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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/1994. 
(VIII. 2.) sz. önk. rendelete alapján Kiss Erika részére

„Tápiószentmárton Nagyközség Díszpolgára” címet adományozta

Kiss Erika Cegléden született. A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 
szerzett tanítói képesítést, amely mellett rendelkezik testnevelés és könyvtár 
szakkollégiumi végzettséggel is, 1996-ban pedig közoktatási vezetői képzettsé-
get szerzett. 1978-ban tanítóként kezdett dolgozni a helyi általános iskolában, 
s a mai napig itt dolgozik. A helyi tanácsi vezetéstől 1988-ban kapott vezetői 
megbízást, majd később kinevezést az Általános Művelődési Központ (ÁMK) 
igazgatói feladatainak ellátására. Tisztségét rövid megszakítással az elmúlt tanév 
végéig viselte.

Az ÁMK magába foglalta az óvodát, az általános iskolát, a művelődési 
házat, a könyvtárat, majd 2000-től az alapfokú művészeti iskolát is. Az igazgatói 
feladatokra többször is pályáznia kellett, s a nevelőtestület, a szülői munkakö-
zösség és az alkalmazotti értekezlet szinte 100%-os támogatása mellett az önkor-
mányzat képviselő-testülete minden esetben egyhangú szavazattal adott vezetői 
kinevezést az igazgató asszonynak.

Új helyzet alakult ki az intézmény vezetésében, amikor Tápióság és Tá-
piószentmárton intézményfenntartó társulásban működtette óvodáit és iskoláit. 
Ebben az időszakban nemcsak a szentmártoni, hanem a sági közoktatási intéz-

mények irányítását is el kellett látnia. 
Az általa vezetett iskolában tapasztalható a szép környezet, a rendezettség, a mindig aktuális dekoráció. Az 

iskolában színvonalas oktatás folyik, ez mérhető a tanulók tanulmányi eredményén, a tanulmányi és sportversenyeken 
elért sikereken és a középiskolákba kerülő gyermekek későbbi szép eredményein. Példaértékű, hogy mindig szeretettel 
és figyelemmel fordult minden gyermek felé, kollégáit is erre ösztönözte.

Az iskolában több alkalommal rendeztek alsó tagozatos kistérségi versenyt, énekkari találkozókat és egyéb 
emlékezetes kulturális rendezvényeket. 2011-ben az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába 
került, s a Nagykátai Tankerület vezetője és dolgozói is megtapasztalhatták Erika szakmai tudását, kiváló vezetői képes-
ségeit: nemcsak az általa irányított intézmény ügyeit intézte hozzáértéssel, de a tankerület munkáját is nagyban segítette, 
segíti tapasztalatai átadásával, jóindulatú tanácsaival.

A község társadalmi életében is szerepet vállal, 1985-től tanácstagként tevékenykedett, majd 1990-től a mai 
napig tagja az önkormányzat képviselő-testületének. A testületi munkában az oktatási, nevelési intézmény érdekeit kép-
viseli. Az önkormányzat minden rendezvényét támogatja: személyes jelenlétével, ötleteivel, dekorációk készítésével, az 
általa irányított intézmény pedagógusai, tanulói aktív közreműködésének biztosításával.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2004. augusztus 1-jével címzetes igazgató címet adományozott Kiss Eri-
kának, s az önkormányzat javaslatára 2004-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 
Idén, a pedagógus napon az emberi erőforrások minisztere elismerő oklevéllel tüntette ki.

A Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola igazgatójának kinevezése ez év augusztus 31-én lejárt, 
az idei évben az intézményvezetői beosztásra kiírt pályázatra Kiss Erika nem nyújtott be pályázatot, vezetői munkáját a 
2014–2015. tanév végével befejezte. A helyi közösség megbecsülésének jelenként, különösen a község társadalmi életé-
ben 1985-től 1990-ig tanácstagként, majd 1990-től napjainkig települési önkormányzati képviselőként végzett munká-
jáért, a helyi ÁMK, illetve a Kubinyi Ágoston Általános Iskola élén végzett lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai 
és vezetői tevékenységéért, példamutató emberi magatartásáért az önkormányzat „Tápiószentmárton Nagyközség Dísz-
polgára” címet adományozta Kiss Erikának. A cím átadására június 24-én, a tanévzáró ünnepségen került sor.

Majoros Máté
alpolgármester
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Önkormányzatunk 25 éve

Az Országgyűlés 2000. június 13-án nyilvánította a Helyi Önkormányzatok Napjává szeptember 30-át annak 
emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat.

25 évvel ezelőtt 1990. szeptember 30-án lépett hatályba a helyi önkormányzatokról szóló törvény és került sor 
az önkormányzati képviselők és polgármesterek szabad választására Magyarországon.

Történelmi jelentőségű esemény volt a huszonöt esztendővel ezelőtti választás, amellyel, illetve a hozzá vezető 
törvény-előkészítéssel befejezték a magyarországi rendszerváltást. 1990-ben hosszú távra sikerült kialakítani a demok-
ratikus Magyarország közjogi struktúráját.

Az 1990-ben megalkotott önkormányzati törvény a haladó hazai hagyományokra támaszkodott. Az akkor lét-
rehozott modern demokratikus és valódi autonómiát biztosító önkormányzati rendszert megelőzően a helyi igazgatás 
rendszere centralizált volt, és a valódi demokratizmus hiányzott belőle. Az önkormányzati törvény visszaadta a helyi 
közösségeknek az önkormányzáshoz való jogát és lehetővé tette a helyi közhatalom demokratikus és önálló gyakorlá-
sát. Az egyik legfontosabb követelmény az önkormányzati rendszer kialakításakor a demokratikus működés volt, ezért 
a helyi önkormányzás joga a lehető legszélesebb körben érvényesült, az valamennyi települést megilletett a települési 
lakosságszámra tekintet nélkül. Ugyanilyen hangsúlyt kapott az önkormányzati autonómia, illetve a kormányzati túlha-
talmat megakadályozó garanciák kiépítésének követelménye. 

A változtatás eredményeképpen a szükségesnél kisebb mértékben érvényesült a központi hatalom akarata és a 
nemzeti, országos érdek érvényesítésének lehetősége. Ennek következményeképpen a megítélés szerint a helyi önkor-
mányzatok működésének összehangolása és együttműködésük gyenge hatásfokú volt. Általános véleményként fogal-
mazódott meg, hogy az önkormányzati rendszer legszembetűnőbb hiányossága a hatékonyság, az együttműködés és a 
koordináció elégtelensége. Ezeket a hiányosságokat a jogalkotó megpróbálta korrigálni, de átütő sikert nem sikerült 
elérni, amelynek egyik okaként a nagy közszolgáltató rendszerek átalakításának elmaradását jelölték meg. Országosan 
kialakult az a vélemény, hogy az 1990-ben létrehozott demokratikus önkormányzati rendszer betöltötte funkcióját. Az 
önkormányzati képviselő-testületek és a polgármesterek munkája nagyban hozzájárult az ország működőképességének 
fenntartásához.

A 2011-ben megalkotott új törvény preambuluma a törvény céljaként jelöli meg a helyi önkormányzáshoz szük-
séges feltételek megteremtését. Ezeket a feltételeket, amelyek hiányában nincs valódi autonómia, az állam kívánja biz-
tosítani: a szükséges jogszabályi környezet megalkotását, az önkormányzatiság tartalmát adó feladatok meghatározását, 
a működés anyagi, tárgyi, személyi feltételeinek a biztosítását, az önigazgatás gyakorlását biztosító szervezeti keretek 
létrehozását és a jogszabályokban meghatározottak betartásának hatékonyan működő rendszerét. 

