
ÖNKORMÁNYZATI

HÍRADÓ

2022. n
ovember



ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Ebben az évben az Adventi készülődés közben olvassák szeretettel Várady Endre: 

„Adventi fények” című versét

Szeretettel köszöntöm Tápiószentmárton minden lakóját!
 A 2022. év sem volt könnyebb senki számára, mint 

a tavalyi. Amíg eddig a vírusok okoztak nehézségeket, 
úgy most a felgyorsuló pénzromlás és az energiaárak 
növekedése állított kihívások elé mindannyiunkat.

Ezeket az akadályokat igyekszünk leküzdeni a 
közösségi és egyéni szinteken is. Azonban ahogyan 
minden éveben, idén is eljön az Advent és a Karácsony 
ünnepe, ahol fontos a közös ráhangolódás, ünnepi 
készülődés. Az idei évben a hagyományos ünnepi 
készülődést a községi karácsonyfánál megtartandó 
adventi vasárnapi találkozások tehetik színesebbé, hiszen 
már nem kell otthon maradni. A szeretet fontosságára 
való emlékezést az idei évben a szokások szerint egyházi 
és civil közösségek részvételével tartjuk meg. 

A „Község fáját idén Mózesné Szabó Katalin (Átrium 
Virágüzlet), a parkot Árvainé Buzás Anikó (Blumen Butik 
Virágüzlet) díszítik fel, nekik KÜLÖN KÖSZÖNÖM a 
közösségért végzett munkájukat, mellyel ismét csodássá 
varázsolják a közösségi karácsonyt.

Ebben az évben is lakossági felajánlásnak köszönhetően 
viszünk fenyőfát a göbölyjárási kápolnához, ahol az 

ott lakók örömmel díszíthetik fel. Az előző évekhez 
hasonlóan adományként juttattunk el egy hatalmas 
fenyőfát az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
számára, mellyel azok karácsonyát tudtuk családiasabbá 
tenni, akik felépülésükért kénytelenek az intézetben 
tölteni az ünnepeket. A budakeszi intézmény igazgatója 
hálásan köszöni minden évben Tápiószentmárton 
lakosságának az adományt. 

A 2022-es év régen nem látott inflációja és energia 
árrobbanása sokak számára hozott előre nem látható 
nehézségeket. Ebben a válsággal sújtott helyzetben 
mindennél fontosabb, hogy figyeljünk embertársainkra. 
Nem csak ezekben az év végi napokban, de az egész 
következő évben is több megértésre, empátiára, szeretetre 
és együttérzésre volna szüksége a társadalomnak.

Ezúton is kérek mindenkit, hogy a karácsonyi 
időszak után is őrizze meg lelkében a szeretet erejét és 
mindennapjainkban is viseltessünk így embertársaink 
iránt. 

Fellobbanó gyertyafény: 
Szeretet, hit és remény. 
Szépen fonott koszorú. 

Senki sem lesz szomorú. 
 

Gyertya lángja égi fény. 
Égjen lila tünemény. 
Rózsaszínű álmok, 
valósággá váltok. 

Fényes csillag jelezte 
valahol Betlehembe`: 

Ige valósággá lett. 
Kis Jézus megszületett. 

 

Szeretet foganta Őt, 
hit-övezte érkezőt. 

Remény szőtte vánkosát. 
Öröm járta jászolát

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának nevében szeretnék minden kedves 

Tápiószentmártonban élőnek
Áldott, Békés Karácsonyt

és

Sikerekben gazdag, Szeretetteljes Új esztendőt kívánni!
Baráti üdvözlettel:

Györe László polgármester
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Szeretettel köszöntöm Tápiószentmárton minden kedves lakosát!

Az Ádvent közeledtével kis időre tegyük félre a számvetést, a terveket, a fogadalmakat, készüljünk 
az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. 

Wass Albert versével kívánok Tápiószentmárton minden lakójának áldott, békés, 
szeretettel teli Karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag, boldog Új Évet!

Testvéri szeretettel:
Válek Iván

polgármester

A D V E N T 
Adventet ünnepelünk és Valakit várunk,

Hogy kegyelmével a bűntől szabaduljunk.
Örömmel és hittel várjuk segítséged,

Urunk Jézusunk, így köszöntünk Téged!

Találkozások időpontjai:

november 27. (vasárnap) 16 óra. Pünkösdi Közösség – Zöldike Természetjáró Egyesült

december 04. (vasárnap) 16 óra Református Közösség – Tápiómenti Kézműves Egyesület

december 11. (vasárnap) 16 óra Evangélikus Közösség – Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete

december 18. (vasárnap) 16 óra Katolikus közösség – Szent Márton Nyugdíjasklub

A régi kor embereinek a téli időszak mindig egy kicsit 
a pihenés, a feltöltődés időszaka volt. A sok-sok feladat, 
munka után jól esett egy kicsit megpihenni. Élvezni az ott-
hon melegét családtagjaik körében. Beszélgetni, kedvenc 
könyveket olvasni. Várni valakit, akit szeretünk, mindig 
nagy öröm. A találkozásra való készülődés a várakozás 
már maga is ünnep. A mai zaklatott világunkban a lelkünk 
mélyén talán már talán mindannyian keresünk, várunk va-

lamit. Várjuk a szebbet, várjuk a jobbat, a csodát. András 
napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e 
közötti négyhetes várakozás „szent időszak”, az Ad-
vent. A karácsonyra való lelki felkészülés időszaka. Az 

advent latin szó, amely 
az Úr érkezését, vagy-
is az istenvárást jelen-
ti. Az ünnepnek kettős 
tartalma van: Messiás 
– várás, Jézus eljöve-
tele, mely bűnbánatra 
készít fel. A bűnbánat színe a lila. Tápiószentmártonba 
szeretettel hívunk és várunk minden várakozót a telepü-
lés Fenyőfájához belterületen a parkba (Göbölyjárás: 
kápolna)!

A találkozások után (17 óra) a művelődési házban 

műsorral köszöntjük a várakozókat, az érdeklődőket! A 
készülődés napjait ajándékok készítésével varázsolhat-
juk szebbé, gazdagabbá, mind az otthonunkban, mind 
az óvodákban, iskolákban. Vázába fenyőágat tehetünk, 
amelyre díszeket is akaszthatunk. A vázában a termőág is 

jól mutat, és karácsonyra kivirágzik. Az ajtót, ablakokat 

is feldíszíthetjük fenyőágakkal, szalagokkal, díszekkel. 
Az adventi időszakban koszorút is készíthetünk fenyő-

ágakból, mohából, egyéb anyagokból. A legelső adven-
ti koszorút 1839-ben Hamburgban készítette Johann 
Hinrich Wichern az evangélikus szeretetszolgálat elin-
dítója. A koszorút négy gyertyával díszítik.

A gyertyák színe katolikus körökben 3 lila színű, 1 rózsaszínű.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: HIT- REMÉNY – ÖRÖM - SZERETET
*Ádám és Éva – mint akinek elsőként ígérte meg Isten a megváltást. (HIT)
* Zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás. (REMÉNY)
*Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (ÖRÖM)
*Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez. (SZERETET) 

„Olyan jó néha angyalt lesni s angyalt lesve a

csillagok közt Isten szekerét megkeresni.

Ünneplőben elébe menni, mesék tavában

megfürödni s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a

világot elfeledni.”
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Ebben az évben is- a hagyományainknak megfele-
lően - kaptunk nagyon szép fenyőfákat Harcsa József 
családjától (Göbölyjárás), valamint Túróczi József csa-
ládjától. Egy szép fenyőfát az Országos Rehabilitációs 
Intézetnek ajándékozunk! Köszönjük a felajánlásokat!

ADVENTI NAPTÁR

Az adventi naptár használatának népszokása 1900 
körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához 
kötődik, akinek kisfia már hetekkel az ünnep előtt türel-
metlenkedett a várva-várt és megszokott karácsonyi aján-

dékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot 
talált ki gyermeke számára. Egy kemény papírlapot hu-
szonnégy részt osztott, mindegyik részére rátűzött egy-
egy csokoládét, majd megengedte, hogy gyermeke  min-

den este megegyen egyet-egyet közülük. Mikor a kisfiú 
felnőtt lett nem felejtette el édesanyja meglepetését, és 
vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amely 
huszonnégy ablakocska mögé egy-egy kis cukorka, 
vagy csokoládé lett elrejtve. Ezek a finomságok csak 
az ablakocska kinyitása után váltak láthatóvá. Az ün-

nepek előtt adventi házikót is készíthetünk. Az ablakokat 
nyithatóra készítsük! A házikó belsejébe helyezett elemes 
izzóval kivilágíthatjuk, ezzel növeljük az ünnepi hangu-

latot, hiszen a fény is az advent jelképe. 

BETLEHEMEZÉS

Egész Magyarország területén ismert szokás a bet-
lehemezés. Ez a népszokás felidézi Jézus születésének 
körülményeit, amelyet a bibliából ismerünk. Mivel Iz-

raelben népszámlálást rendeltek el és megparancsolták, 
hogy mindenkit ott írjanak össze, ahonnan származik. 
József várandós feleségével Máriával elindult tehát 
szülővárosába Betlehembe. Nem találtak szállást ezért egy 
istállóban húzták meg magukat és ott született a megváltó. 
Egy angyal elmondta az örömhírt a környéken legeltető 

pásztoroknak. A pásztorok felkeresték a boldog családot és 
elmondták, hogy az angyal azt jövendölte gyermekükről, 
hogy: Ő lesz a Megváltó! A gyermek üdvözlésére három 
napkeleti király Gáspár, Menyhért, Boldizsár is megér-
kezett. Fényes csillag vezette őket a betlehemi jászol-
hoz. A betlehemezés ezt a bibliai jelenetet eleveníti meg. 
Kezdetben felnőtt férfiak játszották el a templomban, 
de az elmúlt száz évben kisfiúk játsszák. Házról-ház-
ra járva, kezükben viszik a kis betlehemet, és minden 
házban előadják a történetet. A játék befejezése utána 
jókívánságokat mondanak a háziaknak, akik megajándé-

kozzák a szereplőket!

REGÖLÉS

Regölés a magyar nép legősibb népszokása közé 
tartozik, amely bőség, termékenységvarázsló, párokat 
összekötő, köszöntő szokás. December 26.-án alkonyat-
kor indultak regölni a falu legényei és házasemberei. 
Kifordított báránybőr bundát és kucsmát viseltek. Csen-

gőkkel, köcsögdudával, botokra erősített lánccal vonul-
tak házról-házra. A ház előtt már megkezdték a ritmikus 
ütemű éneklést. Először bebocsátást kértek a gazdától 
és ha ezt megkapták, akkor bevonultak a házba és kö-
szöntőt mondtak. A háziaknak minden jót kívántak. 
Énekes verseikben jó egészséget és gazdag termést biz-
tosítottak. A lányokat, legényeket pedig ”összeénekel-
ték”. A regölés befejeztével a gazda étellel, itallal kí-
nálta a regölőket, majd azok a jutalmat megköszönve 
elköszöntek.

Iskolában, óvodákban, kulturális és vendéglátóhelye-
ken valamint otthon se feledkezzünk meg arról, hogy 
alkalmi, szép öltözékünkkel, valamint az ünnepi asztal 
gondos, mutatós megterítésével is megadhatjuk az ün-
nep hangulatát!

Kollár János

„Fogjunk össze, hogy segíthessünk!”
ADVENTI ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2022 

kicsit másképp
Már sok éves hagyomány, hogy a könyvtár advent idő-

szakában alkotói pályázatot hirdet gyerekek és felnőttek 
számára. A beérkezett művekből, minden évben kiállítást 
rendeztünk, ahol az érdeklődők megtekinthették az igen öt-
letes és dekoratív munkákat, és itt osztottuk ki a résztvevők 
és nyertesek díjait is.

Sajnos az elmúlt két évben a covid járvány miatt, nem 
a megszokott módon bonyolítottuk le a pályázatot, alkal-
mazkodva a helyzethez, online fotó pályázatot hirdettünk.

Most ismét lehetőség nyílt arra, hogy a hagyomá-

nyos keretek között megrendezésre kerülő pályázatot 
hirdethessünk.

Miben tér el, az idei alkotói pályázat az eddigiektől?

Idén négy héten át folyamatosan várjuk az elkészült karácsonyfadíszeket, kopogtatókat, karácsonyi dekorációkat… 
stb.

Minden héten a művelődési házban megrendezésre kerülő adventi karácsonyi műsor előtt a beérkezett alkotásokból 
kiállítást rendezünk és a műsorra érkezők megtekinthetik a munkákat.
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A műsor után az adott héten beérkező dekorációkból jótékonysági 
vásárt tartunk. A befolyt összeget egy súlyosan beteg tápiószent-
mártoni gyermek megsegítésére, kezelésének költségeire szeret-
nénk fordítani.

A negyedik adventi vasárnapon adjuk át a hét alkotóinak az em-

léklapokat és díjaikat.

A pályázati kiírást, a szokásos módon a Tápiószentmártoni Mű-

velődési Ház és Könyvtár facebook oldalán, illetve a településen 
kihelyezett plakátokon olvashatják majd, és ide várjuk majd a beér-
kezett alkotásokat is.

Kérjük a településen élő felnőttek és gyerekek közreműködését e 
nemes cél megvalósításában! Várjuk hétről- hétre a saját készítésű 
pályázati alkotásokat, amelyek majd egy lakás díszei lesznek. Vá-

sárlásával pedig Ön is adományoz, hogy egy beteg kisgyermeknek szebbé tehessük a karácsonyát!

Fogjunk össze egy nemes ügy érdekében! Mert adni jó!  A fotókon a korábbi évek pályázatainak néhány alkotása látható.

Kiripolszki Attiláné

Pályázatok 2022
Elnyert pályázatokkal kapcsolatos információk:

1. Az Albertirsai útra 2018-ban elnyert pályázat 
esetében a még mindig folyamatban lévő bíró-
sági eljárások miatt további bizonytalan ideig 
nem jutunk hozzá a 109,5 millió Ft elnyert tá-
mogatáshoz, miközben a pályázati cél már több 
mint 3 éve megvalósult! 

2. A LEADER pályázati rendszerben ebben az év-

ben sikerült elnyerni 14.999.995 Ft támogatást 
a Strandfürdő főépületének téliesítésére. Azon-

ban a rohamosan növekvő építőipari és szolgál-
tatási árnövekedések miatt a beruházás bekerülési 
költsége jelentősen megemelkedett. Továbbá a 
fürdő téli üzemeltetésének költségei is hatalmas 
ráfizetést eredményeztek volna a kötelező 
fenntartási időszakban. 

A fentiek okán a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az előrevetíthető veszteség nagysága és az 
elnyert támogatás alacsony mértéke miatt nem éri 
meg pályázati kötelezettségeket vállalni. Ezért a 
már megkötött támogatási szerződéstől elálltunk. 
A mostani válságos helyzetben ez volt a fele-

lősségteljes döntés, bármennyire is nem szokás 
elnyert támogatásokat visszaadni.

3. Az RRF- Bölcsőde építésre beadott pályázatunk 
sikeresnek bizonyult. Mivel a pályázat benyújtá-

sakor egy előre megadott alaprajz és költségbecs-

lés beadását kérték, ezért a támogatási szerződés 
aláírása után kezdtük meg az „igazi” tervezési fo-

lyamatokat. Hamarosan elkészülhetnek az építési 
engedélyes tervek, amit a hatóság megvizsgál és 
kiadja az érvényes építési engedélyt. Ezután kez-

dődhet meg a kiviteli tervek és anyagmennyiségi 
kiírások elkészítése, ami alapján le tudjuk foly-

tatni a közbeszerzési eljárást és a kivitelező kivá-

lasztását. (Két helyi vállalkozó már bejelentkezett 
a kivitelezésre, reméljük az egyikük ajánlata lesz 

a nyertes.) Igyekszünk mielőbb szerződést kötni 
és megépíteni a bölcsődét, de sajnos addig eljutni 
nem csak az önkormányzattól függ.

Beadott pályázatok:

Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázata-

ink a következőek.

1. Az Albertirsai út még fel nem újított szakaszának 
felújítására beadott pályázatunkat második al-
kalommal is elutasította az Irányító Hatóság, 
méghozzá úgy, hogy még egy tisztázó kérdést sem 
kaptunk. Az indoklás szerint „nem tudtuk bemu-

tatni, hogy az előző pályázati beruházás hogyan 
különül el a jelenlegitől”. Az indoklás azonban 
nem volt helytálló, hiszen a második körben kü-

lön geodéziai felmérést készíttettünk, ami 10 cm 
pontossággal tartalmazza a régi és új beruházás 
közötti különbségeket. Éppen ezért kifogással 
éltünk, melyről így az Agrárminiszternek kell 
döntést hoznia. A keletkezett anyagokat meg-

küldtem Czerván György országgyűlési képvi-
selőnek, hogy hátha tud segítséget nyújtani az ügy 
tisztázásában.  

2. A TOP Plusz pályázati kiírásai közül az „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című pályázati felhívás keretében benyújtott pá-

lyázatunk esetében még semmilyen információt 
vagy hiánypótlást nem kaptunk.

Jelenleg beadásra váró pályázatunk nincs, mert a pályá-

zati rendszerekben jelenleg nyitott pályázatok egyike sem 
vonatkozik Tápiószentmártonra vagy nem merült fel olyan 
igény, amit a nyitott pályázatok tartalmaznak.

