény fő programpontja az ezer asszony táncaként meg-
hirdetett esemény. Az egyes embert isteni énjétől elválasztó, 

az ember-ember közé, a csoportok közé épített falak és nem utolsó sorban a az 1920-ban térképre húzott vonallal 
emelt falak leomlasztása céljából ősi magyar szokás szerint táncba hívta az a 
lányokat, anyákat és nagymamákat a Női Összefogás Közösség. Csodálatos, 
felemelő élmény volt, ahogy a szépen feldíszített kapun és hídon a fehér ru-
hás asszonyok egymás kezét fogva feltáncoltak a dombra, ahol körtáncuk és 
énekük mindenkit magával ragadott moldvai magyar dallamokra. Nagyon fel-
emelő volt, hogy a Hatoscsatorna támogatásának köszönhetően lehetőség volt 
Gyarmati-Paor Zoltán Röpülő falu című filmjének bemutatójával zárni a ren-
dezvényt. A Szakrális Magyarország és Női Összefogás Közösség első hagyo-
mányteremtő céllal indított rendezvénye óriási sikerrel zárult, és a szervezők 
2023-ban május utolsó hétvégéjén ismét megtöltik a Kincsem Lovasparkot 
programjaikkal. Mindenkit szeretettel várunk!

Lakatos Mónika

Az utolsó állomás előtt egy galambász bemutatón vehettek részt, 
ahol megismerték a fontosabb információkat, melyeket a madarakról 
tudni kell. Azért a mozgás sem maradt el, így az résztvevők az íjászat-
ban is kipróbálhatták magukat. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szabó Magda Nagyközségi 
Könyvtár dolgozóinak, óvónőknek, pedagógusoknak és a község ve-
zetésének is, hogy a rohanó világban szem előtt tartják a természetvé-
delem fontosságát.

Gulyás Mercédesz 
Tápió Közalapítvány munkatársa
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A Szakrális Juniális margójára...
Néhány gondolat Lakatos Mónika fentebb megjelent cikkéhez. Tápiószentmárton egyrészt történelmi múltjából 

fakadóan, az 1923-ban megtalált fejedelmi sírból származó pajzsdísz - a szkíta aranyszarvas- lelőhelyeként, valamint a 
világhírű, verhetetlen versenykanca, Kincsem szülőföldjeként volt méltó helye ennek az országos rendezvénynek.

Mit jelent a szakrális szó? Az Idegen Szavak Gyűjteményében: 1. isteni, szent. 2. természetfeletti eredetű kifejezé-
sek találhatók.

Szellemi Vezetőnk Ilara Sacra Hungarorum c. könyvének első kötetéből:Magyarnak nem elég születni, annak is kell 
lenni, minden körülmények között! /118.o./ Valamivel odébb: A magyar=MAG/H/-ARA, az arák egyenesági szakrális 
és szellemi leszármazói, akik az asszonyokon, és a nyelven keresztül mondhatják magukat magyarnak.

Ezért a magyarság elsősorban nem homogén nép megnevezés, hanem szakrális, szellemi, emberi minőség. Aki em-
berként elég jó, az magyarnak is alkalmas.

I/I Kötetének hátsó borítóján: A feltárt tények az élet mibenlétéről, legmélyebb valóságainak felismeréséről szólnak. 
Jól élni, boldogulni az életben csak úgy lehet hosszú távon, ha ismerjük, tiszteljük, és betartjuk Természet Isten Anyánk 
szabályait.

A magyarok eredetéről, valódi történelmi szerepéről, küldetéséről, a jelenlegi helyzetből való kiemelkedés lehetősé-
géről és mibenlétéről szeretettel ajánlom az egész könyv elolvasását a I/I kötettel egyetemben, melyek megtalálhatók a 
helyi Magyary-Kossa Gusztáv Könyvtárban.

A következőkben néhány történet, élmény, érzés az eseményekből, a teljesség igénye nélkül...

Mindenképp említésre méltó, hogy a Nagykátán élő Czibulka Noémi Dóra nyerte -színes ceruzával készített mű-
vével- korosztályában /11-14 év/ a rajzpályázatot. Kedvtelésből alkot egészen kicsi kora óta. Ugye ismerősen cseng 
vezetékneve sok tápiószentmártoni számára? Igen, Czibulka József unokájáról van szó, aki évtizedekig volt a település 
tanítója! Szívből gratulálunk, további sok sikert, örömet alkotó tevékenysége kibontakoztatásában és természetesen 
valamennyi pályázati résztvevőnek!

A nyereményként kapott családi belépőjegyet felhasználva vettek részt különböző helyszíneken. Tetszett a szép 
környezet, a sokszínű Kézműves Vásár. A Kölyök Kuckóban valósággal „ott felejtődött” a kislány. Az édesanya fejfá-
jását testgyertyázással szüntette meg Anyósa. A fiú testvér, bátyja Dániel, pedig a nagymamával csontkovácsolásban 
részesültek az EgészségSzigeten.

Nagyon jó együttműködés alakult ki közöttünk. Kipróbáltuk egymás szolgáltatásait és  a továbbiakban más 
helyszínen is lehet majd alkalmazni.
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Az egyik ilyen személy Pavlo Zubchenko kijevi gyógyító. Nagy szakértelmével -oszteopataként- kivételes, tanult 
technikákat alkalmaz elváltozások és működési zavarok megszüntetésére. Az egyik szemtanú véleménye: Más ember-
ként kelnek fel a kezelőágyról az emberek!

Végezetül megköszönjük minden tápiószentmártoni ismerősünk, barátunk -vagy akik ezen az úton lettek baráta-
ink- segítségét, akik önzetlen munkájukkal, lehetetlen nem ismerve fáradoztak rendezvényünk sikeréért!

Szervezőink véleményét tolmácsolva: sok kicsi gyermekbetegség történt, de alapvetően egy harmonikus, jó han-
gulatú, tartalmas napot tudhatunk magunk mögött.

Nyugalom, derű és összetartozás érzés. Egység-élmény!

Kun Mária
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Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa

A kiadásért felelős: Györe László polgármester

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János,   
   Majorosi Katalin   

A szerkesztőség a közölt  
cikkek tartalmáért felelősséget nem 

vállal.