A 25 éves évforduló alkalmából a teljesség igénye nélkül szeretném ismertetni a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkor-
mányzatok részére meghatározott feladatok alapján Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata negyedszázad alatt 
végzett tevékenységét.

1990–1994
Polgármester: Tóth János
 
Képviselők: Czenky Tibor
  Czervan István
  Czerván György
  Dr. Hazafi József
  Horgos József
  Dr. Hűse Ferenc 
  Kollár Istvánné
  Kollár János
  Dr. Mező Borbála
  Pángyánszki Pál
  Povázsony Jánosné
  Tóth Imre
  Tóth Terézia

1994–1998
Polgármester Tóth János
 
Képviselők Ábrahám Gyula
  Balaska Gábor
  Czerván György
  Dr. Dusek László
  Harcsa Józsefné
  Horgos József
  Dr. Hűse Ferenc
  Kollár Istvánné
  Kollár János
  Dr. Mező Borbála
  Pángyánszki Pál
  Dr. Tóth Terézia
  Dr. Turóczy Péter

A képviselő-testületek személyi összetétele 1990-től napjainkig
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1998–2002
Polgármester Tóth János
 
Képviselők Balaska Gábor
  Czerván György
  Dr. Dusek László
  Horgos József
  Dr. Hűse Ferenc
  Kiss Attila
  Kollár Istvánné
  Kollár János
  Dr. Mező Borbála
  Dr. Szabó János
  Dr. Tóth Terézia
  Dr. Turóczy Péter
  Tuska Józsefné

2010–2014
Polgármester Tóth János
 
Képviselők Czenky Árpád
  Czerván György
  Dr. Hatlaczki Gyula
  Kiss Erika
  Kollár János
  Majoros Máté
  Dr. Mészáros Kálmán
  Turi István Nándorné

2002–2006
Polgármester Tóth János
 
Képviselők Czerván György
  Horgos József
  Dr. Dusek László
  Dr. Fehér György
  Dr. Hatlaczki Gyula
  Dr. Hűse Ferenc
  Kiss Éva
  Kiss Erika
  Kiss Imre Attila
  Kollár János
  Majoros Máté
  Dr. Szabó János
  Tuska Józsefné

2014–
Polgármester Györe László
 
Képviselők Dr. Hatlaczki Gyula
  Kiss Erika
  Kollár János
  Komjáti Zoltánné
  Majoros Máté
  Dr. Mészáros Kálmán
  Tóth László
  Turi István Nándorné

A képviselő-testület saját hatásköreit fő szabály szerint az ülésén gyakorolja. Szükség szerint, a szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott számú ülést tart. A képviselő-testület üléseinek számát az általa ellátandó fel-
adatok mennyiségéhez, a település nagyságához, lakosságszámához igazodva kell tartani, illetve azt befolyásolja az 
is, hogy miként kapcsolódnak be a képviselő-testület szervei a közfeladatok ellátásába. Évente minimum hat ülést kell 
tartania a testületnek.

A képviselő-testület határozatok és rendeletek formájában hozza meg döntéseit. 
Az önkormányzat jogalkotó szerv, az általa alkotott jogszabály az önkormányzati rendelet, amelyet a törvény 

által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény felhatalmazása alapján, annak végre-
hajtására alkot. Az eltelt 25 évben a testület 294 alkalommal ülésezett, 2360 döntést hozott határozattal, valamint 264 
rendeletet alkotott összesen.

Év     Ülések száma   Határozatok száma   Rendeletek száma
1990 2 22 -
1991 12 127 10
1992 11 111 7
1993 15 88 10
1994 13 93 6
1995 15 79 14
1996 12 100 9
1997 12 56 9
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Év     Ülések száma   Határozatok száma   Rendeletek száma
1998 11 95 12
1999 12 70 15
2000 11 86 8
2001 11 99 12
2002 9 93 17
2003 11 124 11 
2004 12 106 11
2005 10 103 8
2006 10 73 16
2007 12 88 11
2008 12 102 11
2009 13 112 11
2010 10 82 7
2011 16 111 13
2012 11 103 12
2013 16 114 10
2014 15 123 14
Össz.: 294 2360 264

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján
8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, 

a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csa-
tornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken 
közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság 
biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgál-
tatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális 
ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, 
tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének bizto-
sítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei 
alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi 
helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb fel-
tételektől függően eltérően is megállapíthatók.

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az 
általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak 
és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt 
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) bizto-
sításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevé-
kenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza 
meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület 
és bizottságai ülésein.

A törvényben meghatározott feladatok ellátására vonatkozó adatok és leírásuk a következő számban szerepel-
nek majd. 

(folytatjuk)

Wenhardt Lászlóné
jegyző
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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
12/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
helyi szabályairól

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

A rendelet célja
1. §

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy a hallgatónak adományozott szociális 
ösztöndíjjal segítse a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási képzésben részt vevő Tápiószentmártoni fiatalok fel-
sőfokú tanulmányainak folytatását, segítséget nyújtson tanulmányainak eredményes befejezéséhez. 

A rendelet hatálya
2. §

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
keretében, az önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíj támogatásban részesíti az önkormányzat területén állan-
dó bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat, akik 
a pályázati kiírásban és e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. 

A támogatás formája
3. §

(1) Az önkormányzat a pályázatok elbírálása során a pályázót az adott évi pályázati rendszer általános szerződési felté-
telként meghatározott minimális összeggel azonos mértékű támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét 
elutasítja. 
(2) Az önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálja, a megítélt 
összeget nem módosíthatja. 
(3) A támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 
A pályázat benyújtása

4. §
(1) A pályázatok benyújtása az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) rögzített és onnan kinyomtatott pályázati űrlappal történik. 
A pályázatokat a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal ügyintézőjéhez kell benyújtani. 
(2) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának határideje az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltéte-
leiben meghatározottak szerint kerül kiírásra.
(3) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a pályázati kiírás megfelelő időben történő közzétételéről. 

A jogosultság feltételei
5. §

(1) Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet: 
a) aki a pályázatban előírt feltételeknek megfelel,
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 200%-át (57 000,- Ft), 
c) aki a Hivatalba a pályázatát határidőre benyújtotta, és a pályázat kötelező mellékleteit hiánytalanul csatolta. 

(2) A pályázathoz a következő igazolásokat kell becsatolni: 
a) Az EPER Bursa rendszerben kitöltött pályázati űrlap aláírva, 
b) a Felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó a pályázati kiírásban felsorolt képzési formák valamelyi-
kében részt vesz, 
c) a pályázó rászorultságának igazolására köteles becsatolni saját és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolásait. 
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Az ösztöndíjpályázatok elbírálása

6. §
(1) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos hatásköreit a Szociális és Egészségügyi Bizott-
ságra ruházza át.  
(2) A pályázatok benyújtásának határidejét követően a beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
bírálja el. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatok elbírálása alapján 
dönt a támogatás odaítéléséről, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. 
(3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság, a kérelmező és családja vagyoni helyzetének vizsgálatát rendelheti el, ameny-
nyiben valószínűsíthető, hogy a kérelmező életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő ada-
toknak. A vagyoni helyzet vizsgálata céljából, a Polgármesteri Hivatal ügyintézője a kérelmező bejelentett lakóhelyén 
környezettanulmányt készít. Amennyiben a környezettanulmány megállapítja, hogy a pályázó életkörülményei nem 
felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglaltaknak, abban az esetben a szereplő adatok valótlansága miatt a pályázat 
elutasítható.