Györe László
polgármester
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Változás az ügyeleti ellátásban

Az ügyeleti ellátást 13 település együttesen látja el, mely-

nek Tápiószentmárton is tagja. Mivel a korábban megkö-

tött szerződésünk 2022. 12. 31. napjával lejár, ezért január 
elsejétől új szerződés megkötése szükséges. Azonban az 
ügyeleti ellátási feladatot végző szolgáltatót is utolérte a 
válság okozta többletkiadási hullám, ezért ott is jelentős 
emelésekre kell számítanunk.

Az orvosi ügyeleti ellátásról információkat kaptam Dr. 
Dukai Miklóstól a Belügyminisztérium államtitkárától, 
Dr. Berczik Ábeltől a Pénzügyminisztérium helyettes 
államtitkárától és az Országos Kórházi Főigazgatóság 
munkatársától a jövőt illetően.

Egybehangzó elmondásuk szerint Hajdú-Bihar megyé-

ben már zajlik egy „próbaüzem”, amelynek mintájára ala-

kítják majd át az országos ellátást is. Ennek alapja, hogy 
megszünnének az orvosi ügyeleti ellátások a mai formá-

jukban és helyette az Országos Mentőszolgálat látná el ezt 
a feladatot. 

A fenti rendszer kialakítása a minisztériumok elmondása 
szerint még megközelítőleg egy évet vehet igénybe, ezért 
önkormányzatunk támogatta, hogy 12 hónapra írjunk alá 
feladatellátási szerződést a beszerzési eljárásban nyertes 
egészségügyi szolgáltatóval.

A változás Tápiószentmárton lakosságát annyiban 
érinti majd, hogy eddig volt egy kivonuló (1 mentőtiszt, 
1 sofőr) és egy ügyeleti helyiségben maradó (1 orvos, 1 
ápoló) ellátó egység Nagykátán, azonban ennek finan-

szírozása jelentős (közel háromszoros) költség lett volna 
az önkormányzatoknak. A döntés értelmében a nagykátai 
ügyeleti telephelyen január elsejét követően 1 fő orvos, 1 
fő ápoló és 1 fő sofőr tartózkodik majd. Az így kialakuló 
helyzetben az orvos kivonulása esetén csak az ápoló 
tudja fogadni a beérkező beteget. Az ápoló elláthat külső 
sérüléseket vagy hívhat mentőt sürgős esetben, de nem tud 
orvosi teendőket ellátni, diagnosztizálni, illetve gyógyszert 
sem tud felírni! Ezen esetekben meg kell majd várni, amíg 
az orvos visszaér. Továbbá, ha sokan vannak a váróban, 
akkor a kivonulás ideje is megnövekedhet.

A jelenlegi állami finanszírozás az államtitkár úr elmon-

dása szerint is az ügyeleti ellátási költségek megközelítő-

leg felét tudja fedezni. A többit az önkormányzatok adják 
hozzá. Ez Tápiószentmárton esetében most 56 Ft/lakos/
hónap. Az eddigi működési feltételek esetén ez az összeg 
több mint 155 Ft/lakos/hónap mértékre változott volna (és 
csak napi közel 12 órában lett volna ügyeleti ellátás), ami 
háromszoros kiadás az önkormányzatoknak. A kiválasztott 
lehetőség biztosítja, hogy a megszokott módon továbbra 
is minden hétköznap 16-08-óráig és minden munkaszüneti 
napon 24 órában elérhető marad az orvosi ügyelet. Ezért 
előre láthatólag 85 Ft/lakos/hónap költséget kell megfizet-
nie önkormányzatunknak és ezzel együtt várhatóan növe-

kedi fognak a várakozási idők.

Fentiek miatt SÜRGŐS ESTBEN mindenképpen ér-
demesebb lesz rögtön a mentőt hívni, illetve rendelési 
időben minden panasszal a háziorvost megkeresni!

Az ügyeleti ellátást végző szolgáltató igazgatója elmond-

ta, hogy sokan keresik fel az ügyeleti helyiséget olyan pa-

naszokkal, melyek nem igényelnek sürgősségi ellátást és 
egy gyógyszer (fajdalom-, láz-, hányingercsökkentő) be-

vételével átvészelhető az este és reggel a háziorvos el tudja 
látni a beteget. Továbbá vannak, akik a rendszeres gyógy-

szereik kiíratását kérik, holott ez nem tartozik a sürgősségi 
betegellátás kategóriájába.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás szolgáltatást 2022. január 01. 
napjától önkormányzatunk látja el. 

A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelé-

nek fenntartása érdekében szükséges ellátást – szükséglete-

inek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
 

A Szolgáltató házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:

	 azokról az időskorú személyekről, akik otthonuk-

ban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és 
róluk nem gondoskodnak,

	 azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos 
személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik ál-
lapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyéb-

ként önmaguk ellátására képesek,

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

	 azokról a személyekről, akik a rehabilitációt kö-

vetően a saját lakókörnyezetükbe történő visszaillesz-

kedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük 
fenntartásához.

Az igénybevétel konkrét feltételeiről érdeklődni és a 
szolgáltatás igényelni a Polgármesteri Hivatal Szociális 
ügyintézőjénél vagy a Családsegítő Szolgálat irodájá-
ban lehet. 

Az ellátás térítésköteles, melynek díja 850 Ft/óra.

Györe László
polgármester

Egészségügy
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Elektromos áram Ft/kWh                
Közvilágítás

Elektromos áram 
Ft/kWh   Intézményi

Földgáz
(átlag) 
Ft/m3 

Jelenlegi szerződéses                        
NETTÓ ár

(2023.12.31.-ig)
21,81

(2023.12.31.-ig)
25,84

(2024.10.01.-ig)
133,60

Várható piaci                              
NETTÓ ár

(2024.01.01.-től)
125,49

(2024.01.01.-től)
129,99

(2024.10.01.-től)
710,78

Önkormányzati „rezsicsökkentés”
Sokak számára ismeretes az a tény, hogy 2022. július 

01. napjától az önkormányzatok kikerültek az úgyne-
vezett „rezsicsökkentett” energiaár rendszeréből. Ez 

azt jelenti, hogy ezentúl a közintézmények által használt 
elektromos áram és földgáz szolgáltatást az éppen aktu-

ális piaci árakon vehetik csak igénybe. Több alkalom-

mal állítanak meg lakók (egyéb okok miatt is), hogy az 
önkormányzat vajon hogyan tudja majd kigazdálkodni a 
lenti táblázatban érzékelhető jelentős drágulást a jövőben, 
hiszen az már teljesen biztos tény, hogy az intézményeink 
fenntartása jelentős mértékben emelkedni fog.  

Hogy mikortól?

Nos, talán szerencse, hogy Tápiószentmárton esetében 
mindig kicsit előre gondolkodunk ez irányban, hiszen (a 

személyi juttatások után) az egyik legnagyobb költséget 
az elektromos áram és 
a földgáz díjainak meg-

fizetése jelentette eddig 
is. 

Tápiószentmárton 
évek óta, több évre 
előre – közbeszerzési eljárás keretében – csoportos elekt-
romos áram beszerzést folytat le több önkormányzattal 
közösen. Továbbá földgáz szerződéseit is hosszútávra köti 
meg.

Ennek köszönhetően mindkét energiahordozó tekin-
tetében a mostani piaci árak töredékéért tudjuk üze-
meltetni intézményeinket fennakadások nélkül.

A táblázatban szereplő adatokat 2022. május 23. nap-
ján kaptam ajánlatként. Augusztus végéig ezek az árak 
további meredek emelkedéssel, csúcsokat döntve álltak 
meg, majd mára már jelentősen csökkenek. 

A fenti táblázatból látható, hogy önkormányzatunknak 
– megnyugtatóan – csak 2024. év elejétől lesznek elő-
ször a villamosenergia terén, és 2024 novemberétől a 
földgáz esetében magasabb árú fizetési kötelezettségei 

(amennyiben nem lesznek további változások a szabályo-

zásokban!). Addig az évente szokásosnak mondható eny-

hébb emelkedések várhatóak.

Az iskolával közös közüzemi órák esetében (Sportcsar-
nok és Tanuszoda, Könyvtár) a Ceglédi Tankerület köz-

üzemi szerződéseitől „függünk”, mert az iskolák kötelező 
vagyonkezelésbe adásakor a közös mérőket a Tankerület 
nevére írattuk, így ott az Ő szerződésük érvényes az ön-

kormányzatra is, ami jelenleg számunkra hasonlóan ked-

vező.
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Reményeink szerint hamarosan kialakul valamilyen 
kormányzati támogatási rendszer az önkormányzatok 
kötelező feladatainak zavartalan biztosítására, mert a 
táblázat szerinti, az eddigiekhez képest sokszoros ener-
giaárak megfizetése mellett súlyos megszorításokra eset-
leges szolgáltatáscsökkenésekre, intézmény bezárásokra 
kényszerülhet minden önkormányzat.

Az előrelátásunkkal azonban nem csupán az önkor-
mányzat és intézményei járnak jól, hiszen az önkor-
mányzat tulajdonát képező ingatlanokra is vonatkozik a 
szerződésünk szerinti alacsony villamosenergia és földgáz 
ár. Ennek hatására az önkormányzattal bérleti vagy va-

gyonkezelési jogviszonyban álló, az önkormányzat nevére 
érkező, továbbszámlázott fogyasztások esetében is a csök-

kentett ár hatályos. Így például kedvezőbb energiaárak 
maradtak az Aranyszarvas SE futball telephelyén és az 
üzletsoron is a településközpontban. 

Tekintve, hogy az önkormányzati szektor nem csupán az 
energiaárak „rezsicsökkentéséből” került kizárásra, hanem 
pl. az üzemanyagok esetében sem tankolhatjuk járműve-

inket a lakossági rögzített árakon, illetve az egyre inkább 
gyorsuló infláció miatt folyamatosan és jelentősen emel-
kednek az élelmiszer ellátási és egyéb szolgáltatási költ-
ségeink is, ezért néhány ésszerű takarékossági és egyéb 
bevételi lehetőségről döntöttünk.

- Intézményeinkben eddig is folyamatosan igyekez-

tünk átállni a LED technológiás világítási rendsze-

rek alkalmazására, amit ezután is folytatni fogunk. 
Ezzel akár 70 % energiamegtakarítás is elérhető.

- Újra elkezdtünk tárgyalásokat folytatni 
a közvilágítás LED-es korszerűsítésével 
kapcsolatban, azonban ez a lehetőség csak egy 

évtized múlva hozna kézzel fogható megtakarítást, 
hiszen a beruházás jelentős összegbe kerülne.

- A több mint 13 éve változatlan bérleti díjakat 
megemeltük.

- Az iskolával közösen használt intézményeinket 
(Sportcsarnok és Tanuszoda; Művelődési Ház és 
Könyvtár) a kormány által meghosszabbított iskolai 
téli szünet idejére (2022.12.21 – 2023.01.08. között) 
bezárjuk (a dolgozók a rendes éves fizetett szabad-
ságukat töltik majd).

Drasztikus intézkedésekre tehát még nincs szükség Tá-

piószentmárton tekintetében, de folyamatosan figyelem-

mel kísérjük a jogszabályi és világpiaci változásokat és 
csak akkor hozunk megszorító vagy korlátozó intézke-
déseket, ha az önkormányzat gazdálkodása kerül ve-
szélybe.

A jelenlegi válságos helyzetben is stabil és megnyug-
tató gazdálkodással működik minden intézményünk és 
a korábban megígért folyamatos fejlődés továbbra is 
biztosítva van. 

Idén is utat újítunk fel, játszóteret építünk, LED 
technológiákat alkalmazunk, az idősek Márton napi 
juttatását is 10.000 Ft/fő összegre emeltük, megtripláz-
tuk az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását és 
az év végén minden dolgozónk egyszeri bruttó 75.000 
Ft-os juttatásban részesülhet.

Györe László
polgármester

Útfelújítás
A 2022. évben is folytatni tudjuk, 

ígéretünkhöz hűen a folyamatos útfel-
újítást. Elsődleges célunk, hogy min-

den út járhatóvá váljon, majd a végső 
cél minden esetben a hosszan tartó aszfalt burkolat kiala-

kítása.

A 2022. évben Göbölyjáráson 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 padka elkészítése, 
amennyiben szükséges szikkasztóárok készítéssel.

További földutakon végeztünk gréderezési munkákat, 
kátyúzásokat, padka feltöltéseket, illetve meleg- és mart 
aszfalt segítségével út kiegyenlítést.

A közlekedésbiztonság szem előtt tartása érdekében a 
képviselő-testület meghozta – a már régóta felvetődött 
ügyben – döntését a 69/2022 (IX.29.) számú határozatá-

ban, hogy egyirányú forgalmat kíván kialakítani a Kiss Já-

nos és a Móra Ferenc utcákban.

A Kiss János úton a Nádastói út irányából lehet majd 
haladni a Szelei út felé és a Móra Ferenc úton pedig a 
Szelei út felől a Nádastói út felé. (Az alábbi képen piros 
nyíllal jelölt irányban)

Ehhez az alábbi felújításokra lesz szükség:

- Kiss János út 3 méterről 3,5 méterre való kiszéle-

sítése és teljes hosszában való új aszfalt burkolat 
kiépítése,

- Móra Ferenc út kétoldali padkájának mart aszfalt-
tal történő feltöltése, javítása

- Tavasz utca kétoldali padkájának mart aszfalttal 
történő feltöltése, javítása,

- Nádastói út, Móra Ferenc és Csokonai út közötti 
szakaszának aszfaltozása 

- A kötelező haladási irányt jelző táblák kihelyezése
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Ezen munkák elvégzése után lesz lehetőség, hogy a meg-

felelő számú kerülő út is biztonságosan és kényelmesen 
megközelíthető legyen és különösebb megerőltetés vagy 
nagyobb kerülők nélkül haladhasson a forgalom.

A döntést követően a szükséges beszerzési eljárások le-

folytatása után – még idei árakon – megkötöttük a kivite-

lezési szerződést a nyertes Gildex Kft.-vel. A kivitelezés 
teljesítési határideje: 2023. 07. 15.

Az egyirányú forgalom kialakításakor a döntés értel-
mében kihelyezésre kerül a „KIVÉVE KERÉKPÁR” 

kiegészítő tábla, ami azt jelenti, hogy a kerékpárral 
közlekedőkre nem lesz érvényes az „EGYIRÁNYÚ ÚT” 
jelzőtábla, ezért Ők továbbra is használhatják az utakat 
mindkét forgalmi irányban!

Ezzel az intézkedéssel kívánjuk elérni, hogy az egyre 
forgalmasabbá váló Móra Ferenc úton a gyalogosok és ke-

rékpárosok is biztonságosan tudjanak közlekedni, illetve a 
szemben haladó járműveknek ne kelljen a padkára letérni. 

Reméljük, hogy a kezdeti szokatlan közlekedési helyzet 
hamar rutinná válik és egy mindenki számára biztonságo-

sabb állapot alakulhat ki!

Györe László
polgármester

A 2022-es évben augusztus 20-án nem volt kegyes 
hozzánk az 
időjárás. Már a 
reggeli órákban 
elkezdett lógni 
az eső lába, de 
még remény-

kedtünk benne, 
hogy Tápió-

szentmártont el-
kerüli a viharos 

időjárás. A szervezők sokat dolgoztak, egyeztettek, hogy 
a rendezvény jól sikerüljön és minden látogató fergeteges 
élményekkel térhessen haza. 

Reggel a borús, de esőmentes időben megérkeztek a főz-

ni vágyó csapatok, akik egy jó bográcsos mellett szerették 
volna élvezni a színpadi műsort.

A szokásos programok mellett erre a rendezvényre idén 
egy VR (Virtual Reality) sátrat is beüzemeltünk. Ennek a 
sátornak igen nagy sikere volt a rossz idő ellenére kilátoga-

tók körében. A 4 db játékos szék és az 1 db álló szimulá-
tor is folyamatos használatban volt, mind a gyermekek, 

mind a felnőttek körében hatalmas élményt nyújtott. 

A nap előre ha-

ladtával megkez-

dődött a színpadi 
fellépések sora is, 
így 12 órától meg 
tudtuk hallgatni 
Kis Attila Andor 
műsorát, mely-

re máris kezdett 
megtelni a színpad 
előtti tér. Azonban 
az addigra egyre 
gyorsabban érke-

ző eső sajnos ele-

redt és pár kitartó 
néző kivételével 
elüldözte a kö-

zönséget. Ezúton 
is gratulálunk an-

nak a pár nézőnek, 
akik a szakadó 
esőben is végig hallgatták a Szárban Sztár Leszek Sztárját!

Önkormányzati rendezvények
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Mivel az eső folya-

matosan és megállítha-

tatlanul zuhogott, ezért 
egy rögtönzött „testü-
leti” döntést hoztunk 
és 13:30 tájában el-

kezdtük a nap további 
előadóit felhívni, hogy 
sajnálattal közöljük ve-

lük, a rendezvény to-
vábbi részét lemond-
juk. 

Az akkor rendelke-

zésünkre álló meteo-

rológiai előrejelzések 
szerint este 23 óráig 
jósoltak folyamatos 
esőt.  

Ezek után megköze-

lítőleg 14:30 körül az eső elállni látszott, de az égre nézve 
nem voltunk biztosak abban, hogy nem fog már esni. A 
rendezvényre látogatók és a testvértelepülési delegációk 
is egészen estig jól érezték magukat, amiről a VR sátor, 
a főzéssel érkező csoportok, és egy bluetooth hangfallal 
tudtunk gondoskodni.

Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak (a hivata-
li, a művelődési ház és könyvtár, a sportcsarnok és strand 
dolgozóinak és a közfoglalkoztatottaknak), hogy a ren-

dezvény előtti időszakban teljesítették a rájuk kiosztott és 
önként vállalt feladataikat és lelkiismeretesen kitartottak a 
rossz idő ellenére is!

Köszönet jár a kilátogató baráti társaságoknak és strand-

vendégeknek is a részvételért és ezúton szeretném MEG-

KÖSZÖNNI MINDEN vállalkozásnak, akik valamilyen 
módon támogatták a rendezvény lebonyolítását és a test-
vértelepülési delegáció színvonalas ellátását.

A településen sok éve már, hogy a Mészáros kertészet 
bocsátja rendelkezésünkre a színpadi díszként elhelyezett 
virágcsodákat. Azonban az idei éveben külön KÖSZÖ-
NET illeti meg a MÉSZÁROS KERTÉSZETET, hiszen 
nemcsak a strand rendezvényére, hanem a helyi óvodák-

ba, a közparkokba és a hivatal ablakaiba is köszönhetünk 

nekik rengeteg gyönyörű virágkölteményt. Mellyel csodá-

sabbá változtatták köztereinket és intézményeinket!

Az elmaradt fellépéseket az idei MÁRTON NAPOK-
RA sikerült átszervezni, amely a résztvevő lakosság meg-

elégedésével zárult. Aki ott volt csodás élményekkel, bol-
dogan távozott.

A tűzijáték tekintetében sikerült megegyezni a szolgálta-

tóval, hogy a 2023. évi augusztus 20. napi rendezvényen 
pótoljuk, mert a településközpontban nem találtunk olyan 
helyet, ahol biztonságosan fellőhető lett volna a fényjáték.

A következő települési rendezvény az 1956-os meg-
emlékezés volt. Örömmel láttam, hogy a nézőtér ismét 
teltházas volt. A megemlékezésen műsort adó Kubinyi 
Ágoston Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak és az 

iskola Énekkarának köszönhetően egy igazán megható 

és szívhez szóló, színvonalas ünnepi műsort láthattak, 
melyet ezúton is KÖSZÖNÖK. Továbbá KÖSZÖNÖM a 
felkészítő pedagógusok elhivatott munkáját, mellyel – ko-

rokat átívelve – a jelen körülményei között tanítják, a múlt 
dicső eszméit, a jövő nemzedékének. Évek óta méltó mó-

don hozzájárulnak munkájukkal és megemlékezésükkel a 
közös ünnepléshez. 

A település lakói nevében köszönöm még egyszer: 
Dudokné Balaska Anikó, Kocsisné Brindza Márta és 
Kollár Katalin pedagógusok munkáját, az iskola ve-

zetésnek, hogy segítik és méltóvá teszik az ilyen ünnepi 
alkalmat a lakosság számára, valamint a résztvevő tanu-

lóknak a közreműködését.

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 ok-
irattal és jubileumi pénzjuttatással jár.

A pénzjuttatás összege megegyezik a betöltött életév ezres szorzatával, melyet a 
Nyugdíjfolyósító küld meg postai úton az érintettnek közvetlenül. 
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A szépkorú személy kérheti személyes köszöntését is, amelyet Tápiószentmártonban 
a Családsegítő Szolgálat munkatársain keresztül szoktunk megszervezni, leegyeztet-
ni. A személyes köszöntés alkalmával a polgármester, alpolgármester 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 szeptemberében Mezei Istvánnét, Marika nénit, novemberben pedig 
Beke Sándornét, Margit nénit köszöntötte önkormányzatunk! Mindkettőjüknek 
a 90. életévét ünnepeltük meg a családdal.

Jó egészséget kívánunk nekik egész Tápiószentmárton nevében!

Györe László 
polgármester

Hamarosan elkészül az új játszótér

Előző számunkban beszámoltam róla, hogy a képvise-

lő-testület döntése szerint új, gondozásmentes játszótér 
kerül kialakításra a Kossuth Lajos úton.

A lakosság is már észrevehette, hogy megkezdődtek a 
régi játszótér bontási munkái. Volt, aki kifogásolta, hogy 
elbontottuk, de fontos, hogy új játszóteret nem lehet a régi 
tetejére, csak annak helyére építeni. Olyan felvetés is volt, 
hogy ebben a válságos helyzetben nem kellene ilyen drá-

ga játszóteret építeni… De talán több érv szól az építés 
mellett, mint ellene. Az újság másik cikkében olvashatják, 
hogy önkormányzatunknak a 2023. éve még az energiaá-

rak miatti nyugalomban telik, ha most nem építjük meg, 
akkor lehet, hogy később valóban nem lesz rá pénz (ha az 
energiaárak valóban a megfizethetetlen mértékűre nőnek). 
A meglévő játszótereken folyamatos karbantartásokat kel-
lett végezni, mert a farostlemez és az OSB lap elég hamar 
tönkrement, illetve a műanyag csúszdák is könnyen törhe-

tőek voltak (és bizony törték is őket a vandálok).

Az új játszótéri elemek erős acélvázas és tömör, jó ko-

pásállóságú műanyag elemei valóban „gondozásmentes” 
minőségűek, ezért annak tönkretételéhez bizony elég erős 
szándékosság kell majd.

Ennek elrettentésére kerül körbekerítésre az egész tér, 
illetve megrendelésre kerültek a kamerák is!

A játszóelemek elrendezése úgy került kialakításra, hogy 
a fém csúszdák északi tájlást kapjanak, így nem lesznek 
forrók (kivéve az elkerülhetetlen kánikulai napokat). Az 

alábbi képen látható látványtervben a hinták és a nagy 
háromtornyú vár megcserélése is a jobb helykihasználás 
végett történt.

Ezúton is kérek minden szülőt, hogy gyermekeik biz-
tonsága és nyugodt, önfeledt játéka érdekében AZON-
NAL JELEZZÉK a hivatalban, ha a játszóelemeken 
bármilyen rongálás nyomát találják és haladéktalanul 
mentjük a rögzített felvételeket és megtesszük a felje-
lentést!

A játszótér használhatóságát az fogja jelezni, hogy a kör-
be húzott piros-fehér szalagot levesszük. Azonban ez csak 
a teljes elkészülés után lesz lehetséges. Addig kitartást a 

gyerekeknek!

Kérem és egyben köszönöm az eddigi türelmüket és 
remélem a helyi gyerekek nagy örömüket lelik majd 
az új és korszerű játszótéren töltött minden percben!

Györe László
polgármester
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Kóbor ebek Tápiószentmártonban
A 2019. évben önkormányzatunk elindította a kutyák 

és macskák ivartalanításának lakossági támogatását. Erre 
azért volt szükség, mert az utcán abban az időben rengeteg 
volt a kóbor eb!

Eleinte az ivartalanítást csak nőstény egyedekre korlá-

toztuk, mert ez idő alatt igyekeztünk felmérni a lakossági 
igényeket. Az erre a célra megállapított keret 1.000.000 Ft 
volt, de az első évben csupán a fele fogyott el. 2020-ban 
kiterjesztettük az ivartalanítás lehetőségét a hím ivarú ál-
latokra is, ezzel a keret augusztusban elfogyott. A 2021. 
évben is további 1.000.000 Ft került meghatározásra, mely 
közel teljes egészében fedezte a lakossági igényeket. 

Ebben a 3 évben láthatóan megindult egy csökkenés az 
utcákra kerülő kutyák esetében. Azonban sajnos mára is-
mét növekvő tendenciát mutat a kóborló ebek száma. 
(Valószínűleg a válság okozta helyzet miatt egyre többen 
szabadulnak meg állataiktól, amely viszont bűncselek-
mény!)

FONTOS!, hogy a kóbor ebek befogása és elszállítása 
az önkormányzat kötelező feladata. DE! ehhez semmi-
nemű feladatfinanszírozást NEM kapunk. Ezért ennek 
költségeit az ÖNÖK ADÓJÁBÓL fizetjük, így az erre köl-
tött összegeket máshonnan kell elvonni!

Amikor hívás érkezik, hogy kóbor kutyát talált valaki, 
akkor a hivatali kolléganők (kérésemre) először a saját 

chipolvasónkkal 
igyekeznek kide-

ríteni, hogy kié 
a kutya. Ered-

mény te l enség 
esetén felvesz-

szük a kapcso-

latot a környék 
több állatvédő-

jével, állatmen-

helyekkel, hogy 
tudják-e fogadni a befogott állatot, mert Ők NEM ALTAT-

JÁK EL. 

Sajnos sokszor nemleges a válasz, hiszen egyre növek-

szik az utcára kitett állatok száma!

Ebben az esetben marad a gyepmesteri elszállítás, ami 
viszont már jelentős (86.000 Ft/eb) költségekkel jár az 
adófizetőknek és 45 nap kötelező tartás után várhatóan 
minden kutyát elaltatnak.

(Ezt a pénzt el kell vennünk más forrásokból, mert erre 
külön „címkézett” forrás NINCS!)

TÁJÉKOZTATÁSUL…

A kutya kerítésen kívüli tartózkodása szigorú szabá-
lyokhoz kötött! A kóborlást a jogszabály az alábbiak 
szerint bünteti:

Veszélyeztetés kutyával: 

Aki a felügyelete alatt álló kutyát: 
– a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja köz-
területre, vagy kóborolni hagyja,

– természeti és védett természeti területen, vagy vadász-

területen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételé-

vel – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

– szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési 
eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,

– vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzlet-
be, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya ki-
vételével – beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ 
el.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem 
helyez el a ház bejáratán a veszélyes ebre utaló megfe-
lelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

A szabálysértési eljárás során megállapítandó 
állatvédelmi bírság alapösszege 75.000 Ft, mely továb-

bi (244/1998 (XII.31) Korm.rendelet szerinti) szorzókkal 
növelten, akár a 750.000 Ft-ot is elérheti!

A fentiek alapján MEGKÉREK minden helyi állat-
tartót, hogy FELELŐSEN tartsa állatait, hogy ne tud-
janak megszökni, kóborolni, esetleg másokban félelmet 
kelteni vagy kárt okozni!

Aki nem képes erre, kérem, NE TARTSON ÁLLA-
TOT! Ez mindannyiunk érdeke, de legfőképpen az ál-
latoké! 

A jövőben az állatok befogásának finanszírozá-
sát a kiszabható bírságok érvényesítésével leszünk 
kénytelenek megoldani, hiszen az önkormányzatok 
egyre súlyosbodó helyzete nem enged más megoldást! 
Tápiószentmárton területén egyre inkább jellemző, hogy 
állatvédő szervezetek járnak és mérik fel az állatok 
tartásának körülményeit.

A nem kívánt szaporulat elkerülése érdekében az 
ivartalanítási programra továbbra is lehet jelentkezni 
a kizárólag az önkormányzat által kiállított nyomtat-
ványon, melyet az ivartalanítást végző orvossal kell 

leigazoltatni.

KÉREM ÉLJENEK A LEHETŐSÉGGEL!!!

Köszönöm!

Györe László 
polgármester
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Nagyon szeretek úszni. De ahhoz, hogy szeressek az 
kell, hogy tudjam a megfelelő technikákat alkalmazni, 
hogy a víz felszínén maradhassak. Enélkül aligha tudnám 
élvezni a vizet. Sőt ezen technikák nélkül kétségbeesnék, 
pánikolnék és süllyedni kezdenék fuldokolva.

Nemrég láttam egy dokumentumfilmet, ahol a francia 
idegenlégióban gyakorlatozó katonákat úgy utasítják a 
vízben való úszásra, hogy közben a kezüket és a lábukat is 
összekötözik. De az a megdöbbentő, hogy mégsem estek 
kétségbe, mégsem pánikoltak, mert ismertek egy nagyon 
fontos gyakorlatot, technikát! Milyen technikát ismertek? 
Amikor beugrottak a vízbe, azonnal a hátukra fordultak és 
gilisztamozgásban háton úsztak tovább, ami segített a víz 
felszínén maradni és levegőhöz jutni. Ez persze nem ment 
nekik elsőre, ezt nagyon sokat gyakorolták!

Az ember is kerülhet az élete során olyan helyzetekbe, 
amikor fél, vagy süllyedni kezd az élete. Olyan helyzet-
be, amikor megijed, pánikol, kétségbeesik, vagy szorong. 
De Isten adott nekünk több mentőövet is! Például amit így 
hívnak, hogy BIZALOM ISTENBEN! 

56. zsoltár 4. vers! „Ha félek is, benned bízom!”

A hívő embereknek is van egy gyakorlatuk, életmentő 
technikájuk, ami segít nekik a félelmetes helyzetekben 
békére lelniük!  Kedves Olvasó! Az Istenben való bizalom 
a titka minden harcunknak és győzelmünknek! Isten ott 
van mellettünk és Ő az, aki csodát tud tenni az életünkben, 
de nekünk is adott házi feladatot. Arra kér minket, hogy 
bízzunk Benne és ezen keresztül látjuk majd meg a csodát! 
Milyen jó annak az embernek, akinek van bizalom a szívé-

ben Isten iránt! Boldog ember! Hívő emberként gyakorol-
nom kell a bizakodást az Úrban!  Hogy ki tud bízni? Az aki 

tudja, hogy Istennek van hatal-
ma arra, hogy segítsen  -> Ézsa-

iás 43:1-3 – „Ha vízen kelsz át, 
én veled vagyok, és ha folyókon, 
azok nem sodornak el.”  

Ez az Igevers adjon erőt a 
bizalomra, hogy mi is tudjuk 
mondani a zsoltáros szavaival: 
„Ha félek is, benned bízom!”  
Mert a bizalom mit csinál?  Is-

ten mellett tart.

A közelgő ünnepek mentén legyen az Istenben való bi-
zalom és a tiszta szívre való törekedés az útmutatónk! Ez 
vezessen az Istennel való kapcsolatunkban, de az ember-
társaink és a világ dolgaihoz való hozzáállásunk alapja is.

Ehhez a nemes harchoz kívánom Isten áldását!

Áldás,békesség! 
Tihanyi Kristóf, lelkész

Bizalom

Kedves Látogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tápiószentmártoni

Művelődési Ház és Könyvtár
2022. december 21.

és 2023. január 08. között 
ZÁRVA TART.

Ezúton kívánunk mindenkinek 
békés karácsonyt és boldog új évet!

NYITÁS:
2023. január 09-én, 8 órakor.

Megértésüket köszönjük!
Intézményvezető
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Megrendülten tudatjuk, hogy Tihanyi Györgyi tanár-
nő életének 88.éveben Budapesten elhunyt. Minden ha-

lálhír szomorúsággal tölti el az emberek szívét. Számunk-
ra különösen megrendítő volt a hír, hiszen Györgyi néni 
a tápiószentmártoni iskolában tanított több évtizeden 
keresztül és innen ment nyugdíjba. Tihanyi Györgyi 
1934. június 13.-án született Kengyelen. Iskolai tanul-
mányai után a Zirzen Janka Tanítóképzőben ének-zene 
szakos tanítói oklevelet szerzett. Először Tápióbicskei is-

kolában kezdett tanítani. Később a mi iskolánkban folytatta 
munkáját. Közben a Bihari János Állami zeneiskolában 
szolfézst tanított. Folyamatosan képezte magát és 1967-
ben „Bábjátékos oktató” engedély kapott. Sok-sok éven 
át bábjátékos foglalkozásokat tartott a gyermekeknek, ahol 
megtanulták a bábok készítésének mesterségét. Tanári 
oklevelet 1971-ben szerzett. Édesapja Tihanyi Károly a 
helyi Községi Tanácsnál dolgozott vezetőként. Édesanyja 
Mária néni a háztartást vezette. A biztos családi háttér dön-

tően meghatározta mindennapi munkáját. Mindig vidám, 
jókedvű volt. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy kollégaként, barátként együtt tölthettünk el sok-
sok szép évet. Mindig pozitív életszemlélettel viszonyult 
szűkebb és tágabb környezetéhez. Kollégái, a szülők és a 
gyermekek is szerették, tisztelték. A közösségi esemé-

nyeknek is meghatározó tagja volt. A hatvanas években 
a községi rendezvényeken és ünnepségeken szereplőként 
is énekelt. Szép hangját csodálattal hallgathattuk. Az úttö-
rőcsapat megalakulása után a 2982 számú Petőfi Sán-
dor Úttörőcsapat vezetője lett. Csapatvezetőként is sokat 
tett a gyermekekért. Kirándulások, túrák, séták szervezése 
a környék jobb megismeréséért. Versenyek, vetélkedők, 
próbák erősítették a gyermekek csapatszellemét. Az 1970-
es, 1980.-as években – vezetésével - nyáron rendszere-
sen táboroztunk Mátrafüreden, az ifjúsági  táborban 
. Sokáig jelmondat volt: Jer velünk pajtás. Légy víg 
úttörő! Szívünk zsenge hajtás. Benne a jövő! Tíz napos 
turnusokban váltották egymást Tápiószentmárton, Tápi-

óbicske, Tápió-

szőlős gyermekei. 
Megismerhették 
a hegyek világát: 
Kékestető, Gyön-

gyös, Mátraháza, 
Eger, Sárospatak, 
Sástó, Kozmári 
kilátó, Bene vár. 
A gyermekek a 
táborban megta-
nulták, hogyan 
kell teríteni, házat takarítani, rőzsét gyűjteni, tüzet gyúj-
tani, sátrat verni, éjszaka őrségben lenni, főzni paprikás 
krumplit, egyedül öltözni, zuhanyozni, egymást segíteni. 
A szülők is örültek, mert tudták gyermekeik jó körülmé-

nyek között táboroznak. Még orvosa is volt a táborunk-
nak, hiszen mindig ott volt Dr. Tóth Terézia orvos. Mint 
tábororvos segített, ha valaki megsérült. A Mátrában ba-
rátságok születtek, amelyek még máig is tartanak. Még 
ma is mondják az ”öreg táborozók” ha találkoznak: Vár az 
erdő halihó! Táborozni csudajó! Mátrafüreden voltál 
te is?