Záró rendelkezések

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2002. 
(X.30.) számú önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

  Györe László            Wenhardt Lászlóné  
    polgármester sk.                  jegyző sk. 

Ez a rendelet 2015. szeptember 21-én kihirdetésre került.

Wenhardt Lászlóné 
         jegyző sk.

Csatornahírek

A lakosság részéről a legtöbb kérdést a csatornahálózat kiépítésével, rákötéseivel kapcsolatosan kapom. Akinek 
még kérdései, kétségei vannak, azt mielőbb érdemes tisztázni, mert a munkálatok lassan a végéhez közelednek. Ameny-
nyiben hibát észlelnek a rendszerrel kapcsolatban (dugulás, szennyvízkiömlés), akkor az üzemeltetést végző TRV Zrt.-
hez kell fordulni a hiba megszüntetése érdekében.

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás hatáskörébe tartozik:
A csatornahálózat utcán lefektetett gerincvezeték kiépítésének alap- és kiegészítő beruházása, a csator-

nacsonk telken belüli elhelyezése, továbbá a szennyvíztelepek megépítése. Tápiószentmárton területén a tervezettek 
szerint mindenhol elkészítették a csatornahálózatot. Az új szennyvíztelepet is beindították. A próbaüzem az eredetileg 
tervezett 2015. szeptember 30. helyett 2015. december 15-ig tart. A projekt által érintett területek többször kerültek 
módosításra, így előfordulhat, hogy nem mindenhová került kiépítésre a rendszer, ahol fizetésre lettek kötelezve, vagy 
pár ingatlanon nem került elhelyezésre a csonk. Amennyiben nincs az ingatlanán (kerítésen belül) szennyvízcsonk 
kiépítve, akkor keresse a Tápiómenti Területfejlesztési Társulást (Nagykáta, Perczel Mór út 24.)

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatának hatáskörébe tartozik:
A Társulat végzi a csatornaprojekt lakossági hozzájárulásának begyűjtését, szükség esetén gondoskodik a rosz-

szul fizetők elleni behajtásról. Mindenképpen be fogják hajtani a hozzájárulás költségeit, mert annak megfizetése 
minden ingatlantulajdonos számára kötelező!

Továbbá a Társulatnál kerülnek kiadásra az „ingyenes házi bekötés”-re jogosító munkalapok, a munkát kivite-
lező vállalkozók felé. A munkalapok kiadása akkor történhet meg, ha az érintett lakó az előzetes felmérésekkor kérte 
az ingyenes bekötést! Akik nem kérték, azokhoz NEM fognak menni! 
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Kérem, hogy kérjék a Társulatnál az ingatlanjuk bekötését, hogy mielőbb be tudják fejezni a munkálato-

kat. Akik eddig nem kérték az ingyenes házi bekötést, de ezt a véleményüket szeretnék megváltoztatni, az igényüket a 
Társulat nagykátai irodájában jelezhetik. Akinél nem került kiépítésre a csatornarendszer, de fizeti az érdekeltségi 
hozzájárulást, mindenképpen keresse fel a Társulatot (Nagykáta, Dózsa György út 19/G) egyeztetés céljából, hi-
szen a taggyűlés döntése értelmében, amennyiben az érdekeltségi hozzájárulás fedezi a továbbépítés költségeit, 
akkor a rendszert elkészítik, de ellenkező esetben az eddig befizetett összeget visszaadják a befizetőnek.

Akik fizetési késedelembe estek vagy nem kötöttek LTP-szerződést, mielőbb keressék fel a Társulat irodáját 
megegyezés céljából, hogy elkerülhessék a végrehajtási eljárások megindítását! Az elindított jövedelemletiltást, jelzá-
logbejegyzést már nehezen és költségesen lehet visszafordítani!

Településünkön a házi bekötések megfelelő ütemben haladnak, hiszen az év végi cél a lakosság 75%-ának rákö-
tése, ami Tápiószentmártonban jelenleg 74,8%. Természetesen a munkák nem állnak meg, amíg az idő nem szól közbe, 
hiszen mindannyiunk érdeke, hogy mielőbb végezzenek. Többen jelezték, hogy egy-két ingatlan rákötése kimaradt az 
utcájukból. Sajnos nem logikai sorrendben haladnak a vállalkozók, de mindenképpen rá lesz kötve minden ingatlan a 
hálózatra, hiszen 2019 végére 92%-os rákötést vállaltunk az EU felé.

Györe László
polgármester

Pályázatok 2015

Az előző számban részletes tájékoztatást kaphattak a benyújtott pályázatokról. Minden pályázatot hibátlanul, 
időben sikerült benyújtani. A központi költségvetés terhére kiírt pályázatok esetében (óvodakonyha fejlesztés; salakpá-
lyák korszerűsítése; útfelújítás; orvosi rendelő felújítása) a pályázati anyagot eljuttattam országgyűlési képviselőnknek 
is, bízva abban, hogy segíteni tud elnyerésükben. Azóta már minden pályázat eredménye megérkezett, de sajnos egyiken 
sem sikerült nyerni, hiszen a benyújtott pályázatok száma nagyon magas volt. A döntéshozók pedig a környékbéli tele-
püléseket részesítették előnyben.

A benyújtott pályázatok közül hármat sikerült megnyerni: 
- Informatikai pályázatunkkal nyolc számítógépet vásárolhattunk 38 % kedvezménnyel,
- A nyári gyermekétkeztetés keretében megközelítőleg 1 millió Ft értékben 50 gyermeket tudtunk 43   

 napon keresztül étkeztetni a nyári szünetben,
- Az augusztus 20-ai rendezvényünkre kilátogatók ingyenesen vehették igénybe az egészségügyi  

 szűrőbuszt, melynek értéke 2 millió Ft volt.

Az előző megjelenés óta további pályázatot nyújtottunk be a Művelődési Ház eszközeinek fejlesztése céljából, 
de sajnos, abban a pályázatban sem kaptunk kedvező elbírálást.

Továbbá a tradícióvá vált Hurkatöltő Fesztiválra nyújtottam be kérelmet a földművelésügyi miniszternek 3 mil-
lió Ft kérelemmel, illetve egy ugyancsak 3 millió Ft nagyságú rendezvénytámogatási pályázatot a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz, amelyet az emberi erőforrások minisztere fog elbírálni. A két miniszteri döntés még nem született meg.

Továbbra is figyeljük a megjelenő pályázati lehetőségeket, hogy minél élhetőbbé, kényelmesebbé válhasson 
településünk. Reméljük, hogy a jövőben több „szerencsénk” lesz, és sikerül pályázati forrásokat szerezni.

Györe László
polgármester

Útfelújítások

Az elmúlt nyáron elkészültek az útfelújítás II. ütemére tervezett utcák aszfaltozási és vízelvezetési munkái. Több 
utcában már előzetesen megépült az engedélyhez kötött vízelvezető árokrendszer. Ahol nem volt ilyen lehetőség, ott 
szikkasztó árkok kerültek kialakításra, hogy a víz ne az úton álljon meg. Több helyen „vitába” keveredtek a lakók és a 
kivitelező, mert a lakó nem akarta engedni, hogy elkészítsék az árkot. Azonban fontos tudni, hogy a kivitelező Duna 
Aszfalt Kft. képviselője kijelentette, hogy amennyiben nem megoldott az utakról a csapadékvíz elvezetése, abban 
az esetben eláll a garanciális javítások teljesítésétől. (Megszűnik a garancia, ami most 2 év!!)
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Nagy probléma a vízelvezetés, amit nagyban nehezít, hogy a lakosság nagy része az ereszcsatornájában ösz-
szegyűjtött csapadékvizet az utcákra vezeti ki, növelve az elvezetésre szoruló vízmennyiséget. Az úton vagy út mellett 
megálló víz tönkre teszi az utak széleit és nem tudja az Önkormányzat újra aszfaltozni 2-3 évente.

Kérem a lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna kiépülésével „feleslegessé” váló emésztőgödörbe vezessék 
a csapadékot, ezzel csökkentve az útra kerülő vizet. Az új szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvíz bevezetése 
szigorúan TILOS!

A II. ütem az alábbi utcákat érintette: Báthory, Bercsényi, Bethlen, Bocskai, Mozi köz, Rákóczi, Zrínyi, Munká-
csy (2×1 méter teherbíró padka készítés), Béke tér (mindkét oldala),Babos, Kápolna, Deák Ferenc, Ludas köz, Madách, 
Móricz Zsigmond, Óvoda köz (árokszabályozás), Jókai út (egy része), Klapka utca (egy része), Hatvani hegy.

A települési úthálózat eddigi felújításának fedezetét az Önkormányzat 2008-ban történt kötvénykibocsátásából 
származó 190 millió Ft nyújtotta. A további útfelújítást aTápiómenti Területfejlesztési Társulás által az Önkormányza-
tunktól megvásárolt telek ára (35 millió Ft) teszi lehetővé, amiből a Munkácsy Mihály út 5 méter széles aszfaltozása 
lesz elkészítve. Előre láthatólag csak 2016. tavaszán kerül rá sor, hiszen az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatnia ilyen beruházások alkalmával, ami több hónapot is igénybe vesz. 

A további rossz állapotú utak felújítására még nem látjuk a forrást, mert az az 50 millió forintnyi hitel, 
amelynek felvételéről a képviselő-testület már 2014 szeptemberében döntött, újabb testületi döntés értelmében 
nem vehető fel, hogy jelenlegi adósságállományunk ne növekedjék.

Sajnos,a 2015. évi központi költségvetés által megnyitott pályázati lehetőséget sem sikerült elnyerni (15 
millió Ft), pedig nagyon nagy szüksége lett volna rá a településnek.

Az államtól kapott, útkarbantartásra fordítható összeget teljes egészében arra fordítjuk, hogy a rossz állapotú 
utakat (amennyire lehet) helyre állítsuk. Ennek keretében több utcát is sikerült járhatóvá tenni (belterületen, külterüle-
ten, üdülőterületen egyaránt), és amíg az idő engedi, ezt folytatni is fogjuk. További határozatában a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy megkezdjük a József Attila és Katona József utcák vízelvezetésének terveztetését és engedélyezteté-
sét. Ezek a munkálatok azonban akár egy évig is eltarthatnak, de mindent megteszünk, hogy mielőbb rendeződhessenek 
az útviszonyok.

Györe László
polgármester

Startmunka program

Tápiószentmárton Önkormányzata 2015-ben Startmunka mintaprogramot indított, mellyel 11 főnek sikerült 
közfoglalkoztatás keretében munkát biztosítani a Czerovszki-kertészetben.

Az érintetteknek egyéves szerződést lehetett vállalni. Ez alatt az egy év alatt termelik meg a településnek a 
közterekre kiültetett virágokat és Étkeztető Szolgálatunknak a felhasznált zöldségek egy részét, melyeknél igyekeztek 
betartani a biotermesztés előírásait.

A program keretében alkalmunk volt szociális célokra felhasználni a megtermelt növényeket, így augusztusban 
az Önkormányzat 7500 cső csemegekukoricát tudott szétosztani táborozó gyermekeknek, időseknek, gyermekes csalá-
doknak és a Szociális Otthonnak. 

Szeptemberben fejes káposztát és uborkát tudtunk osztani, továbbá a nagy mennyiségű termésnek köszönhetően 
lehetőségünk volt a Tápióbicske által ugyancsak startmunka programban megtermelt burgonyára, sárgarépára cserélni 
saját termésünket. Az év további részében ismét a virágtermesztés indulhat be.

Remélhetőleg a következő években is sikerül hasonló programokat indítani, hogy ezzel is elősegítsük települé-
sünk fejlődését. 

Györe László
polgármester
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Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés leginkább alkalmazott és mindenki számára ismert formája a gyűjtőszigetes elhelye-
zés. A gyűjtőszigetek konténerein matricák jelzik, hogy melyik tárolóban mit gyűjtsünk. A szigeteken papír, műanyag, 
üveg, fémdoboz, italos karton hulladékok gyűjtése lehetséges. Nagyon fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem 
helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó szélvédő!

A fentiekben nem szereplő hulladék (pl.: építési törmelék, veszélyes hulladék, bútor, autógumi, bármely más 
egyéb lom) elhelyezése mind a konténerekben, mind a gyűjtősziget más területein szigorúan TILOS!

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés idén még két alkalommal érkezik:
2015. november 19. (csütörtök), 2015. december 17. (csütörtök)

A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7 óráig szíveskedjék kihelyezni.

A gyűjtőszigetek rendezettsége nagyban hozzájárul településképünkhöz, s az ide látogatók ez alapján is megí-
télik az itt élőket. Kérem Önöket, hogy vigyázzanak a gyűjtőszigetek tisztaságára, rendezettségére, és ne vigyenek oda 
olyan hulladékot, melynek gyűjtésére nem alkalmas a sziget. Továbbá lehetőségeikhez mérten a telített konténerek mel-
lé ne pakoljanak további hulladékot, hanem vigyék el egy másik gyűjtőhelyre, vagy hozzák vissza a konténerek ürítését 
követően, ezt heti rendszerességgel végzik.

A lomokat az éves lomtalanítás alkalmával szállítja el a hulladékkezelő. A törvényi előírások alapján évente 
egy alkalommal kötelező a térítésmentes lomtalanítás megszervezése, a szolgáltató ezért nem is hajlandó több alka-
lommal ingyenesen végezni ezt a tevékenységet. Az Önkormányzat számára megközelítőleg egymillió forintba kerülne 
egy második lomtalanítás megrendelése, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy nem tart további lomtalanítást, 
egyben felkéri a lakosságot, hogy minden esetben a tavasszal tartandó lomtalanítási lehetőséget vegye igénybe.

Köszönöm megértésüket és együttműködésüket, mellyel segítik megőrizni településünk tisztaságát!

Györe László
polgármester

Testvértelepülések rendezvényei

Az elmúlt időszakban több testvérvárosi meghívást is kapott településünk vezetése. 
Júniusban Nemesócsán jártam falunapon Magyarics Gusztáv polgármester meghívására. 
Ott volt szerencsém találkozni Balavásár polgármesterével,Sagyebó Istvánnal is. Ezen 
a rendezvényen Tápiószentmárton díszpolgárát,Földes Istvánt Nemesócsa díszpolgárá-
vá is avatták a településért végzett áldozatos munkájáért. Sokat beszélgettünk a polgár-
mesterekkel az együttműködési lehetőségekről és országaik különbözőségéről. Sajnos, 
a csehországi Kolinec polgármestere,PavelPrinc nem tudott részt venni az eseményen.