Itthon az iskolában következetes munkával kezdte 
fejleszteni az ének-zene termet. Kották, könyvek, le-

mezek, lemezjátszó beszerzésével és használatával tette 
változatossá, szerethetővé az énekórákat. A furulya, tri-
angulum, cintányér, hangvilla használatával motiválta a 
gyermekeket. A szép hangú lányokat és fiúkat az iskola 
énekkarába várta. Rövid idő alatt, a községi ünnepségek 
állandó meghívott szereplője volt az énekkar. Később 
kistérségi ének találkozókat szervezett az iskolába is. Já-
rási, megyei versenyeken is szép eredményeket ért el 
a kórus. Éneklő Ifjúság hangversenyeken is nyert el-
ismerő oklevelet a kórusa. Az Év Kórusa kitüntető cí-
met kapta 1985-ben a tápiószentmártoni iskola kóru-
sa, Györgyike vezényletével. A helyi zeneiskolában is 
megosztotta tudását a kollégákkal, a gyermekekkel. 
Ebben az intézményben 1972.óta szolfézst tanított. 
Példaértékű, hogy mindig szertettel és figyelemmel for-
dult minden gyermek felé, kollégáit is mindig erre ösz-
tönözte. Ennek eredményeként a tanítványok közül töb-

ben a zenét, az éneket választották hivatásuknak és tanári 
diplomát szereztek. Nyugdíjba vonulása után 1991-ben 

még sokáig itt élt közöttünk. Óraadó tanárként még 
éveket dolgozott az Úri Zeneiskolában. Több évtizedes 
példamutató és eredményes munkájáért 2019. május 7.-
én GYÉMÁNT OKLEVELET kapott.

T I H A N Y I  G YÖ R G Y I
1934-2022.

„ Tihanyi Györgyi
okleveles tanítónak, aki a Zirzen Janka Tanítóképzőben 1958.szeptember 03.-án

68 éve
szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, elis-

merésül ezt a 
GYÉMÁNT OKLEVELET

adja ki az ELTE Tanító és Óvóképző Kar.”
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Már nem bírt annyit dolgozni, mint régen. Mivel szülei 
régen meghaltak egyedül maradt. Néhány éve elhatározta, 
hogy idősek otthonába költözik. Utolsó éveit a budapesti 
Bánkút utcai Olajág Otthonban töltötte. Tápiószent-
mártoni és tápióbicskei tanítványai, kollégái, szomszé-
dai továbbra is szeretettel tartották vele a kapcsolatot. 
Sokszor keresték telefonon, sőt látogatták is.

Utolsó útjára 2022.november 4.-én az Óbudai teme-
tőben családja mellett, Tápiószentmártonból és Tápió-
bicskéről volt kollégái, ismerősei kisérték. Halála bará-
tai, ismerősei, tisztelői szívében nagy űrt hagyott. Sírját 
a szeretet, a tisztelet, a megbecsülés virágai borították. 
Nyugodjon békében!

Kollár János

LÁTNI és LÁTSZANI!
„ LÁTNI és LÁTSZANI” kampány részeként 2022. 

november 04-én Tápiószentmárton központjában 
a rendőrség láthatóságot biztosító eszközöket osz-
tott (láthatósági mellény, első és hátsó kerékpár lámpák, 
fényvisszaverő szalagok). Azok a szülők és gyermekek 
kapták a láthatósági mellényt, akik kerékpárral köz-
lekednek otthonuk és az iskolák között. Mindenki na-

gyon örült az ajándékoknak! Néhány nap elteltével, öröm-

mel láthattuk, hogy büszkén hordják is a felnőttek és a 

gyerekek. Még a kerékpár gyermeküléséből is vidáman 
integettek a gyermekek. Csuklójukon jól látható volt a 
sárga színű fényvisszaverő „karkötő”!

A rendezvény „LIGTH FRIDAY” országos kampány 
keretén belül valósult meg.

Nagyon fontos, hogy a kerékpárral illetve gyalogosan 
közlekedők fokozatos figyelmet fordítsanak arra, hogy 
mindig legyenek láthatóak a közlekedési balesetek 
megelőzése érdekében!

Köszönjük Darula Istvánné rendőr alezredes, és 
Jaksa Fanni rendőr őrmester áldozatos munkáját, mert 
munkájukat hozzáértéssel és közmegbecsülésre méltó-
an, nagy szeretettel végezték!

Kollár János

Jövő a Tápió Natúrparkban
A Tápió Natúrpark területe a Gödöllői-dombság és az 

Alföld találkozásánál fekszik az Alsó- és Felső-Tápió 
mentén, Sülysáptól egészen Tápiógyörgyéig. Különleges-

sége, hogy viszonylag kis területen számos különböző élő-

hely található itt a dombvidéki tölgyesektől, löszgyepektől 
a Kiskunságra emlékeztető homokbuckákon át a tiszántúli 
szikesekig. De miért is fontos ez nekünk? 2022-es évünk 
a kiemelt marketing tevékenységről szólt, valamint arról, 
hogy minél szélesebb látókörben megismertessük a térségi 

és nem térségi lakosokkal a Tápió Natúrpark fogalmát.
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2022. október 2-án adománygyűjtő kerékpáros túrát 
szerveztünk a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövet-
ség és az Aktív Magyarország támogatásával a farmosi 
békák megmentéséért. Az elmúlt évek csapadékszegény, 
aszályos időjárása miatt egyre kevesebb békával találkoz-

hatunk a farmosi békamentésen, mely minden év március 
– áprilisában kerül megszervezésére.

Az adománygyűjtésünk fő célja az volt, hogy 2023 – 
ban a Boros Ádám Ifjúsági Szálláshely udvarán egy ta-

vat létesítsünk, illetve egy esővízgyűjtőt építsünk ki, mely 
biztosítaná a tó vízutánpótlását. A jövőben szeretnénk a 
farmosi békapopuláció növelését biztosítani. 2023 márci-
usában ismét várnak minden kedves látogatót a megszer-
vezésre kerülő Farmosi Békamentésre.

2022 novemberétől több hónapban is tájsétát szervezünk 
ahol, szakvezetett terepbejárás során a résztvevők 
megismerkedhetnek egy- egy település természeti 
látnivalóival, valamint kulturális állomásaival (tájház, 
kúria, kastély) is, valamint a program helyi vendégasztallal 
fejeződik be, ahol lehetőség van helyi termék bemutatásá-

ra, kóstolására és vásárlására is egyaránt.

A Tápió Natúrparknak és munkaszervezetének fontos 
a meglévő természeti értékek megóvása, így 2023-ban 
szeretnénk felújítani a tanösvényt, amelyet a  Tápió 
Közalapítvány 2003-ban hozott létre azzal a céllal, hogy 

a Tápió-vidék homokbuckáinak és vizenyős rétjeinek 
élővilágát mutassa be egy rövid séta keretében. A Nőszirom 
tanösvény megrongált tábláinak cseréjét szeretnénk 
elvégezni, valamint a tablók tartószerkezetének ápolását. 

A helyi termelők szélesebb körben való megismerteté-

sére, szeretnénk a Farmosi Vízparti Élet Házában Gaszt-
ro Esteket szervezni, ahol svédasztalos vacsora mellett 
a Tápió-vidék zenéi garantálják a kellemes hangulatot. A 
Gasztro Estek témája a Tápió-vidék egy-egy településének 
helyi termékeinek megismerése, első kézből megtudhat-
juk, miért olyan különlegesek a Tápió-vidék ételei. A cso-

dálatos tájak és kedves emberek mellett a térség gasztronó-

miája is lenyűgöző. Hiszen biztosan mindenki hallott már 
a Lázok birtok borairól, a térség híres sajtjairól, mézeiről, 
vagy éppen a Napkirályfi Udvarház gyümölcsleveiről.

2023-ban is szeretettel várunk minden csoportot Ter-
mészetvédelmi Oktatóközpontunkban és egyéb program-

lehetőségeinken is.  Valamint várjuk a Tápió-vidéken 
található általános iskoláink jelentkezését Natúrparki Ve-
télkedőnkre, ahol a legjobb 3 fős csoportnak lehetősége 
nyílik 2023 júniusában az Országos Natúrparki Vetélke-

dőn részt venni Békéscsabán. 

Gulyás Mercédesz és Szarvas Angéla
Tápió Közalapítvány munkatársai

2022. szeptember elején a Nagykátai Liszt Ferenc Alap-

fokú Művészeti Iskola Tápiószentmártoni Tagintézménye 
is megnyitotta kapuit a zenélni, táncolni, és rajzolni vágyó 
növendékek előtt. Tápiószentmártonban, valamint Tápió-

bicskei és Farmosi telephelyeinken együttesen közel 150 
gyermek kezdte meg a művészeti foglalkozásokat. 

Az idei tanévtől Csóka Károlyné- Márti néni- hosszú pe-

dagógiai pályán töltött idő után elköszönt intézményünk-

től és növendékeitől, farmosi zongora óráit Verebélyi Jó-

zsef tanár úr látja el a továbbiakban, akinek munkájához 
sok sikert, szép zenei élményeket kívánunk, Márti néninek 
pedig hálásan köszönjük eddigi munkáját, nyugdíjas évei-
hez jó egészséget kívánunk! 

Örömünkre szolgál, hogy hosszabb kihagyás után a 
Tápiószentmártoni szolfézs csoportokat szeptembertől 
ismét Mózesné Balasi Anita tanárnő koordinálja!

           A 2022/2023-as tanévben iskolánk számos rendez-

vényt helyezett kilátásba, reményeink szerint a korábban 
tapasztalt járványügyi helyzet nem kényszeríti előadása-

inkat ismét az online térbe, helyette személyes jelenléttel, 
változatos, színes produkciókkal örvendeztethetjük meg a 
kultúra-kedvelő közönséget!

A rendezvénynaptár zsúfoltsága miatt szaktanáraink már 
a tanév elején elszánt munkába kezdtek, néptánc-szakos 
növendékeink szeptember 24-én, a település által szerve-

zett 

„Szüreti Mulatságon” mutattak be különböző tájegy-

ségekből származó táncokat Laczkó Tibor Tanár Úr felké-

szítésében.

Október 5-én iskolánk a Zene Világnapja alkalmából 
adott jó hangulatú, színvonalas hangversenyt, valamint 
néptánc,-és grafika bemutatót a Várallyay Béla Művelődé-

si Ház színháztermében.

A tápiószentmártoni Márton-napi rendezvénysorozat 
november 10-i állomása ismét a művészetekre összponto-

sult. Ez alkalommal nemcsak jelenlegi növendékeink, de 
zenei pályán továbbtanult volt növendékünk játékában is 
gyönyörködhetett az odalátogató közönség!

A hangversenyek színvonalas megvalósulása nem jöhe-

tett volna létre kiváló szaktanáraink munkája, és növendé-

keik szorgalma nélkül!

Rendezvénynaptárunk a félév végéig tartogat még hang-

versenyeket, amikről az intézmény hivatalos Facebook 
odalán is tájékozódhatnak. 

Rendezvényeink mindegyike ingyenes, várunk minden 
érdeklődőt sok szeretettel!

Lovas Adél
Tagintézmény-vezető

HÍREK A MŰVÉSZETI ISKOLÁBÓL
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ŐSZI PROGRAM A HUNCUTKA ÓVODÁBAN
A Huncutka óvoda adott helyet a Kenderkóc népi játszóház ren-

dezvényének, melyen mindhárom telephely részt vett. 

Évek óta tervezzük, hogy gyermekeinket meglepjük egy népi 
játszóházi programmal. Idén végre sikerült!

Kukorica morzsolásával, darálásával. Kipróbálhatták a népi kör-
hintát is.

Volt még játék kerekeskút, hintaló, babakonyha, horgászos játék, 
vásári kocsi – mind, mind természetes anyagokból.

A gyerekek megismerkedhettek: - természetes anyagokból készí-
tett népi játékokkal, búza őrlésével, szitálásával, kenyérsütéssel. 

Nagyon tartalmas, sok ismeretet nyújtó délelőtt volt a gyerekek 
nagy örömére.

                                                Csábiné Hatlaczki Zsuzsanna
                                                     óvodapedagógus

                                                 Huncutka Óvoda Telephely

ZÖLD ÓVODA HÍREK
„Ahhoz, hogy a jövő nemzedékeit környezetünk, természetünk tiszteletére, megőrzésére, védelmére, a fenntarthatóság-

ra neveljük, előbb NEKÜNK kell felkészülni és változtatni az életmódunkon és a pedagóiai gyakorlatunkon.”
(Janterné Oláh Ilona) 

Intézményünk 2016-ban nyerte el először a ZÖLD Óvo-

da címet, 2019-ben másodszor és most 2022-ben ismét 
pályáztunk, de most már a Címmegtartó Zöld Óvoda 
címre. A 2021-es nevelési évben pedig elnyertük a „Ma-
dárbarát Óvoda” címet is.

Környezettudatos szemléletünk további mélyítése és 
ez irányú tudásunk bővítése érdekében, ebben a nevelé-

si évben, szeptember 21-én meghívtam intézményünkbe 
Labancz Györgyit, aki  „zöld pedagógus”, közoktatási 
szakértő, s aki 30 éve indította el életmód-, családi élet-
vezetési- és modell-kísérleteit a Gerecsében, az Ágoston 
ligeti ökofaluban. 

Györgyi jelenleg az Aggostyán, Ágoston ligeti terepi ok-

tatóközpont megvalósításában vesz részt, 1999 óta segítve 
Czumpf Attila ökofalu alapítási álmait, 20 éve a Termé-
szetes Életmód Alapítvány elnökeként is. Az ökofalu 
egyetemi (ELTE) terepgyakorlati helyszín is. 

Az óvodai környezeti nevelés a szívügye, az 1980- as 
években a Fővárosi Gyakorló Óvodában az ország első 
önálló óvodai oktatóközpontját alapították meg „Kék cin-
ke” néven.

1999 óta birtokosa a „Pro Natura Emlékplakett-nek. 

Alapítványuk filozófiája

„Szép és egyszerű, ami természetes!”

Alapítványuk célja: Humánökológiai alapelvekre építve 
a természetes életmód egyéni lehetőségeinknek, közösségi 
és regionális formáinak megteremtése a természeti-

környezeti nevelés, oktatás és képzés eszközeivel egy 
önfenntartó rendszer keretein belül. A rendszer fejlesztése 
során kapott eredmények a természetvédelmi kezelések 
módszertani alapjául szolgálnak.

Forrás: https://www.teaagostyan.hu/bemutatkozas

Labancz Györgyi és társa Czumpf Attila agármérnök, 
humánökológus, egy egész napos szakmai nap keretében 
tartott előadást: 

A dolgozói környezettudatos magatartás kialakításá-
nak lehetőségei a Zöld Óvoda cím kapcsán (hulladéksze-
lektálás, az udvar és a kert adta lehetőségek, komposztá-
lás stb.); témában. 

A szakmai napon Kollár János alpolgármester úr is 

részt vett.