Ezután júliusban tudtunk találkozni, amikor a Tápiószentmártonban meg-
rendezett Fogathajtó versenyre invitáltam meg mindhárom testvértelepülésünk 
küldöttségét, viszonozva a vendéglátást. A fogathajtó versenyen,sajnos, csak a 
nemesócsai küldöttség tudta tiszteletét tenni. Eljött Magyarics Gusztáv polgár-
mester és Lajos Marianna alpolgármester, akik két napot töltöttek településün-
kön. Nagyon jól érezték magukat. Ajándékba kaptam tőlük egy Nemesócsa tör-
ténelméről szóló kétkötetes kiadványt, amelyet a helyi könyvtárnak ajánlottam 
fel, hogy minden érdeklődő minél többet tudhasson meg testvértelepülésünkről. 
Keressék a könyvtárban, de kérem, bánjanak vele óvatosan, mert a Polgármes-
ter úr által aláírt példányokról van szó... Köszönöm!
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Augusztus elején az erdélyi Balavásár község polgármestere hívta 
meg Tápiószentmárton küldötteit falunapjukra. Településünket én kép-
viseltem, s a Zöldike egyesület egyik tagja, Nagy Miklós kísért el. A 
látogatás alkalmával örömmel fogadtak bennünket. Balavásáron megis-
merkedhettem másik testvértelepülésük, Fót városának képviselőivel, to-
vábbá Ukrajnából érkezett barátaikkal is, így első kézből értesülhettünk 
a nehéz kárpátaljai helyzetről, az ott élő magyarok gondjairól. Minden 
település képviselője koszorút helyezett el az ünnepség és megemlékezés 
keretében a Balavásáron lévő magyar háborús emlékműnél.

Augusztus végén került sor Nemesócsán a VII. „Gasztro- és lecsó-
fesztivál” megrendezésére. Itt találkozhattam Kolinec polgármesterével, 
akivel kellemesen elbeszélgettünk. Sok egyéb téma mellett arról biztosí-
tott, hogy a hagyományossá vált „Iskolák találkozóját” 2016-ban Kolinec rendezi meg, így Tápiószentmárton gyerme-
keit is szeretettel várják majd idén felújított iskolájukban. A lecsófesztiválon Tápiószentmártont egy 22 fős csapat képvi-

selte, akik két csapatként indulva kezdték meg a lecsófőzést. 
Az egyik csapat III. helyezést ért el egy hagyományosan ma-
gyaros, szalonnás, kolbászos lecsóval, míg a másik csapatunk 
elnyerte a zsűri különdíját. Ők egy fürjtojásos csirkemájas 
lecsót készítettek, ahol a zsűri a kreativitást díjazta.

Összességében minden külföldi látogatás hasznosan zá-
rult, mert bizonyságot nyert számomra, hogy valóban szüksé-
ges és tartalmas a települések együttműködése. Külön öröm 
volt számomra, hogy a fenti rendezvényeken többször talál-
koztam tápiószentmártoni lakosokkal, a fogathajtó versenyen 

pedig felvidékiekkel. Ez is mutatja, hogy a települések lakossága is hasonlóan tartja a kapcsolatot egymással, ami erősíti 
összetartozásunkat.

Györe László
polgármester

Önkéntes munka Tápiószentmártonban

Nagy örömmel töltött el az a kezdeményezés, amely az elmúlt nyár fo-
lyamán indult. A 23 éves Safranyik Gábor keresett meg, hogy a település 
buszmegállóit szeretné néhány ifjú társával felújítani. Ők az önkéntes mun-
kájukat ajánlják fel Tápiószentmárton szépítéséért, és az Önkormányzattól 
kérnének a szükséges anyagokra támogatást. Megkeresésemre segítségünk-
re sietett a Kincsem Áruház képviseletében Czenky Árpád, aki felajánlotta, 
hogy adományként biztosítja a festékeket és eszközöket. Ennek a közös és 
önzetlen összefogásnak az eredményeként sorban szépülnek meg a buszme-
gállók várói.

Ezúton szeretném megköszönni a Kincsem Áruháznak és Kollár János-
nak a felajánlott anyagokat, eszközöket és a csiszolást, festést végzőknek a 
munkát. Név szerint: Safranyik Gábor,Kiss-Kovács Nóra, Kármán Regina, 
Vincze Miklós, Ábrahám András, Nagy Károly, Nagy Ildikó. Külön köszö-
nöm a más településről érkezők segítségét! 

A hasonló kezdeményezések mindig bebizonyítják, hogy az embereknek fontos, hogy szép környezet vegye őket 
körül és ezért képesek saját szabadidejükkel és munkájukkal támogatni a település fejlődését. Éppen ezért megkérnék 
mindenkit, hogy vigyázzanak a buszmegállókra. Ne firkálják és ne tegyék tönkre őket, hiszen több ember sokat dolgo-
zott azért, hogy megújulhasson! Sajnos, a Nagyiskolánál már összefirkálták… Kár érte!

Györe László
polgármester
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Szépkorú honfitársunk köszöntése

2015. július 1-jén ünnepelte 90. születésnapját Gór-Nagy Istvánné Tápiószentmárton, Szelei út 26/b. sz. alatti 
lakos. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet szerint Gór-Nagy Istvánné részére kiállított, Or-
bán Viktor Miniszterelnök által aláírt okiratot adtam át Mária néninek. Mária néni állandó lakóhelye Cegléd, de már 
hosszabb ideje a mi településünkön tartózkodik családjánál. Cegléd Város Önkormányzata nevében Hegedűs Ágota 
alpolgármester köszöntötte az ünnepeltet. A köszöntésen jelen voltak a szépkorú személy családtagjai, barátai. A Cegléd 
Városi Televízió munkatársai filmet készítettek a szép eseményen.

Isten éltesse Mária nénit, kívánom, hogy további életét egészségben és szeretetben élhesse!

Wenhardt Lászlóné
jegyző

Tájékoztatás Önkormányzati képviselők 
fogadóórájáról

Dr. Hatlaczki Gyula
Kollár János
Komjáti Zoltánné
Majoros Máté
Dr. Mészáros Kálmán
Tóth László
Turi István Nándorné
képviselők 

2015. október 29-én (csütörtökön) 16 órától fogadóórát 
tartanak a Polgármesteri Hivatal irodahelyiségeiben.

A HAJT-A Csapat Egyesület szeptemberi hírei
Tisztelt Ügyfeleink! Továbbra is várjuk projektötleteiket!
Egyre több kitöltött projekt adatlap érkezik munkaszervezeti irodánkhoz, nő az érdeklődés a jövő LEADER 

pályázati lehetőségei iránt. A Helyi Fejlesztési Stratégia és a kapcsolódó LEADER pályázatok helyi tervezéséhez el-
engedhetetlen a projektötletek minél nagyobb számban történő összegyűjtése. Projektterveik benyújtásával térségünk 
önkormányzatai, vállalkozói, civil szervezetei, magánszemélyei most jelentősen befolyásolhatják az elkövetkezendő 
néhány év fejlesztési irányait, a források elosztási arányait. Kérjük tehát partnereinket, felelősségteljesen vegyenek részt 
a tervezés ezen meghatározó szakaszában, küldjék be projektterveiket! Egyesületünk egyelőre nem jelölt ki projektbe-
nyújtási határidőt, így továbbra is várjuk projektterveiket, azaz fejlesztési elképzeléseiket (2020-ig tervezve). A projekt 
adatlap formanyomtatvány megtalálható honlapunkon (http://hajtacsapat.hu/hirek.html). A projektötletek leadhatók 
személyesen munkaszervezeti irodánkban (Tápiószele, Bartók Béla út 20.), vagy beküldhetők elektronikusan (hajta-
csapat@hajtacsapat.t-online.hu), illetve postai úton (HAJT-A Csapat Egyesület, 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.).

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti irodájának ügyfélfogadási rendje: 
      Hétfő   8:30 – 12:30
      Kedd  8:30 – 12:30
      Szerda  8:00 – 18:00
      Csütörtök 8:30 – 12:30
      Péntek  8:30 – 12:30

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

munkaszervezet-vezető
hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909
Fax: 06-53-787-912

Október 1. az idősek világnapja

2015. október 1-jén az idősek világnapja alkalmából a 
Kárpát-Medencében Élő Magyarokért Kiemelten Köz-
hasznú Alapítvány 50db koncertjegyet adományozott a 
Tápiószentmártonban élő nyugdíjasoknak. A koncertre  
az eljutást képviselő-testületi döntés alapján az Önkor-

mányzat biztosította.

Ezúton is köszöntjük az összes Tápiószentmártonban 
élő idős lakost.

Köszönjük amit a társadalomért tesznek önkéntes mun-
kájukkal, tapasztalataik átadásával.
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Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„TÁPIÓ MENTI RÉGIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA” 
(KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021)

Végéhez közeledik a szennyvízberuházás a Tápió-vidéken

A csatornahálózat alap és kiegészítő beruházásának végeztével lassan végéhez ér a sok éve elkezdett előkészí-
tés és bő két évnyi kivitelezés után a Tápió-vidék 20 települését érintő beruházás. Megközelítőleg 800 km gravitációs 
és nyomott vezeték lefektetése mellett elkészült az öt regionális szennyvíztisztító telep Nagykátán, Szentlőrinckátán, 
Tápiószelén, Tápiószentmártonban és Sülysápon. A kibővült nagykátai és a négy új szennyvíztisztító telep képes lesz a 
térségben keletkezett és a csatornahálózattal összegyűjtött a térségben élő 80 000 lakos napi tevékenysége által termelt 
szennyvizet kezelni. 

Az alapberuházás során közel 27 000, a kiegészítő beruházás által pedig 1015 ingatlan került ellátásra. A két 
szakasz időben kissé összeért, de a csatornafektetési munkák befejeződnek. A csatornahálózatokat a mérnökszervezet 
átvette, és a projekt műszaki zárásakor az „aktiválás” során átadásra kerülnek az összes projekt elemmel együtt az ön-
kormányzatok osztatlan, közös tulajdonába. Ezzel indulhat a kötelező ötéves fenntartási időszak.

Az elmúlt időszakban megkezdődött minden telepen a próbaüzem, ahol is minimum 6 hónapig bizonyíthatóan 
el kell érni az egyébként nagyon szigorú tisztítási paramétereket. Mivel a próbaüzem Nagykátán korábban elkezdődhe-
tett a településen előzőleg kiépített csatornahálózat (I. ütem) miatt, ott az május végével sikeresen le is zárult. Az ottani 
tapasztalatok azt mutatják, hogy három hónap alatt be lehet üzemelni és be lehet állítani a telepeket, amennyiben a teljes 
kapacitás legalább 30 százaléka rendelkezésre áll.

Ennek biztosítására kezdte el megteremteni a 20 érintett település vezetése a kedvezményes ingatlanon belüli 
rákötés – amely nem képezi a projekt támogatott részét – kiépítését, levéve egy jelentős terhet a lakosság válláról és 
gyorsítva a rákötések ütemét. Erre azért nyílt lehetőség, mert az elnyert jelentős pályázati támogatás mellé a kedvezmé-
nyezett, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás sikeresen pályázott plusz önerő támogatásokra is.

Befejeződött a központi komposztáló telep próbaüzeme is. A telep hivatott megoldani a szennyvíztisztítás során 
keletkezett víztelenített szennyvíziszap kezelését. A próbaüzem során többféle struktúra anyagként működő kiegészítő 
anyaggal folytak a kísérletek (szalma, faapríték, zöldhulladék) és mindre kielégítő eredményt kaptunk. A zsákoló be-
rendezés kiépítése folyamatban van, így nem lehetetlen, hogy hamarosan találkozhatunk forgalomban is a BIOMASS 
Super Tápió Komposzt elnevezéssel.

Tápió PR

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban a 65. életkorukat már betöltött személyek részére, az 
önellátó életvitelük fenntartása mellett esetlegesen felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szociális el-
látás. Az ellátottaknak egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képesnek kell lenniük.

Hogy ez mit is jelent? – Aki igényli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kap egy készüléket, melyet a veze-
tékes telefonkészülékhez kapcsolnak, valamint egy nyomógombbal ellátott karórát, mely ütés-, illetve vízálló, és amely 
a készülékhez viszonyítva 300 méteren belül működőképes. Ezen nyomógomb megnyomásával küldhet egy riasztást, ha 
rosszul lesz, elesik, megijed, vagy bármi baj éri. A segélyhívás esetén, a készenlétben lévő gondozónő és a kiszállítást 
végző sofőr a helyszínen haladéktalanul megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a 
gondozónő megteszi az azonnali intézkedéseket, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdemé-
nyez, azaz ha szükséges, értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőröket és az ellátott által megnevezett közeli hozzátartozót.

Mibe kerül az, hogy idős korunkra biztonságban tudhassuk magunkat, vagy esetleg idős rokonunkat? – 1500 Ft/
hó/háztartás. 

Amennyiben saját vagy közeli hozzátartozója részére bővebb információra lenne szüksége, akkor teljes körű 
tájékoztatást, személyre szóló segítséget tudunk biztosítani személyesen intézményünkben (Nagykáta, Petőfi Sándor u. 
4/a), vagy telefonszámunkon: 06-29/440–304.

Szécsiné Fazekas Márta
       intézményvezető
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Házi segítségnyújtás

Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban idős és beteg rászorulók önálló életvitelének támo-
gatását szolgálja. Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe – szóban vagy írásban. Az ellátást kez-
deményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel.

Az ellátás megkezdése előtt a gondozónő, vezető gondozó előgondozást végez. Ezt követően az intézményve-
zető igazolást állít ki a gondozási szükséglet mértékéről, melynek eredménye legalább egy órás gondozási szükséglet 
kell, hogy legyen az ellátás igénybevételéhez. Amennyiben négy órán túli gondozási szükséglettel rendelkezik az idős 
személy, az előgondozást végző személy tájékoztatja, információt nyújt a bentlakásos intézményi elhelyezéssel kapcso-
latosan.

Az idős személy szükséglete szerint a gondozónő feladatai közé tartozhatnak a személyi és környezeti higiénia 
(fürdetés, mosdatás; mosás, mosogatás, közvetlen élettér) biztosítása, az egészségügyi és mentális gondozás, az étkezés-
ben való segítségnyújtás, gyógyszerelés, a bevásárlás, valamint bizonyos ügyintézési feladatok (receptek felíratása és 
kiváltása, csekkek befizetése stb).

Mennyit kell fizetni? – A gondozónő lakáson eltöltött ideje után kell térítési díjat fizetni, melynek összege: 
400,– Ft / óra. Ezen összeget utólag, számla ellenében kell megfizetni, vagy a gondozónőnél, vagy az intézmény gaz-
dasági irodájában.

Térségünkben az Önkormányzatok kötelezően ellátandó házi segítségnyújtási feladatát a Kistérségi Gondozási 
Központ működteti Nagykáta székhellyel. Amennyiben saját vagy közeli hozzátartozója részére bővebb információra 
lenne szüksége, akkor teljes körű tájékoztatást, személyre szóló segítséget tudunk biztosítani a területen dolgozó, in-
tézményi igazolvánnyal rendelkező szociális gondozóink révén, vagy akár személyesen intézményünkben (Nagykáta, 
Petőfi Sándor u. 4/a). Telefonszámunk: 06 29/440–304.