Rendkívül ér-
tékes, koszerű 
környezetvédelmi 
i s m e r e t e k k e l 
g a z d a g o d t u n k , 
izgalmas, zöld 
szemléletet és 
s z e m é l y i s é g e t 
formáló szituációs 
játékok alkalmazása 
közben.
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Intézményünkben az alábbi környezttudatos nevelést segítő tevékenységek valósulnak meg:
	szelektív hulladékgyűjtés
	elemgyűjtés
	takarékos víz ás áramfogyasztás
	egészséges életmódra nevelés
	séták, kirándulások a természetbe
	Csoportszobáinkban természet sarok van, ahol gyűjtik a gyerekek a természet kincseit.
	Kisállat gondozás: csoportjainkban a gyerekek kis állatokról gondoskodnak, mint pl: halak (akvárium), ékszer 

teknős, csiga, aranyhörcsög, 
	„Rovarhotelünk” is van már az udvaron ahol megfigyelhetik a bogarak életét közelebről is a gyerekek
	Az Óvodakertünkben gyógynövényeket ültettünk
	Madár odúink vannak az udvarainkon-madár etetés-itatás
	Szüreti bál szeptember végén (néphagyományőrzés; szürethez kapcsolódó, népszokást felidéző nap), 

nagycsoportosok hagyományőrző műsorával, telephelyenként
	 Népmese világnapja, szeptember 30.  csoportszintű tervezés és megvalósítás
	Állatok világnapja, október 4. csoportszintű tervezés és megvalósítás 
	Földünkért világnap, csoportszintű tervezés és megvalósítás 
	Őszi munkák az udvaron: virágoskert rendezése, falevelek összeszedése (gereblyézés), diószedés (kóstolás, 

felhasználás) folyamatosan (szeptember, október, november)
	Madarak etetése, itatása novembertől-áprilisig folyamatosan, 
	Tökfaragó, ill. töklámpás készítő versenyben való részvétel (október vége)
	Márton napi néphagyományok  (november 11.) felelevenítése, témahét megvalósulása különböző módon,  

csoport ill. telephelyszinten
	Luca napja, december 13. Luca napi búzaültetés hagyománya  – csoportszinten
	Mikulás, Szent Miklós legendája és adventi hagyományőrzés
	Magyar Kultúra Napja (január 22) Csoport- illetve óvodaszintű tevékenységek (népviselet, népzene, népmese, 

szimbólumok, étkezési kultúra, kiállítás, hangszeres bemutató a zeneiskola közreműködésével)
	Medve-nap (február 2) népi megfigyelések hagyománya
	Farsangi mulatság csoport ill. telephelyszinten, farsangi szokások felelevenítése, dramatizálás, hagyományőrző, 

jelmezes, táncos, zenés óvodai mulatság.
	Március 15 nemzeti ünnepünk, csoportszintű készülődés, huszárbemutató telephelyenként és megemlékezés a 

községi Kossuth szobornál.
	Március 22. A víz világnapja – projekt keretében
	Április 4. „Bogárháton” interaktív ismeretterjesztő előadás
	Húsvéti hagyományok ápolása csoportszinten, szülőkkel közös kézműves délelőtt, új elem: tojásfa díszítés 

(április eleje)
	 „Utazó planetárium” ismeretterjesztő előadás telephelyszinten
	Április 22. A Föld napja – csoportszintű témafeldolgozás
	Május 1. Májusfaállítás hagyományának felelevenítése, közös díszítés
	Május 10. Madarak és Fák napja – csoportszintű témafeldolgozás
	Május 16. „Solymászbemutató” Ismerkedés különféle madárfajokkal, megfigyelésük testközelből, 

madárvédelem, óvodaszinten
	Májustól: kiskert, konyhakert, magaságyás kialakítása, ültetés, palántázás, gondozás (locsolás, gyomlálás) a 

gyermekek részvételével, bevonásával. Folyamatos megfigyelések.
	Május 27. Májusfa kitáncolás, hagyományőrző esemény, a Művelődési Házban, a művészeti iskola néptáncosainak 

vezetésével (új elem)
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Zöld óvodának lenni nagyon jó, mert ez egy olyan elis-

merés, amely garanciát ad a szülőknek és más partnere-

inknek is arra, (mint pl:fenntartó, iskola) hogy az intéz-

ményünkben fontos a környezetvédelem, egészségesebb, 
biztonságosabb a környezet, átgondoltan, intézményesí-
tetten foglalkozunk a természetvédelemmel és a fenntart-
hatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.Jó 
az óvodapedagógusnak is zöld óvodában dolgozni, mert 
a fenntarthatósággal kapcsolatos elképzeléseiket maradék-

talanul megvalósíthatják. Jó a gyermeknek is zöld óvodába 
járni, mert változatos tevékenységekkel, az élménypeda-

gógia eszközeivel tapasztalhatják meg az őket körülvevő 
világot.

„Aki szereti a szépet, az életet szereti. Aki gyermek-
korában megtanul látni(…)az sok-sok év múlva, ha 
rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár az úton, s meglátja 
a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását, vagy a fecske 
röptének eleganciáját, máris szebbnek látja a világot.”   
(Hemann Alice)

Gáborné Cseh Judit
Intézményvezető
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Hagyományainkhoz híven a Napsugár Óvodában az idén 
is megrendezésre került 2022. október 5-én a Szüreti Mu-

latság. A járványügyi helyzet javulásának köszönhetően, 
szeretettel vártuk erre a napra a kedves szülőket, családta-

gokat, vendégeket.

A Szüreti Bált megelőző napok, hetek tartalmas készülő-

déssel teltek, mind a gyermekek, mind a felnőttek részéről.

Legfontosabb pedagógiai célunk, hogy intézményünk-

ben néphagyományt tisztelő, ápoló gyermekeket nevel-
jünk. A néphagyományőrzés keretein belül a gyermekek 
érdeklődését, kíváncsiságát, közös tevékenységekkel va-

lósítjuk meg, melyek nagyban hozzájárulnak a gyermekek 
széleskörű képességfejlesztéséhez.

A Szüreti Bált verssel, énekszóval, játékkal nyitották 
meg a szép, magyaros ruhába felöltözött nagycsoportos 
korú gyermekek. A műsort követően egy közös, zenés 
táncra hívtuk a kedves vendégeket.

A rendezvény a gyermekek szőlő szemezgetésével folyta-

tódott. Ekkor nemcsak finommototikájuk, hanem ízlelésük 
is nagyban fejlődött, mivel a szőlő kedvenc gyümölcsük 
közé tartozik. A kisvödreikbe összegyűjtött szőlőszemeket 
a sutuba öntötték, így tapasztalat útján ismeretet szereztek 
a mustkészítés folyamatáról.

A gyermekeknek lehetőségük volt az óvodapedagógu-

sok által szervezett mozgásos tevékenységekben, játékok-

ban is részt venni. A kukoricamorzsolás, a dióhordás fa-

kanálon és a kislabda dobás szőlő formájú állványra mind 
színesítette óvodai rendezvényünket.

A néphagyományőrző ünnepünket a gyermekek moso-

lya és jókedve tette igazán emlékezetessé.

Pete Ágnes
Óvodapedagógus

SZÜRETI MULATSÁG A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN

OviKukucska nap a Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda Teknős csoportjában
Idén először szerveztük meg a leendő óvodás gyerme-

kek és szüleik számára az OviKukucska napot, mely lehe-

tőséget teremtett számukra, hogy egy nyílt nap keretében 
bepillantsanak az óvodai hétköznapokba. Örömmel készü-

lődtünk a gyermekek fogadására. A csoportszobát az őszi 
évszaknak, hangulatnak megfelelően rendeztük be. 2022. 
augusztus 30-án érkeztek a gyermekek szüleikkel együtt. 
Izgatottan, néhányan félénken, anya, apa kezét fogva lép-

tek be a csoportba, sokan most találkoztak először a cso-

portban dolgozókkal, az óvodai környezettel. A bátrabb 
gyermekek a játékok felé orientálódtak, érdeklődéssel 
vették le a polcról a kisautókat, a legót, a kirakót. A kis-

lányok a babakonyhában főztek, finom „ételekkel, italok-

kal” kínálták szüleiket. Míg a gyermekek birtokba vették 
a csoportszobát, addig biztosítottunk lehetőséget a szü-

lőknek egy kis beszélgetésre. Aki igényelte, tanácsokkal 
segítettük a beszoktatás folyamatát, hogy minél könnyebb 
és zökkenőmentes legyen az elválás. Fontosnak tartjuk, 
hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, hiszen, ha 
a gyermek látja, hogy az óvó néni, dajka néni milyen jót 
beszélget a szüleivel, akkor ő is szívesebben marad az óvó 
nénivel, dajka nénivel, míg anya, apa dolgozik. Mikor 
mindenki megérkezett, Teknős Benő (horgolt kis teknős) 
köszöntötte a jelenlévőket, aki a csoport kabalafigurá-

ja, segítségével bemutattuk a gyermekeknek az öltözőt, 

ahol a mindennapokban fognak vetkőzni, öltözni. Minden 
gyermeknek jellel ellátott, állandó helye van. Megnéztük a 
mosdót, ahová együtt vittük ki a törölközőket. Itt sokakat 
elvarázsolt a gyermekméretű WC, mosdó. Majd elsétál-
tunk Teknős Benő vezényletével a tornaszobába, amely a 
mindennapos, játékos mozgás színtere. A csoportszobába 
visszaérve egy kis kézműves foglalkozásra hívtuk a gyer-
mekeket. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tojástartóból, az újrahasznosítás jegyében készíthettek 
teknősbékát. Festettek, ragasztottak, majd száradás után 
mindenki hazavihette az elkészült alkotásokat. A barká-

csolás után gyümölccsel kínáltuk a jelenlevőket. Minden 
kisgyermek az asztalhoz ülve fogyasztotta el a finom al-
mát, banánt. 

Az óvodai mindennapokban az egészséges életmód 
alakítására, a gyümölcs-, és zöldségfogyasztásra nagy 
hangsúlyt helyezünk. Végül következett az udvari játék. 
A gyermekek boldogan szaladtak ki az udvarra, minden 
játékot kipróbáltak, homokoztak a homokozóban. Az Ovi-
Kukucska délelőtt a végéhez közeledett. Néhány gyermek 
szomorúan hagyta el az óvoda udvarát, épületét, mert na-

gyon jól érezte magát, de tudták, hogy hamarosan ők is 
kis óvodások lesznek. Apró ajándékkal kedveskedtünk a 
gyermekeknek hazamenetelkor. 
Az OviKukucska nappal a célunk az volt, hogy a gyerme-

kek megismerkedjenek az új környezettel, szívesen jöjje-

nek óvodába és itt érezzék jól magukat. Úgy gondolom 
ezen céljaink megvalósultak. Szeretettel vártuk a beszok-

tatás időszakát, ahol segítjük a gyermekeket, hogy megta-

lálják helyüket a csoportban, időt hagyunk számukra, hogy 
biztonsággal igazodjanak el a számukra ismeretlen kör-
nyezetben. Bizalommal fordulunk hozzájuk, hogy megbi-
zonyosodjanak arról, hogy gondoskodunk róluk, szeretjük 
őket. Az óvoda az a hely, ahol kibontakoztathatják egyé-

niségüket, képességeiket, új ismereteket, tapasztalatokat 
szerezhetnek. 

„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, 
minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. 
Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, 

hogyan viselkednek a közelében.”
(Rudolf Steiner)

Magyar Nikoletta 
óvodapedagógus

Ebben az évben a Covid helyzet után végre nagycso-

portosaink a főtéren felállatott színpadon: őszi szüreti ün-

nepség keretében, dalos körjátékokból, táncos játékokból, 
mondókákból, versekből, álló műsorral léptek fel az ér-
deklődőknek. A népviseletbe öltözött gyerekek, felnőttek 
maguk is élvezték a fellépést. Színvonalas előadást láthat-
tak a két fellépő nagycsoportosainktól a szülők és az ellá-

togató vendégek. 

 Óvodánkban hagyomány a szüreti mulatság megszer-
vezése, megrendezése. A szülők bevonásával szüreti ha-

gyományőrző eszközöket, régi tárgyakat gyűjtöttünk, 
melyekkel a gyermekek ismereteit is bővítettük. Megta-

pasztalhatták, hogy milyen eszközökkel és anyagokkal 
dolgoztak a régi időkben a szüretek alkalmával. A régi tár-
gyakból kiállítást készítettünk az óvodában, amit a szülők 
és a vendégek megcsodálhattak. Így kellemes őszi, szüreti 
hangulatban tölthettük a szüret mulatság előtti napokat. 
Verbális fejlesztésre is lehetőségünk nyílt ez által (szőlőp-

rés, daráló, dézsa, kád, lopótök, mérleg, parafa dugó, du-

góhúzó, csősz, madárijesztő, must, hordó, puttony, kancsó, 
borospalack, szőlőtőke, kacs, demizson, különböző szőlő-

fajták nevei…) A gyermekek izgatottan, nagy lelkesedés-

sel érkeztek az óvodába. Mindenki hozott szőlőt, jellel el-
látott kosarakba, de több rekesszel is kaptak gyermekeink.

Az óvoda udvarának feldíszítésében mind a három cso-

port kivette a részét. A sikeres gyűjtőmunkának köszön-

hetően rengeteg minden állt rendelkezésünkre a dekorá-

láshoz. Szalmabála, szőlővessző, demizsonok, lopótökök, 
termésbábok, kosarak, szőttesek, terítők. Hangulatosan 
feldíszítettük az udvart, teraszt a program résztvevői szá-

mára.

Szüreti Bál a Gyöngyvirág óvodában
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Óvodavezető asszony köszöntője után: ezen a Jeles 
napon a Pillangó nagy csoportos gyermekek Szüreti 
műsorát tekinthették meg a résztvevők. Nagy sikert aratott 
itt is a műsor, amiben a gyermekek megmutatták ügyessé-

güket, az eddig tanultakat élvezettel, boldogan adták elő.

Ezután vidám hangulatteremtés a témához kapcsolódó 
zenével, táncházba hívtuk, vontuk be a szülőket. Együtt 
ropta a táncot óvódánk apraja és nagyja. Következő 
programunk a mustkészítés volt: a gyermekeknek alkal-
muk nyílt játékosan kipróbálni a szőlőszüret alapvető 
tevékenységeit. A mustkészítés folyamata hatalmas érdek-

lődést vált ki a gyermekekből. Szülők segítségével és irá-

nyításával mindenki kipróbálhatta a darálást, préselést, a 
must töltögetését, kóstolását. A kicsik egy-egy fürt szőlőt 
tesznek a darálóba, a nagyok a munkafolyamatokba tevé-

kenyen részt vettek. Majd közösen csoportonként a szü-

lőkkel együtt mustot készítettek, kóstolgattak, pogácsát is 
falatoztak.

Ezután óvodánk udvarán forgó rendszerben minden cso-

port részt vett különböző mozgásos játékokban.  Ezek vol-
tak: tökgurító verseny, krumpli célba dobás, zsákba futás, 
termény mandala kirakás. Nagyon kellemes, élménydús 
hangulatban telt el ez a jeles nap. Szülők is elégedetten, új 
ötletekkel gazdagodva távoztak. 

Katona Brigitta 
óvodapedagógus, Pillangó nagycsoport

Óvodánkban az idén bevezetett «Kukucska délelőtt 
«nagyon nagy sikert aratott. Évkezdés előtt kijelöltünk 
egy nyílt délelőttöt, melyen minden szülő részt vehetett 
gyermekével. Igen praktikus volt így: mindenki ismerked-

hetett mindenkivel, gyerek a gyerekkel, szülő a szülővel, 
gyerek a leendő csoportjában dolgozó felnőttekkel, szülő 
az óvodai dolgozókkal. A gyerekek egy délelőtt folyamán 
megismerhették az óvoda épületét, az udvart és bőveb-

ben a leendő csoportszobájukat is. Hatalmas előnye volt 
a délelőttnek, hogy az oviba való bekukkantás így nem 
húzódott el hetekig, újra és újra fájdítva a gyerekek szí-
vét, hanem egyszerre volt lehetőségük a „kukucskálásra”. 
Erre az alkalomra igyekeztünk változatos tevékenységeket 
szervezni. Rengeteg szabad játék mellett a gyerekek kivá-

laszthatták a gyönyörű laminált jelek közül a nekik tetszőt, 
melyet haza is vihettek. Táncoltattuk zenére az otthonról 
hozott babákat, plüssöket, ez a móka nagy sikert aratott. 
Gyümölcsöket kóstolgattunk, közben verseltünk, dalol-
tunk az őszi gyümölcsökről...”Hull a szilva, Ettem szőlőt, 
Körtéfa, Piros alma csüng a fán...” Szerencsére volt idő a 
szülőkkel való beszélgetésre is, míg a gyerekek játszottak, 
ők minden kérdésükre választ kaptak. A délelőttöt egy szu-

per buborékfújással zártuk a gyönyörű füves udvarunkon.

Rigó Zsuzsanna
Gyöngyvirág óvoda, Napraforgó csoport

OVI-KUKUCSKA

2022. augusztusában, első alkalommal rendezte meg 
óvodánk a Kukucska napot, melynek célja, hogy a leendő 
óvodásaink és szüleik bepillantást nyerjenek az intézmény 
életébe. Lehetőségük nyílt megismerkedni a már óvodás 
gyermekekkel, a dolgozókkal és leendő óvó nénijükkel, 
dadus nénijükkel. Nagy örömmel és izgatottan vártuk 
mi is az első találkozást leendő kis óvodásainkkal. A 
gyermekekkel először körbejártuk az épületet, megnéztük 
a csoportszobákat, saját csoportunkban játszottunk, 
ismerkedtünk. Később az udvaron lévő mozgásfejlesztő 
játékokat vehették birtokukba, amelyet kifejezetten 
élveztek. A délelőtt gyorsan elszaladt, mindannyian na-

gyon jól éreztük magunkat. A gyermekek az óvodai jelük-

kel ellátott kis ajándékkal térhettek haza, melyet büszkén 
mutathattak meg otthon: Ovis leszek….Remek lehetőség 
volt a gyermekeknek megismerkedni azzal a közösséggel, 
ahol életük egy új, meghatározó időszakát fogják tölteni. 
Úgy gondolom azon gyermekek számára, akik részt vettek 
az Ovi-kukucska napon a beszoktatás is zökkenőmente-

sebbé vált. A jövőben szeretnénk, ha ez a program majd 
hagyománnyá válhatna.

Makáné Ruzics Szabina
Nyuszi csoport

OVI- KUKUCSKA
Huncutka Óvoda
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Óvodánk életét nagyban befolyásolta a járványügyi 
helyzet, ami már több, mint 2 éve tart.  Az intézke-

dések miatt sokáig zártkörű programjaink voltak és a 
továbbképzéseink nagyrésze is online formában történt. 
Viszont a járvány mostani enyhülése miatt sokkal rugal-
masabbak tudtunk lenni ezeket illetően. Így került sor au-

gusztus 31-én egy nevelés nélküli munkanap keretén belül 
az „ÍGY TEDD RÁ!” alapképzésre az intézményünkben, 
melyre óvodapedagógusok és az oktató-nevelő munkát se-

gítő munkatársak is jelentkezhettek. A kollégák többsége, 
velem együtt feliratkozott a képzésre. Személy szerint na-

gyon örültem a lehetőségnek, hiszen mozgásról és táncról 
volt szó, ezért izgatottan vártam én is.