Szécsiné Fazekas Márta
intézményvezető

Nyári élet a Sportcsarnokban
A tanév befejezése után sem áll meg az élet a sportcsarnokban, 

ahová a szünet első napjától az utolsóig edzőtáborozó gyermekek és 
felnőttek költöznek be. Különféle sportágak sportolói, tánctáborok, 
iskolai táborok adnak munkát nekünk a nyári időszakra is. Alkalman-
ként 60-70 fő táborozó, egyszerre 2-3 csapat tartózkodik a csarnokban. 
Ezen a nyáron 22 csapat 660 fővel vette igénybe szolgáltatásainkat. Az 
ország legkülönbözőbb részeiről érkeztek vendégeink (Sárbogárd, Bu-
dapest, Soltvadkert, Százhalombatta, Gödöllő stb.), akik teljesen el vol-

tak ragadtatva ettől a szép és jól felszerelt objektumtól (sportcsarnok, tanuszoda, iskola, könyvtár és a Kubinyi-kúria). 
Több százan ismerhették meg községünket a táborozás ideje alatt, ugyanis a sportolók nagyobb része szakít időt a 
község nevezetességeinek megtekintésére is, a gyermekeken keresztül pedig a szülők is tudomást szerezhettek értéke-
inkről (strandfürdő, Tőzeges-tó, Kincsem Lovaspark stb.).

Évek óta visszatérő vendégeink vannak, ami azt bizonyítja, hogy elé-
gedettek a Sportcsarnok és az Étkeztető Szolgálat munkájával. Köszönet 
illeti a konyhai dolgozókat, akik a nagy forróságban főzik a finomabbnál 
finomabb ételeket, és két-három turnusban étkeztetik vendégeinket, sok 
esetben még este 8 órakor kezdenek vacsoráztatni.

Munkánkat segítik még azok a diákok, akik nálunk töltik le a közép-
iskolában előírt közösségi munkájukat. Nagyon köszönöm a segítségüket, 
Ők sokszor a szombat és a vasárnap délutánjaikat áldozzák a Sportcsarnok 
programjainak zavartalan lebonyolításához.

A táborok mellet a nyáron három úszótanfolyamot indítottunk, melyre igen nagy érdeklődés volt a helyi és a kör-
nyező települések lakóinak részéről is. A gyermekek turnusonként két-két csoportban tanulhattak vagy mélyíthették el 
a már megszerzett úszástudásukat.

Szeptember 1-től ismét az iskolások és helyi sportolók vették birtokba a sportcsarnokot, elkezdődtek az edzések 
és hétvégente a különböző korcsoportok bajnoki mérkőzései. Az uszodában is fellendült az élet, a helyi iskolásokon 
és óvodásokon kívül a környező települések általános iskolái is megkezdték úszásoktatásaikat. Jelenleg szervezetten 
nyolc iskolából látogatják az uszodát, ki délelőtt, ki délután.

Jumpers TSKE az uszodában

Gödöllői kosarasok
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Hétfő és szerda este kb. 60fő rendszeres látogatója van a tizenegy éve mű-
ködő vízitorna foglalkozásoknak, sokan közülük alapító tagok, 11 éve állandó 
résztvevői az óráknak. Az úszáson kívül lehetőség van az infra- és finn szauná-
ban feltöltődni, regenerálódni. Szerdánként az évek óta működő jógafoglalko-
zás várja az érdeklődőket. 

Szeretettel várjuk a hét minden napján a sportolni, kikapcsolódni vágyókat!
Uszoda nyitva tartása hétköznap: 8:00–20:00, hétvégén: 12:00–20:00

Turi Istvánné

Mátrafüred – Kaland- és sporttábor
Hosszú évek után ismét szerveztünk gyermektábort Mátrafüredre. Ennek legjobban a szülők örültek, régi élmé-

nyeik elevenedtek fel, majd próbálták meggyőzni gyer-
mekeiket az erdei tábor szépségeiről. Nagy örömünkre 
46 gyermek jelentkezett 3. osztálytól 8. osztályig a 
július végén megrendezett Kaland- és sporttáborba.

A tábor ideje alatt hosszabb-rövidebb túrákat, 
vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat, múzeumlá-
togatást, kirándulásokat szerveztünk. Szinte minden 
este éjszakai túrán teszteltük a gyermekek bátorságát. 
A sötét erdőn keresztül jutottunk el a Máriácskához, a 
Muzsla-kilátóhoz és a Kozmáry-kilátóhoz, ahol csil-
lagászati távcsővel figyelhettük meg az éjszakai égbol-
tot. Napközben sportvetélkedők zajlottak több helyszínen (asztalitenisz, darts, teke, tollaslabda). 

Hétfő reggel izgatottan indultunk el az Északi-középhegységbe. A megérkezést követően a szállások elfoglalása, 
csoportok kialakítása következett. A heti program ismertetése után megkapták feladatnak környezetük tisztán tartását 
(ezt minden reggel pontozással értékeltük), valamint azt, hogy a záró estére minden ház külön előadással készüljön 
heti élményeik megelevenítésével.

A tábor második napján a Sástói kilátót vettük célba az erdőn keresztül, útközben a Rákóczi-forrásnál frissül-
tünk fel. Hazafelé jövet a Mátra bobpályán töltöttünk el néhány kellemes és kalandos órát. A táborba érve pihenéskép-
pen a délutánt pólóbatikolással tettük színesebbé.

A következő nap fő programja a gyöngyösi Mátra Múzeum látogatása volt. A gyermekek rettentően élvezték a 
természetrajzi kiállítást és a pálmaház látnivalóit (pókok, halak, hüllők). Hazafelé kipróbálhattuk az erdei kisvonatot, 
mely Gyöngyöstől Mátrafüredig szállított minket. Mire a táborba értünk, már több szülő is az otthonról hozott finomsá-
gokkal várt bennünket, szerda délután volt ugyanis a látogatás napja.

Csütörtökön a nagy kánikula miatt átszerveztük a programot, és a tervezett gyalogtúrát a Kékesre csak a hegy-
csúcsról lefelé teljesítettük. Dicséret illeti a csapatot, hiszen rekordidő alatt tettük meg a távot, igaz meggyorsította 
lépteinket egy közelgő nyári zápor.

 Utolsó nap erdei akadályversenyen mérkőztek meg a házak lakói egymással. Különösen tetszett a gyere-
keknek, hogy felnőtt kísérete nélkül, csapatokba verődve kellett teljesíteniük az akadályverseny feladatait. A csapatok 
beérkezése után számháborúban mérhették össze ügyességüket a táborozók. Péntek délután került sor a sportvetélke-
dők döntőjére. Jó hangulatban telt el az utolsó este, mikor minden ház bemutathatta produkcióját. Ötletes és humoros 
előadásokkal szórakoztatták a közönséget. A tábor utolsó nagy megmérettetése az éjszakai bátorságpróba volt, amit 
négyfős csoportokban teljesítettek a gyerekek. Igazán félelmetes volt a nagy sötétségben végigfutni a kitűzött útvona-
lon, miközben „farkasok, vaddisznók, éjszakai baglyok, útonállók” ijesztgették a próbázókat.

Másnap, élményekkel gazdagon, de kicsit szomorúan indultunk haza. Mindannyian vártuk a hazaérkezést, de 
sajnáltuk, hogy vége lett a tábori kalandoknak, barátságok, szerelmek alakultak ki, amelyek még a mai nap is élnek. A 
táborlakók egy hét alatt egy kedves, vidám közösséggé formálódtak, bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát, és 
jövő nyáron ismét együtt lehetünk.

Köszönöm a nevelőknek, hogy lelkesen segítették munkánkat, és nyári szabadidejükből időt fordítottak a tábor 
sikeres lebonyolításához, valamint Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának, hogy kedvezményesen vehettük 
igénybe az autóbuszt.                   