Az Óvodai Nevelés Orszá-

gos Alapprogramja és a Peda-

gógiai Programunk szerint is 
az egyik kiemelt területünk a 
gyermekeket a magyar népi-
hagyományokkal és népi kul-
túrával megismertetni. Ezért 
is volt jó lehetőség ez a 8 órás 
továbbképzés, hiszen sok népi 
játékot, néptánc mozdulatot és 
módszertant tartogatott, amit a 
későbbiekben be tudunk építe-

ni a mindennapokba és az óvodában megrendezett Szüreti 
bálon is tudtuk már hasznosítani.

Továbbképzés nap az Óvodában:

Hatalmas izgatottsággal és nyitottsággal érkeztek meg a 
kollégák 2022. 08. 31-én a Napsugár Óvodába. A képzés 
a tornateremben volt. A képzésszervező korábbi kérése az 
volt, hogy zárt cipő és kényelmes öltözék legyen. Hozzánk 
az „ÍGY TEDD RÁ!” Kecskeméti munkaközösség egyik 
tagja érkezett, Ecser Fruzsina személyében. Fruzsina na-

gyon mosolygós és energikus volt már amikor belépett 
a tornaterembe. Gyorsan átvette a programhoz tartozó 
viseletet, ami egy rózsaszín felső, egy masnival ellátott 
fűzöld szoknya és egy táncos cipő volt. A napot Fruzsina 
egy kis bemutatkozással kezdte meg. Ezt követően mesélt 

a képzésről és annak sajátosságairól. 
Ezután a kollégák is bemutatkoz-

tak és Fruzsina kérése az volt, hogy 
mindenki mondja el mit vár a kép-

zéstől. Legtöbben az élményalapú 
tudásszerzést, a módszerek elsajátítá-

sát, az új játékokat, a mozdulatokat és dalokat mondták/
mondtuk. Majd mindenki kapott egy Módszertani Füzetet, 
ami a képzés játékait, mondókáit, dalait tartalmazta, a vé-

gén pedig lehetett jegyzetelni. 

A program nagyon interaktív volt, sok új dolog hangzott 
el a gyakorlat mellett. A továbbképzés a népi játékok és a 
táncos mozgás megalapozásának új szemléletű, korszerű 
pedagógiai alapokra épülő és értékeket átadó élményét 
nyújtotta. A képzés végeztével kollektívánk számtalan új 
mozdulattal, eszköz-; tevékenység ötlettel és széleskörű 
ismerettel gazdagodott a néptánc alapozásának és népi 
játék átadásának módszertani területéről. A mindennapok-

ban fontos a készég-, képességfejlesztés és a tudásátadás is 
a gyermekek számára.  A legfőbb szempont a gyermekek 
életkori sajátossága, a hiteles értékközvetítés és a pedagó-

giai tudatosság. A képzéshez tartoztak dalanyagok CD-n 
és könyvek is. Az Óvodavezető többet is választott az óvo-

da számára.

A nap végezetével mindenki beszámolt, hogyan érezte 
magát. Egytől egyig pozitív visszajelzések érkeztek és, 
hogy ez a táncos mozgásos továbbképzés felért egy csa-

patépítő programmal is. Sokszor 
voltunk egymásra „utalva” és fi-

gyelni kellett a másikra. 

Köszönjük szépen az intéz-

ményvezetőnknek, Gáborné 
Cseh Juditnak, hogy megszervez-

te ezt a szuper továbbképzést az 
óvodánk számára.

Lengyel Liliána
óvodapedagógus

Így tedd rá! a Tápiószentmártoni Napsugár Óvodában

Óvodánkban több évtizedes hagyomány a szüreti mu-

latság megszervezése, megrendezése. 

Idén a községi szüreti műsorra is felkérést kaptunk, 
amelyre a nagycsoportosok lelkesen készültek. Csodála-

tos őszi időben volt részünk a fellépés napján, szeptember 
24 –én, szombaton.  Különleges élmény volt a gyere-

keknek a színpadon való szereplés, a szülők büszkén 
figyelték gyermekeiket a közönség soraiból. 

Műsorunk összeállítása főként a szüret mozzanataira 
épült (hívogató, szüretelés, taposás) emellett tartalmazta 
a fiú-lány párbeszédet is, felelgetős rigmus és tánc for-
májában. Befejezése utalt a szüret után rendezett esküvők 
hagyományára.  A frappáns, színes, játékos népzenével 
aláfestett, népdalokkal énekelt műsorunk örömteli élmény 

volt a résztvevőknek és a közönségnek egyaránt. 

Az óvodánkban egy-két hetes „tematika”, készülődés, 
ráhangolódás előzi meg a szüreti rendezvényt. Kézműves 
tevékenységek során változatos technikákkal, ötletekkel 
készült minden csoport (festés, vágás, ragasztás, min-

tázás, nyomdázás…), az elkészült gyermekmunkákkal 
óvodánk folyosóit, csoportszobáit díszítettük. 

Ezekben a hetekben még inkább előtérbe kerül a nép-

zene, néptánc, népviselet. Sok szürettel kapcsolatos dalt 
hallgatunk (Ősszel érik, babám…, Ettem szőlőt, most 
érik…, Badacsonyi szőlőhegyen…). Szinte elmaradhatat-
lan elem a Lipem-lopom a szőlőt… dalosjáték is és per-
sze a szőlőkóstolás is.  

„Gyertek lányok a szőlőbe…”
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A szülők bevonásával a kollégák szüreti eszközöket 
és népi tárgyakat gyűjtöttek. Az eszközökből szintén 
kiállítást készítettünk, amit minden szülő és vendég meg-

csodálhatott. Régi fekete-fehér képeket is felhasználunk 
a dekoráláshoz és a múltidézéshez, amelyek csodásan 
átadják a régmúlt szüretek mozzanatait és hangulatát.

A gyermekek ismereteit bővítettük a szüret témaköré-

ben. Minden csoport megismerte, illetve felelevenítette 
a szüret lényegét, akár igazi szőlőskertben, akár felvé-

teleken keresztül. Sajnos egyre kevesebb a kertekben a 
szőlő, így a szüret is. Fontos, hogy keressük a lehetőséget 
a valós tapasztalatszerzésre. Ezúton is köszönjük azoknak 
a segítségét, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermeke-

inknek kézzelfoghatóvá válik a szőlőművelés, a szüreti 
hagyomány. 

Megismerhették a gyerekek, hogy milyen eszközökkel 
dolgoztak a régi időkben a szüretek alkalmával. Eközben 
szókincsüket is bővítettük (csősz, madárijesztő, szőlőtő-

ke, puttony, szőlőprés, dézsa, kád, lopótök, must, hordó, 
kancsó…). 

Idén október elején rendeztük meg a hagyományos 
óvodai szüreti mulatságunkat, mely a szülők részére is 
nyitott program volt.  
A óvoda udvarán, nagy terület áll rendelkezésre a prog-

ram lebonyolítására. A helyszínt kora reggel feldíszítettük 
főként természetes anyagokkal, terményekkel, termések-

kel valamint népi tárgyakkal.   
Hagyományosan minden évben a népviseletbe öltözött 
nagycsoportosok műsora indítja ezt a napot.  Szüreti 
mondókákból, dalos körjátékokból álló kis műsorunkkal 
kedveskedtünk a többieknek.

Ezután a szülőket, vendégeket és minden egyes óvodás 
gyermeket és dolgozót közös néptáncba, dalosjátékba 
hívtunk, vontunk be.  
Kezdetét vette forgó rendszerben a gyermekeinknek 
szervezett mozgásos játékok (pl. egyensúlyozó játék, 
célba dobás) illetve ezzel párhuzamosan lehetőség 
volt szőlőszemezésre, „sutulásra” és az elkészült must 
kóstolására.  
Aki megéhezett a munka és a szórakozás közben, az po-

gácsát és almát falatozhatott. 

Így telt el ez a csodálatos délelőtt, amit mindannyian 
élveztünk. A jeles napok és ünnepek kitűnő alkalmat ad-

nak arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, amellett, 
hogy őrizzük néphagyományainkat. 

Kiss Anita
óvodapedagógus

Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda 

 Huncutka telephely

Packeta csomagpont kerül
a Béke térre.

2023 AZ ARANYSZARVAS ÉVE

Összetétel:  Arany:  46,98%
  Ezüst:   51,17%
  Réz:   1,63%
  Vas:   0,3%
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MÁRTON NAPI MEGLEPETÉS
A Márton napi programsorozat gyermekeinknek is tar-

togatott meglepetés programot. November 8-án a Palinta 
Társulat: Zöldségcirkusz műsorán a Várallyay Béla Mű-
velődési Házban vehettünk részt a gyerekekkel. A zenés 
előadás a gyerekek bevonásával zajlott. 

A helyünkön a dalokat mozgással, tapssal kísérve hall-
gattuk.

Többször néhány gyermek a színpadon ritmushangszert 
kapott a kezébe, mellyel részt vehetett a dalok előadásában. 

A gyerekek szívesen énekeltek együtt az előadókkal. Jó 
hangulatú, tartalmas előadás volt.

 

Csábiné Hatlaczki Zsuzsanna
óvodapedagógus

„Kicsi lámpásom fénye ma este úgy ragyog 
mint odafent éjjel a szikrázó csillagok 

kicsi szívekben égnek reménynek lángjai 
mert bajban a jóval vígaszt lehet nyújtani”

Márton - napi lámpás felvonulás az óvodában

Nevelő-oktató munkánk során nagy hangsúlyt fekte-
tünk a hagyományok ápolásra, így idén is megrende-
zésre került óvodáinkban a Márton- napi lámpás fel-
vonulás.

A közös lámpás barkácsolás gyerekekkel és szülőkkel, 
majd a kicsi világító lámpásokkal egy sétát tenni az óvoda 
körül mindig szívet melengető élmény mindenkinek.

A sétán vidám hangulatú libás dalokat hallgatunk, majd 
az óvoda udvarán libazsíros-lilahagymás kenyér és meleg 
tea várta a gyerekeket és szülőket.

E délután nagy értéke hogy pedagógus, szülő és gyerme-

ke vidám, jó hangulatú minőségi időt tölthet egymással, 
és a szülőknek is kellemes kikapcsolódást és közös ismer-
kedési-társasági élményt ad.

A Márton - napi lámpás felvonulás hetén az óvodape-

dagógusok Márton-napi egyhetes projekt keretében vál-
tozatos játékos tevékenységeket terveznek-szerveznek a 
gyermekeknek az óvodában. Megismerkednek az életkori 
sajátosságoknak megfelelően Szent Márton legendájával 
(mesefilm megtekintése), libás dalokkal, dalosjátékokkal, 
versekkel, mondókákkal ismerkednek, séta alkalmával el-
látogatnak olyan helyre ahol libákat nézhetnek meg, lúd-

tollal rajzolnak, tollfosztással ismerkednek.

Ezúton is tisztelettel köszönöm minden kedves szülő-
nek, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel e késő délutáni 
programunkon és tisztelettel köszönöm minden kedves 
munkatársamnak a megvalósítást, a gyermekekkel ké-
szített kis műsort.

Márton - napi népszokásokról

A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a 
mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent 

közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, 
amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrej-
tőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak 
elárulták gágogásukkal.

Eredete

A római időkben november 11. a téli évnegyed kezdő 
napja volt, ekkor az új termésből és az újborból tartottak 
nagy lakomát. Általában ludat, vagyis a hadisten, Mars 

szent madarát fogyasztották, ami latinul „avis Martis” 

(Mars isten madara). Ebből lett népies szófejtéssel „Már-
ton madara”.

Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannó-

niában. A hagyomány szerint Márton álmában segítette 
Szent Istvánt és az országot, ezért Szűz Mária után Tours-i 
Szent Márton lett Magyarország patrónusa.

Márton-napi lakoma

Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti 
utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak 
a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást ren-

deztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit 
fogyasztani. 



ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

A lakmározásnak kedvezett az is, hogy a hagyomány 
szerint ilyenkor nem volt szabad takarítani, mosni, tere-

getni, mert ez a jószág pusztulását okozta. Novemberben 
már le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi éte-

lek jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült 
párolt káposztával és zsemle- vagy burgonyagombóccal, 
mert a rigmus szerint: „Aki Márton napon libát nem eszik, 

egész éven át éhezik”. Szokás volt, hogy a liba húsából, 
különösen a hátsó részéből, küldenek a papnak is, innen 
ered a „püspökfalat” kifejezés.

A Márton-napi lúdvacsora után „Márton poharával”, 
vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koc-

cintani. Úgy tartották, a minél több ivással egyre több erőt 
és egészséget töltenek magukba. A bor és a liba néha össze 
is kapcsolódott, német nyelvterületen a 12. században a 
Márton-napi ludat „szüreti vagy préslibának” is nevezték.

Márton-napi felvonulás

Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás, 

amely Szent Márton emlékét őrzi és a jó cselekedeteket 
szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez.

Magyarországon általában német nemzetiségű települé-

sek, iskolák, óvodák és egyházközösségek szervezésében 
a gyerekek, kisgyerekes családok járják az utcákat maguk 
készített lámpásokkal és közben Márton-napi dalokat éne-

kelnek. Ha megoldható, a vonulókat római katonák piros 
köntösébe öltözött lovagló Szent Márton vezeti. A megem-

lékezés központi helyszínére érve a gyerekek rövid műsort 
adnak elő, melyben eljátsszák Szent Márton és a koldus 
történetét. A megemlékezés a Márton-napi tűz meggyújtá-

sával, liba (vagy ember) formájú sütemény és meleg italok 
fogyasztásával végződik.

Forrás: Wikipédia

Gáborné Cseh Judit
Intézményvezető



ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Nagyon örültünk, hogy 2 év után ismét meg tudtuk 
végre tartani a Generációk Találkozóját. Sajnos a pandé-

miás időszakban ez a program sem került megrendezésre. 
Kicsit féltünk, hogy 2 év után vajon vevők lesznek - e 
a gyerekek a nyugdíjasokkal való közös játékra, hiszen 
nagyrészük nem is emlékezhetett rá, hogy szokott ilyen 
program is lenni.

Igen, évtizedekre visszavezethető múltja van a Márton 
napi rendezvényeknek és ebben a rendezvénysorozatban 
a Generációk Találkozójának. Az általános iskola felső 
tagozatos tanulói töltenek el egy közös játékos délutánt a 
nyugdíjas klub tagjaival. Általában vetélkedő formájában 
zajlik a játék. Utána pedig igazi ”nagyis” vendéglátás 
következik. Most Harcsáné Marika jóvoltából cukros 
briós kalács volt a finom uzsonna, hozzá a klubtagok házi 
kakaót készítettek és természetesen az elmaradhatatlan 
sült tök is az asztalra került. A játékmester Dudokné Gye-

vát Margit volt (mint mindig). A felső tagozatos gyerekek 
Kunné Balog Henriettával érkeztek a vetélkedőre. Heni 
néni a Diák Önkormányzat vezetője. 

Nagyon szépen köszönjük a gyerekeknek a részvételét. 
Köszönjük a felső tagozatos nevelők munkáját, fegyelme-

zett, tisztelettudó diákjaik vannak. Nemcsak a községi ün-

nepélyeken, hanem a kötetlenebb programokon is példá-

san viselkednek. Máskor is szeretettel várjuk a fiatalokat.

Szent Márton Nyugdíjasklub

Ismét egy jó hangulatú közös délután…
2022. 11. 09. - Generációk Találkozója

A Dalma Dance Club S.E. részéről Mészáros Judit 
van jelen.

Kedves Judit, mit lehet tudni a Dalma Dance Club-
ról?

A Dalma Dance Club-ot Győrfi Dalma alapította 
Törökszentmiklóson, 1998-ban. Mára az ország egyik 
legnagyobb tánciskolájává fejlődött ugyanis több mint 
70 településen, közel 1500 tanulóval működik. 

A tagozatokon moderntáncot, dance show-t, hip-hop-
ot, mazsorettet, akrobatikus rock & roll-t illetve balet-
tot lehet tanulni.

Jász-Nagykun-Szolnok-, Békés-, Heves-, Bács-Kis-

kun- illetve Csongrád-Csanád megyében vannak kihe-

lyezett tagozatok. Tanulóink rendszeresen vesznek részt 
helyi illetve nemzetközi versenyeken, bemutatókon. Kö-
zel 25-30 tanár van jelenleg aki oktat.

Mit tud nekünk elmondani a helyi tagozatról?
A tápiószentmártoni tagozaton jelenleg hat csoport 

működik. Óvodások modern táncot illetve mazsorettet 
tanulnak. Gyermek korosztályban van egy kezdő és egy 
haladó csoport, akik modern táncot, illetve a haladók 
már kezdő mazsorettet is tanulnak. Az ifjúsági csoport 
szintén a modern táncot sajátítja el és emellett még a 
hip-hop stílussal ismerkednek. Az órák péntekenként 
látogathatóak itt Tápiószentmártonban, aminek a mű-
velődési ház ad otthont. 

A tagozat legutóbb a martfűi versenyen vett részt, 
ami egy országos minősítő táncverseny volt. Az óvodás 
csoport ezüst minősítést, a gyermek csoport két arany 
minősítést és egy különdíjat szerzett, az ifjúsági cso-
port pedig két ezüst minősítéssel zárt.

Milyen nagyobb események vagy versenyek várható-
ak a közeljövőben?

2023-ban lesz a tánciskola 25 éves amit meg fogunk 
ünnepelni. Ebből az alkalomból Szolnokon lesz egy 
nagyszabású rendezvény.

DALMA DANCE CLUB S.E.
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A következő verseny amire pedig készülünk az a no-
vemberi verseny Abonyban, ami csak mazsorett verseny 
lesz. Illetve, ebben a tanévben lesz még egy verseny 
decemberben, ott nagyon szeretném ha minden csoport 
megmérettetné magát több tánccal is. 

Milyen távolabbi célok vannak kitűzve a helyi cso-
portok számára?

Céljaink között szerepel, hogy az utánpótlás csopor-
tokat, tehát a gyermek csoportot is, egy-két éven belül 
külföldi versenyen is elindítsuk. Szeretném itt megem-

líteni, hogy az ifjúsági csoport idén májusban Horvát-
országban volt egy külföldi megmérettetésen. Erről a 
nemzetközi versenyről aranyéremmel tértek haza, első 
helyezettek lettek. 

Tervben van az ő csoportjukkal is illetve a gyermek 
csoporttal is, újabb külföldi versenyekre fesztiválokra 
is eljutni.

Van esetleg olyan terület, ahol jól jönne egy kis tá-

mogatás?

Februárban lesz ötödik éve, hogy a szülők önköltsé-
gen fizetik a nevezési díjakat, utazási költségeket, ru-
házatot, pólókat, mazsorett ruhákat és egyéb kelléke-
ket mint mazsorett bot, pompom. Mindehhez nagyon 
szívesen fogadunk minden támogatást. 

Abban az esetben, ha a csoportok eljutnak egy külföldi 
megmérettetésre, kérjük, úgy, ahogy támogatták az ifjúsá-

gi csoportot is anyagilag, tegyék meg azt a többi csoport 
esetében is. 

Köszönöm szépen Judit a beszélgetést, további sok si-
kert kívánunk Önnek és a gyerekeknek. 

Mellékeltünk néhány képet a fiatal tehetségekről. 

Legyünk büszkék rájuk!

Köszönöm a megtisztelő felkérést,
Weller Valeria

„LAJKÓ A CSODATÖK”
”Maradjatok velünk, hamarosan elérhető lesz szuper csomagunk a 

2023-as szezonra…” Megnyertük az 1229kg súlyú világrekord tök 
magját!! Ezzel az örömteli hírrel tájékozatta barátait, ismerőseit Kó-
kai Tibor a Magyar óriástök termesztő, akinek kertjében 716kg súlyú 
óriástök nevelkedett. Ezzel a szép eredménnyel a tápiószentmártoni 
tök a Világranglistán a 14. helyet érte el! Gratulálunk!! Négy évvel 
ezelőtt kezdte el Tibor az óriástök termesztést, hűséges felesége Melin-
da segítségével. Munkájukra a Neumann János Egyetem, a televíziók is 
felfigyeltek.

Szeptember 9-én a Neumann János Egyetem tanulói Hüvely Atti-
la tanár vezetésével külső órán beszélgettek az óriástök genetikájáról és 
termesztéséről.

Szeptember 14-én Miklósa Erika operaénekesnő és Batta András 
zenetörténész (DUNA TV) ellátogatott és beszélgetett a töktermesztés-

ről Tiborral. A látottakat Tápió-menti csodának nevezték. 

Szeptember 17-énTökéletes nap Szerbiában! Nagykikindán 716 kilogrammal első lett a tápiószentmártoni tök! 
Köszönjük Tibor! Köszönjük Melinda!

Szeptember 22-én a TV 2 MOKKA műsorában Hederman Sztella készített riportot. 716 kilós az ország legnagyobb 
óriástöke címmel. Ebből a riportból is megtudhattuk mennyi tudás, figyelem, fizikai munka is kell a termesztéshez.

Október 04-én Martonvásáron Keszler László vezetésével mérhették össze tökeiket az országos óriástök mérő 
versenyen. Az ország minden tájáról, Ausztriából is hoztak óriástököket. Az RTL TV - Fókusz műsorában tájékoztat-
ta az ország lakosságát erről a jeles versenyről.
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Október 10-én a Tölgyes Csárdában került bemuta-
tásra az ország legnagyobb töke és testvére a kisebb tök 
”csak” 385kg-os. Néhány napig csodálhatták!

Október 28-án hazajöttek az Óriás tökök. Ma csak 
tököt faragtam apró segédeimmel írta Facebook oldalára 
Kókai Tibor. Az apró tündérek Kovács Anna, Mészá-
ros Mira, Kamarás Petra csodás munkát végeztek. Kö-
szönjük Kókai Tibornak és Melindának a segítőnek, a 
társnak egész évi munkájukat. Munkájukkal – tevé-
kenységükkel öregbítették Tápiószentmárton és a Tá-
pió-Vidék hírnevét!

Kollár János

Tök Jó Verseny

Tök Jó alkotások érkeztek az idei évben is.
Tök Jó ajándékokkal köszöntük meg az alkotók mun-

káit.
Két kategóriában értékelte a zsűri a beérkezett műveket:
Egyéni alkotások: 

I. Barad Andor – Barad Zsombor: Boszor-
kány kosara, Tökházikók, Állatkert

II. Kuli Inez – Kuli Zsófia: Tökfalva
Kovács Olívia – Kovács Anna: Fogatlan

III. Nagy Ádám: Tök jó fej
Prága Áron: Cica

IV. Borbély Ádám: Garfield
Potóczki Vivien: Garfield
Weller-Grimm Lilly: Kísértetkastély

Csoportos alkotások:
I. Gyöngyvirág Óvoda munkái: 

                     a legtöbb alkotást készítették és Hóbagoly 
alkotásuk mindenki tetszését elnyerte

II. Napsugár Óvoda munkái
III. Huncutka Óvoda munkája

Különdíj:
Kamarás Petra-Kovács Anna-Mészáros Mira: Co-

lombo a rémisztő bo-ho-hó alkotása, Kókai Tibor óriás 
terméséből készült.

Emléklappal és egy kis ajándékkal jutalmazta a zsűri 
azokat a munkákat is melyek nem nyertek díjat.

Köszönjük a részvételt és a munkát:
Csizmadia Benettnek
Csizmadia Zalánnak
Csorba Benettnek
Demény Martinnak
Gáyerkosz Emíliának
Kamarás Petrának
Karácsony Jázminnak
Majsai Nikolettának
Mészáros Mirának

Mózes Barnabásnak
Mózes Vincének
Petrás Amandának
Petrás Dominiknek
Petrás Violettának
Tóth Bencének 
Vidák Péternek

Várjuk a művelődési házba azokat az alkotókat, akik 
nem voltak az eredményhirdetésen, hogy átadhassuk a 
nyereményeiket.

Köszönjük a szülők és óvó nénik, dadusok segítségét és 
munkáját:

Hajdu Krisztina, Kiripolszki Attiláné, Majorosi Katalin

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KÖNYVTÁR
nyitvatartása módosul 

2023. január 9-től – 2023. április 15-ig!
 

Hétfő             800-1200   1300-1600

Kedd             800-1200 1300-1600

Szerda          ZÁRVA
Csütörtök     800-1200                              1300-1600

Péntek           800-1200                              1300-1600

Szombat        800-1200  (Havonta egy alkalommal: 
                       Jan. 14., Febr. 11., Márc. 11., Ápr. 15.)

Megértésüket köszönjük!
Intézményvezető
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Óvodáink idén is részt vettek a Tápiószentmártoni 
Művelődési Ház és Könyvtár által meghirdetett tökfaragó 
versenyen, mely remek alkalom volt a gyerekekkel közös 
különleges, kreatív munkához.

Túlzás nélkül elmondható, a tökölésben a csoportok ap-

raja-nagyja részt vett: volt, aki ötleteivel, lelkesedésével, 
más a kézügyességével, megint más a kellékek beszer-
zésével, míg a gyerekek az életkoruknak megfelelő tevé-

kenységeikkel, a szülők pedig (némely csoportokban) a 
felajánlott tökökkel. Az alkotások többsége napokig 
elfoglaltságot adott mindenkinek, s ezeken a napokon 
a gyerekek még szorgalmasabban mondogatták a tökös 
mondókákat, s még figyelmesebben hallgatták Móricz 
Zsigmond: Iciri-piciri meséjét és „A rátóti csikótojás” 
című népmesét is.

Az óvodai dolgozók leleményessége nem ismert hatá-
rokat…A versenyre a következő művek érkeztek:

Napsugár Óvo-
da: Méhecske cso-

port-„Méhkas”, Teknős 
csoport-„Teknős kuc-

kó”, Mickey egér cso-

port-„Mickey egér”

Gyöngyvirág óvo-
da: Pillangó cso-

p o r t - „ H ó b a g o l y ” , 
Mókus csoport-„Ba-

goly”, Napraforgó cso-

port-„Csupaszív”, ”Fog-

váltás”, ”Tyúk Ica”

A Huncutka óvoda 3 csoportja egy közös projekttel ne-

vezett: „ A Huncutka Mikulása” címmel.

Az eredményhirdetésen kiderült, mindhárom óvo-

dánk társasjátékot nyert, a zsűri értékelte az aprólékos 
munkát, a humort, az eredeti ötleteket. Az okleveleket 
és a nyereményeket Kati néni és Dzsamilla néni mesés 
boszorkányjelmezben adtak át a díjazottaknak.

A versenyre érkezett összes alkotás káprázatos volt, 
aki a Művelődési Ház felé járt megcsodálhatta estén-
ként a világító remekműveket.

Örülünk, hogy részesei lehettünk e remek program-
nak, jövőre új ötle-
tekkel készülünk!

                                                                                          Rigó Zsuzsanna
                                                            Gyöngyvirág óvoda, 

Napraforgó csoport

„Tök jó” eredményeink

Ebadta Ebtanoda, ahol kutyajó az élet!
Sok embernek csenghet ismerősen a helybeli Ebadta 

Ebtanoda neve, hiszen már nem csak a községből, de a 
környező városokból is egyre többen látogatják a fog-
lalkozásokat. A kutyaiskola 2016-ban kezdte meg mű-
ködését. Kezdetben alkalmanként voltak órák, mostanra 
azonban heti rendszerességgel, dicséretes létszámú kezdő, 
középhaladó, haladó és trükkös csoportokat is állandósí-
tottunk. 2022. szeptember 29-étől extraként bevezettük 
a szervezetten folyó őrző - védő képzést is, mely óriá-

si öröm volt a tanulóink körében. Természetesen azokra 
is gondoltunk, akik számára a csoportos foglalkozások 
időpontjai nem megfelelőek, vagy a kutya szocializáci-
ós képességei még nem teszik lehetővé a csoportos órák 
látogatását. Őket magánóra keretein belül fogadjuk.

Az eddigi év számos izgalmas történést és eredményt 
hozott az Ebadta Ebtanoda számára, melyben az isko-
la tanulói és kedvenceik több szinten is sikeres vizsgát 
tettek az alábbiakból: E2 – engedelmes, BH – közleke-
dés biztonsági vizsga és IGP – nemzetközi munkaku-
tya vizsga. A most következő év végi vizsgaszezonra több 

tanuló is aktívan készül, amelyekben a teljes támogatást 
biztosítjuk számukra. Ezen felül külön öröm és büsz-
keség számunkra, hogy idén Tápiószentmártonban 

került megrendezésre a Hovawart fajta IGP Világbaj-
nokság november 4-5-6-án, ahonnan FH, nyomkövetés 
és IGP szinten is magyarok örvendhettek a világbaj-
noki címeknek. Számunkra a megtiszteltetés, hogy 
évről-évre, a Zöldike Tábor rendszeres meghívott-
jai vagyunk a kutyaiskola megalapítása óta. A leg-

utóbbi alkalommal izgalmas, trükkös kutyás felada-

tokkal szórakoztattuk a táborozó gyerekeket.
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Ezen kívül több eseményen (falunapokon, tábo-
rokban és egyéb rendezvényeken) is folyamatos 
résztvevők vagyunk, ahol igyekszünk jó hangula-
tú, kutyás élményeket átadni.

Az összetartó közösségünk a foglalkozásokon 
kívül is szervez közös programokat. A legutóbbi 
eseményünk a Csemői Vadászházban, egy 3 napos 
nyári kutyás tábor volt, ahol engedelmes foglalko-

zásokon, elméleti előadásokon, csapatépítő játékokon 
vettek részt tanulóink és kedvenceik. A sátorozás, 
közös főzés és hangulatos esti beszélgetések, pedig 
csak ráadásként szolgáltak. Az Ebadta Ebtanodá-
nak mozgatórugója a felhőtlen kedv, jó közérzet 
és baráti hangulat. Ezeknek fokozását egy nagy eső-

beálló szín felépítésével tervezzük, így a szélsőséges 
időjárás sem hátráltatja többé a gördülékeny munkát 
a kutyaiskolában.

A kutyaiskolában zajló képzésekhez folyamato-
san lehet csatlakozni a kutya korától és fajtájától 
függetlenül.

Keress telefonon bizalommal: +36307271528 
Helyszín: 2711 Tápiószentmárton, Sashegy 26.

Gál Róbert

2022 elején új időszak indult hazánkban a világítástech-

nikai termékek hulladékgazdálkodásában: az Electro-Co-

ord Magyarország a Világítástechnikai Társasággal karölt-
ve elindította „Az újrahasználatért” programot, melynek 
fő célja, hogy előnyben részesítse az újrahasználatot az 
újrahasznosítással szemben.

Újrahasznosítás vagy újrahasználat? Még ma is gyakran 
keveredik ez a két fogalom, pedig jelentős a különbség: 
az újrahasznosítás azt jelenti, hogy az adott tárgyból ismét 
nyersanyag lesz, míg az újrahasználat esetében a tárgy ma-

rad az, ami volt, csak a használója vagy a használati célja 
változik meg. Míg az újrahasznosítás során a keletkezett 
hulladékot kezelik, addig az újrahasználat a hulladékmeg-

előzés egyik fontos eszköze, amely során a feleslegesnek 
tűnő tárgyak kidobás helyett javítás vagy tisztítás után ere-

deti állapotukban még felhasználhatóak.

Az utóbbi években, a körforgásos gazdaság modellje 
felé haladva egyértelművé vált, hogy nem mindig az új-
rahasznosítás jelenti a legjobb megoldást. A világítástech-

nikai piac szereplői is felismerték, hogy a lámpatestekre 
nem kell egyszer használatos termékként tekinteni. Az 
Electro-Coord Magyarország országos lámpahulladék-be-

gyűjtési tevékenysége során évente több mint 500 tonna 
lámpatestet gyűjt össze. Ezek közül sok a fénycsöves lám-

patest, és előfordulnak LED-es lámpatestek is. Sok a nagy-

szabású projektekből történő begyűjtés, ezért sok egyfor-
ma lámpatest kerül kiszerelésre, melyek között akadnak 
csak néhány évet használt lámpatestek is.

Mindeddig ezek az újrahasznosítási folyamatban (ami 
gyakorlatilag darálást, frakciózást és anyagában

történő újrahasznosítást jelent) értékük nagy részét el-
veszítették, pedig az eltávolításukkor nagyon sok termék 
még nagyon jó állapotban volt.

„Az újrahasználatért” program folyamatában az Elect-
ro-Coord rendszerében részt vevő gyártók segítségével az 
eltávolítandó termékekről történő pontosabb adatgyűjtés-

sel azonosítják az újrahasználható termékeket (feltehetően 
legalább 100-200 azonos lámpatestet), ezeket továbbítják 
olyan partnereknek, akik biztosítani tudják a lámpatestek 

tisztítását, javítását és ellenőrzését, a terméket a törvényi 
előírásoknak megfelelően előkészítve az újrahasználatra.

Jelenleg a program tesztidőszaka zajlik, megnyitott 
az első Újrahasználati Központ, folyamatosan bővül a 
partnerhálózat és elindult a program weboldala: a www.
relampa.hu is.

Az új weboldalon minden információ megtalálható ar-
ról, hogyan csatlakozhatnak a partner-hálózathoz ma-

gánszemélyek, vállalkozások és civil szervezetek, akik 
az újrahasználatra történő előkészítést, illetve annak 
megvalósulását akár szakmai vagy civil szemléletformáló 
munkával szeretnék segíteni, és a gyakorlatban megvalósí-
tani. A programra a jelentkezés folyamatos, a jelentkezése-

ket az info@electro-coord.hu e-mail címre várják.

Electro-Coord Magyarország

Előnyben az újrahasználat - a lámpahulladékoknál is
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Zöldikék! Együttműködésre fel! 

A tápiószentmártoni Zöldike Tábor szervezésében a Nagykátai Család- 
és Gyermekjóléti Központ – www.csaladgondozo.hu - munkatársai játékos 
foglalkozást tartottak Nagykátán 2022. július 28-án. Kern Mária és Vincze 
Emőke óvodai és iskolai szociális segítők az együttműködést fejlesztő feladatokra 
invitálták a táborban résztvevőket. 

A gyerekek kis létszámú csoportokban élték át az együttműködés kihívásait és 
eredményeit. Három játékon keresztül tapasztalhatták meg, hogy az együttműködés 
sokszor nem is olyan egyszerű, azonban vicces és elgondolkodtató is lehet. A jó 
együttműködés eredményeként megélhették a sikert, elérték a kitűzött célt.

A játékok által a gyerekek új ismereteket szerezhettek önmagukról és a társas 
kapcsolatok működéséről, mivel a feladatok valójában a kölcsönös és folyamatos 
kommunikációról, cselekvésről szóltak. A résztvevők nagyon élvezték a 
foglalkozást, többen szívesen folytatták volna még a játékokat.

Amennyiben gyermekcsoportok, osztályok érdeklődnek az érzelmi 
intelligencia fejlesztő foglalkozások iránt, kipróbálhatják azt a Központunk 
szakembereivel. Kérjük, keressék a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetőjét, Szegedi Tamarát!

Szegedi Tamara
intezmenyvezeto.nagykata@csaladgondozo.hu

Településünkön idén nyáron 31. alkalommal lett meg-

tartva a nagy népszerűségnek örvendő Zöldike tábor. A tá-

bor időtartama 1 hét, mely idő alatt próbáljuk a gyerekeket 
minél több területen sok-sok maradandó élményhez és tár-
sadalmilag elismert hasznos tudáshoz juttatni. Minden év-

ben nagy hangsúlyt fektetünk lakóhelyünk és a környező 
települések természeti és épített kincseinek felfedezésére, 
a környezettudatos magatartás elsajátítására, a közlekedési 
szabályok megismerésére, növény és állatvilágunk védel-
mére. A színes programok éppúgy nyújtanak szórakozást 
a résztvevőknek, mint olyan játékosan átadott hasznos 
tudást, mint az elsősegélynyújtás, vagy a rendőrség és 

gyermekjóléti szakemberek által ismertetett, gyermekekre 
leselkedő veszélyekről tartott előadás. A távokat többnyire 
kerékpárral, illetve gyalogosan tesszük meg.

Idén új helyszínekkel és tevékenységekkel színesítettük 
a tábor mindennapjait. Sok év után újra felfedeztük a tá-

pióbicskei Gyurgyalagost, ahol egy egész napon át gyö-

nyörködhettünk a természetvédelmi terület szépségeiben, 
megfigyelhettük a ritkaságszámba tartozó madarakat, élő-

helyüket, s ellátogattunk a közelben lévő Gyurgyalag lo-

vasudvarba is. 

Zöldike
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Egyik nap Tápiószőlősre vezetett utunk a Napkirályfi 
udvarházba, ahol csodálatos helyszín adott otthont aznapi 
tevékenységeinknek… pl. a várva várt kutyás bemutató-

nak, a gyümölcslé és meggyespite kóstolásnak, fonalma-

dár készítésnek… 

A rendkívül kedves és segítőkész házigazdák először lát-
tak vendégül ilyen nagy létszámú csapatot birodalmukban. 
Elmondásuk alapján nem bánták meg…

Megtekintettük a tápiószelei Blaskovich Múzeumot, ahol 
a tárlatvezetők teljesen elvarázsolták a gyerekeket,akik 
többek között érdekes történeteket hallhattak Kincsemről, 
a csodakancáról is. A múzeum megtekintése után végig sé-

táltunk a botanikai tanösvényen, majd számháborúztunk 
a múzeumkertben. A nap folyamán a múzeumi dolgozók 
minden korosztályt figyelembe véve érdekes és hasznos 
játékokkal kedveskedtek nekünk.

 Állandó, kedvelt helyszíneink a nagykátai tűzoltóság és 
a helyi Tőzeges Horgásztó, melyek elmaradhatatlan állo-

másai voltak az idei tábornak is.

Hétvégénket ismét a tápiószentmártoni strandfürdőben 
töltöttük el, ahol az izgalmas és nem mindennapi sáto-

rozás mellett fürdőzés, vízitorna, úszóverseny, íjászat, 
csokievőverseny, vízipisztolycsata, csocsó, tortadíszítés 
fondanttal, dekupázsolás, karkötőkészítés, tini disco, stb. 
tették felejthetetlenné a gyerekek számára a tábor utolsó 
napjait.

A nyári táborok sikerességén fellelkesedve, pár éve őszi 
gyalogtúrát is szervezünk. Idén októberben Sőregre a va-

dászházhoz sétáltunk el, közel ötvenen, szülők-gyerekek 
közösen. Bízunk benne, hogy hagyománnyá válik ez az 
ötletünk is, csodálatos érzés volt a gyönyörű őszi erdőben 
sétálni, utána bográcsban főtt virslit enni, hozzá tábori teát 
inni, figyelni a vidáman szaladgáló, játszó gyerekeket.  

Eseményeink, programjaink időnként ismétlődnek, öt-

leteinknek leginkább anyagi lehetőségeink szabnak csak 
határt. Felmerülő költségeinket rendszerint helyi vállal-
kozók, szülők, önkéntes segítők adományaiból, valamint 
önkormányzati támogatásból fedezzük.

A nyári táborozás mindennapi édességellátásáról az 
Élelmiszerbank Egyesület adományával az Önkormányzat 
gondoskodott.

Nagy örömünkre a 2023-as évtől jogosultak leszünk az 
adó 1%-ok igénylésére is. 

Önök is gondoljanak majd ránk!

 

Rigó Zsuzsanna
egyesületi titkár
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Az egyesület munkáját már évek óta alapvetően meg-
határozták a jogszabályok. Továbbra is kiemelten fon-
tos számunkra az 1997. évi CLC.36. &c pontja.

 8.  Természetvédelem, állatvédelem.
 9.  Környezetvédelem.
10. Gyermek és ifjúságvédelem.
12. Emberi és állampolgári jogok védelme.
15. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, 

önkéntes tűzoltás ,mentés, katasztrófa elhárítás
A civil szerveződések egy jelentős része  is feladatá-

nak tekinti a település közbiztonságának javítását,vé-
delmét. Tápiószentmártonban ezeket a feladatokat a 
polgárőrség látja el, a rendőrég, és a társ intézmények 
közreműködésével. Ennek a munkának a szakmai hát-
terét már hosszú évek óta  a rendőrség és az Országos 
Polgárőr Szövetség  biztosítja. Nagykátai Rendőrka-
pitányságon minden héten Salánki Zoltán kapitányság-

vezető szervezésével kistérségi rendőr-polgárőr megbe-
szélések voltak. Tájékoztatást kaptunk/adtunk az elmúlt 
168 óra munkájáról és az elkövetkező időszak feladatai-
ról. A részletek kidolgozásában Veres Ferenc  és Szaszkó 

Róbert nagykátai vezetők ,valamint Németh József  és 

Regdon József  a tápiószelei rendőrőrs vezetői segítet-
ték. 

Körzeti Megbízott rendőreink Balogh István, Ka-
menár József és Végh Imre  együttműködő partnerként 
segítették munkánkat. Az utóbbi években a szomszédos 
települések polgárőrei is segítséget nyújtottak/nyújtanak 
egymásnak, hogy a közbiztonság kistérségi szinten is 
érezhetően javuljon! Kijelenthetjük, hogy együttmű-
ködésünk eredményes volt. Minden körülmények kö-
zött számíthatunk egymásra! Javult az együttműködés. 
Javultak a statisztikai adatok is. Nőtt a biztonság. Kö-
szönjük áldozatos munkájukat! 

8,9 Mindennapi munkánk során kiemelt feladat volt 
a környezet és élővilágának védelme.

Kiemelten fontos volt a lakosságtól érkező informá-
ciók alapján a gyors intézkedések megtétele. Már évek 
óta eredményesen használjuk azt a módszert ,hogy a 
polgárőrök munkájuk során „szolgálaton kívül” civil-
ben is figyelték/figyelik környezetüket is. Amikor rendel-
lenességet tapasztaltak telefonon jelezték: Hol? Mikor? 
Mit tapasztaltak? és ha kellett, értesítették a szolgálatban 
lévőket. Az utóbbi időben egyre többször kaptunk /ka-
punk  jelzéseket  a lakosságtól és  a szomszédos telepü-
lések lakóitól is, ha környezetet ,természetet veszélyez-
tető tényezők merültek fel. A szolgálatos helyi rendőr/ 
rendőrjárőr segítségével legtöbbször eredményes volt 
az együttműködés. Sajnos az utóbbi időben nem csak 
nálunk, hanem a környező településeken a Tápió-vidék 
minden településének környékén megszaporodtak a  
bontási anyagok,hulladékok kommunális szemét ille-
gális lerakása. Szinte lehetetlen tetten érni az illegális 
lerakókat-szállítókat, hiszen késő este vagy kora reg-

gel hordják a földekre 
a szemétkupacokat. Az 
utak melletti szemetet - 
mivel jól látható - pró-
báltuk a lelkes önkéntes 
lakosokkal, fiatalok-
kal, közmunkás dolgozók segítségével összegyűjteni és 
elszállítani. Köszönjük áldozatos munkájukat!! Ebben 

az évben is több mint 860 zsák szemetet, hulladékot szál-
lítottak el. Rendszeresen kaptunk/adtunk információ-
kat a vadászoktól, a horgászoktól, az erdő közelében élő 
lakosoktól is. A jó együttműködés eredményeként je-
lentősen csökkentek a falopások, rongálások, környeze-
ti károk. Nem lesz könnyű a környezetbarát és klímabarát 
gondolkodást megtanítani a felnövekvő és főleg a felnőtt 
nemzedéknek, hiszen a következő, felnövő nemzedékek 
életkörülményeit fogja alapvetően meghatározni az 
egészséges környezet, a szép természet.

10.12. Mindennapi munkánk során nagy figyelmet 
fordítottunk a gyermek és ifjúságvédelemre, emberi és 
állampolgári jogok védelmére.

A törvények gyermekekre és felnőttekre egyaránt 
vonatkoznak. Tájékoztattuk Őket, hogy a jogok mel-
lett kötelezettségekkel is számolniuk kell. A szabályo-
kat saját érdekükben is fontos megismerni és legalább 
ennyire fontos betartani, mert a szabályok kisebb-na-

gyobb megsértése következményekkel járhat. A gyer-
mekekkel való találkozásaink alkalmával szinte minden 
alkalommal szóltunk néhány szót a polgárőri munkáról. 
Az iskolakezdés első heteiben a szülők és a gyermekek 
már ismerősként, jó barátként üdvözölték a polgárőrö-

ket. A nyári táborozások, kerékpáros túrák előtt/alatt 
mindig ismételtük, gyakoroltuk a kerékpáros és gyalogos 
közlekedési szabályokat is. A tanulásra/gyakorlásra 
fordított idő az elmúlt évek alatt sokszorosan megtérültek, 
mert egyetlen baleset sem volt. A természeti és környe-
zeti órákon tanultakat (elméleti  tudást) a gyakorlatban 
is kipróbáltuk és alkalmaztuk. A túrákon megfigyeltük 
a csodás Tápió-vidék növény és állatvilágát. Megismer-
kedtünk a folyó és állóvizek (horgásztavak) környékén 
való helyes viselkedéssel. Felhívtuk a gyermekek figyel-
mét (viselkedésük, tevékenységük helyes és helytelen vol-
tára) a következményekre is. Már évtizedek óta minden 
táborozó gyermekkel, szülőkkel, vendégekkel megismer-
tetjük a mentők, tűzoltók, a rendőrök munkáját is. A 

tábori bemutatókon, vetélkedőkön megtanítottuk, hogyan 
kell segítséget kérni,(telefonon, mobiltelefonon, rádió 
adó-vevő készülékeken). Megtudták, hogy következmé-

nye lehet a téves riasztásnak. A gyermekek és felnőttek 
sok tudással, tapasztalattal lettek gazdagabbak, ame-
lyet mindennapi, hétköznapi életükben is eredménye-
sen használhatnak! 

Szeptemberben, iskolakezdéskor az iskolák előtti út-
szakaszokon segítettük a balesetmentes közlekedést. Az 
egy hónapig tartó akciósorozat ebben az évben is ered-
ményes volt. 

Tápiószentmárton Polgárőr Egyesület
Beszámoló a 2022. évi munkáról
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Örömmel figyelhettük meg, hogy egyre többen hasz-
nálják a kerékpározásnál a sárga  láthatósági mellényt. 
Ez a jó hagyománnyá váló „iskolakezdést segítő pol-
gárőr szolgálatok” a szülők elismerését is kivívta. Min-

den évben kérték/kérik, hogy az elkövetkező években is 
legyen ilyen szolgálat!  A helyi rendőreink is segítették, 
erősítették a „polgárőr/rendőr csapatunkat”.  A tábo-
rokban tanultak eredményeként már, sokkal nagyobb 
bizalommal fordultak/fordulnak a gyermekek, a szülők, 
a felnőttek, a rendőrökhöz/ polgárőrökhöz amikor taná-

csot, segítséget szeretnének kérni. A bizalmat erősítette, 
hogy mi is rendszeresen tájékoztattuk /tájékoztatjuk a 
lakosságot az aktuális hírekről (rendezvényekről,) ren-
dőrségi felhívásokról (trükkös lopások), eü. felméré-
sekről (szűrővizsgálat) lehetőségekről (jogi ismeretek, 
tanácsadás, előadás nyugdíjasoknak, mozgássérülteknek, 
időseknek). A következetes munka eredményeként már 
évek óta folyamatosan csökkent a büntetendő cselek-
mények száma. A lakosság egyre felkészültebben, tuda-
tosabban vigyáz magára, az értéktárgyaikra, a szom-
szédokra  figyelmesebb szűkebb-tágabb környezetére, 
annak változásaira.

15. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkén-
tes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás.

Ebben az évben is kiemelten fontos feladatunk volt a 
közrend és közbiztonság védelme. Szolgálataink során 
több száz órát töltöttünk településünkön, Göbölyjárá-
son, és a strand környékén, az üdülőterületen. Mun-
kánkat továbbra is szabadidőben, saját tulajdonú sze-
mélygépkocsikkal, térítés mentesen végeztük/végezzük.

Ebben az évben eddig  167 alkalommal, 81 fő, 991 
óra  polgárőr szolgálatot teljesítettünk. Munkánkat 
nagyban segítette a jó rendőr/polgárőr együttműkö-
dés. Minden alkalommal a szolgálat megkezdése előtt 
bejelentkeztünk a rendőrség ügyeletére. Az ügyeletes így 
minden alkalommal tudta: Mikor? Hol? Meddig? és Hány 
fővel van polgárőr szolgálat. Ha segítséget kellett kérni, 
így gyorsabban megérkezett a 
rendőrjárőr. Gyorsabb volt a 
helyszín biztosítása, a személyek, 
okmányok ellenőrzése. Tele-
pülésünkön a rendezvényeken, 
ünnepségeken, sportjátékokon, 
megemlékezéseken a közrend 
és közbiztonsági szempontok 
voltak /vannak az elsődlegesek. 
Rendszeresek voltak az ellenőr-
zések a strandon és környékén 
is. Sokszor voltunk szombaton, 
vasárnap, a parkolók környékén 
is. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
közrend és közbiztonsági szem-

pontból tevékenységünk eredmé-

nyes volt. 

Sem  a rendezvényeken ,sem a 
rendezvények után rendbontás, 
atrocitás nem történt. Köszön-
jük a rendezők jó szervezését, 

munkáját is! Minden rendezvényt, eseményt már előre 
bejelentettük a rendőrségnek! Az adott időpontban már 
előre kidolgozott munkaterv szerint végeztük közösen 
a rendőrséggel. A rendezvények után értékeltük, meg-
beszéltük a tapasztalatokat. Köszönjük a kapitányság 
vezetőinek, rendőreinek és dolgozóiknak az áldozatos 
munkát!! Ebben az évben is több – nagy- rendezvé-
nyen  is végeztünk biztosítási feladatokat. Tápióbicskén 
az „Élő történelemóra a Tápió partján” voltunk polgárőr 
szolgálatban. Később a „Tápióbicskei Falunapon” biz-
tosítottunk. Szeptemberben az iskolakezdés segítésére 
egy hónapig voltunk az iskolák előtti területeken. Ebben 
az évben is volt halottak napja és Mindenszentek nap-
ja. A temetőkben négy napon keresztül volt polgárőr/
rendőr szolgálat. 

A helyi temetők mellett Tápióbicskére is átmentünk 
naponta többször  is. A látogatók, az ismerősök, a te-
metők üzemeltetői köszönték, hogy már évek óta biz-
tonságos a temetők környéke. Köszönjük a szolgálatot 
teljesítő rendőröknek/polgárőröknek az áldozatos 
temetői szolgálatokat! Tápiószentmártoni polgárőrök 
köszönik a rendőrség, a mentők, a tűzoltóság dolgozóinak 
áldozatos munkáját! Köszönik a Polgármesteri Hiva-
tal, a Művelődési Ház és Könyvtár, a Sportcsarnok 
dolgozóinak is, hogy munkájukkal hozzájárultak a 
településünk közbiztonságához! 

A tápiószentmártoni polgárőrök köszönik  Tápió-
szenmárton lakóinak segítőkész támogatását! Külön 
köszönjük CSALÁDTAGJAINKNAK, hogy biztosí-
tották az otthoni családi hátteret az eredményes pol-
gárőr munkához! A polgárőrök továbbra is eredmé-
nyes munkával köszönik meg a lakosság, a családok és 
a gyermekek bizalmát! 

Munkánkat szabadidőnkben, térítésmentesen végez-
zük!

Kollár János
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