Turi Istvánné

Claymore Karate SE

Kékestetőn a csapat
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Augusztus 20. – A mozgás és egészség jegyében

Idén hatodik alkalommal tölthettük együtt a napot a moz-
gás és az egészség jegyében. Augusztus 20-án egész napos progra-
mot szerveztünk a Strandfürdőben, ahol lehetett sportolni, ingyenes 
egészségügyi vizsgálatokon részt venni, és aki szeret főzni, meg-
mutathatta a főzési tudományát. Sajnos, az esős idő miatt csak két 
fellépő tudta a közönséget szórakoztatni, LOLA dalénekes és Sallai 
Edit operett énekes. A gyermekeket ingyenesen használható ugráló 
vár várta egész nap. A helyi Födváry Miklós Alapfokú Művészeti 
Iskola grafika szakos tanulóinak munkáit a főépületben lehetett meg-
tekinteni.

Ezen a napon az előző évekhez hasonlóan a helyi lakosok ingyen vehették igénybe a strandfürdő szolgáltatásait.

A helyi termelők a négy faházban mutathatták be termékeiket: Nagy János–töltelék áru;Kovács családi méhé-
szet – méz;Forgács Attila – méz, gyümölcs és zöldségek; Kalocsai Istvánné – kecskesajt; Safranyik Gáborné – zöldség, 
gyümölcs.

A meghirdetett főzőversenyre 14 csapat jelentkezett, volt olyan csa-
pat is, amely mindhárom kategóriában indult. Az volta cél, hogy minél íz-
letesebb ételek elkészítését ismertessék meg a közönséggel. Jó hangulatban 
készültek a finomabbnál finomabb pörköltek, levesek és grill ételek. A zsűri 
elnöke: Vér János, tagjai: Juhász Marianna és Molnár Viktor voltak, akik 
nehéz döntés alapján 9 díjat osztottak ki a résztvevő baráti társaságok kö-
zött. A legfinomabbat főzők meghívást kaptak a két héttel később Nagykátán 
megrendezett „Tápiófeszt”-re. Községünket Gacs László és Mészáros István 
képviselte a fesztiválon, nagy sikerrel.

Ingyenes szűrővizsgálat és tanácsadás: hét orvos várta vizsgálatra a rendezvény látogatóit, akik a helyszínen 
egy szűrőfüzetet kaptak kézhez, amelybe az elvégzett vizsgálatok eredményeit vezették fel. A szűrővizsgálat körében 
igénybe vehető szűrések, tanácsadások a következők voltak: szemészet, bőrgyógyászat, vércukorszintmérés, vérnyo-
másmérés, koleszterinszint-mérés, testzsírszázalék-mérés, háziorvosi és dietetikus tanácsadás.

A sportversenyek lebonyolításában Ágnecz Tamás segített. A versenyekre több korosztályba lehetett jelentkez-
ni. Külön választottuk a 6–10 éveseket, a 11–14 éveseket és a felnőtteket. Ne-
vezni a helyszínen lehetett: úszás (három úszásnemben: mell, hát és gyors), 
asztalitenisz, tollaslabda és strandröplabda. Asztalitenisz és tollaslabda 
sportágaknál felnőtt és gyermek korosztályt hirdettünk. A strandröplabda tor-
nára négy vegyes csapat nevezett, melyet körmérkőzéses formában bonyolí-
tottunk le, így sikerült az igazságos sorrendet felállítani. Szoros küzdelemben 
első helyen a „ZÖLDSÉGEK” csapat végzett.

A strandfoci tornának már hagyománya van, immár hetedik alka-
lommal rendeztük meg augusztus 20-án. Idén nyolc csapat részvételével, két 

csoportban játszottak kemény mérkőzéseket a versenyzők. A rossz idő és az eső ellenére a játékosok fáradhatatlanul 
küzdöttek az eredményekért. A torna győztese Jászapátiról a „TÉBA TÜZÉP” csapata lett. A torna megszervezésében 
és lebonyolításában segítségünkre volt Bori Miklós. Délután került sor a strandkézilabda tornára, melyet csak a női 
csapatok vállaltak be, a férfiak a rossz idő miatt lemondták a részvételt. A női tornát a helyi csapat nyerte az albertirsa-
iakkal szemben.

A programok sokszínűsége minden korosztály számára megfelelő elfoglaltságot biztosított. A rendezvény elérte 
célját, a mozgásgazdag és egészséges életmód népszerűsítését.

Bízunk benne, hogy a következő évben is hasonló színvonalú programokkal tudjuk a lakosságot szórakoztatni!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkisegítségét, aki részt vett a rendezvény sikeres szervezésében és lebo-

nyolításában.

Turi Istvánné
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Fellendülőben a kézilabda utánpótlás
Az előző évek lelkes toborzása eredményeként 2015/2016-ban 

U 7 leány, U 8 fiú és leány, U 9, U 13 leány csapatokkal vágunk neki 
a szezonnak. A tavalyi jó eredménynek és a rendszeres edzéslátogatás-
nak köszönhetően lányoknál az U 8-as korosztályban nagy örömünkre 
már két csapatot tudunk nevezni. Az U 13 korcsoportunk augusztusban 
két éjszakára beköltözött csarnokunkba, hogy megkezdjék három napon 
át tartó felkészülésüket az évadra, amely szeptember második hetében 
kezdődött. Leány U 9 csapatunk novemberben, fiatalabb korcsoportja-
ink pedig januárban kezdik a versenyszerű játékot. Az edzésidők idén 
hosszabbak, több időt biztosítunk a gyermekek felkészülésére. A baj-
nokságban a mérkőzések kéthetente torna jelleggel kerülnek megrende-

zésre. Igyekszünk a gyermekek felkészülését hazai rendezésű tornákkal is színesíteni, november közepén, a Márton napi 
rendezvénysorozat keretén belül több korcsoportban kézilabda torna megrendezését tervezzük. December végéhez kö-
zeledve pedig Adventi Kupa rendezését tűztük ki kézilabdás versenynaptárunkban. Óvodás foglalkozásaink október kö-
zepétől indulnak, bízunk benne, hogy az érdeklődőkből idén sem lesz hiány.

Felnőtt csapatunk a Pest megyei bajnokságban női és férfi csapattal 
képviseli egyesületünket. A lányok és a fiúk hétvégenként küzdenek a jobb 
eredményekért. A felnőttek nyári felkészülésüket augusztus végi edzőtábo-
rozással zárták, öt napon keresztül napi három edzéssel készültek a szezonra.

A felkészítést, versenyeztetést idén is öt pedagógus, edző látja el. 
Szakosztályunk kézilabdásait tekintve 80-90 fő igazolt játékossal rendelke-
zik. Reméljük, hogy ez a létszám az idő előrehaladtával folyamatosan bővül.

Szeretettel várjuk az első és második osztályos tanulókat hetente két alkalommal október közepétől indu-
ló edzéseinkre! (Nem csak azokat a gyermekeket, akik már az óvodában megismerkedtek a szivacslabdával.)Az 
edzések tervezett időpontjai: hétfő és szerda 13:30–14:30 között.

Kollár Andrea

Őszi események a Magyary-Kossa Sámuel Könyvtárban

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2015. október 6-án 
író-olvasó találkozót tartottunk könyvtárunkban. Az Országos Könyvtári 
Napok keretében megrendezett esemény vendége Kassovitz László mese-
mondó és meseíró volt.

A rendezvényen 7-8 éves gyermekek ismerkedhettek meg Pamacs ku-
tya történetével. A találkozó nagyon jó hangulatban telt. Az előadó a gyereke-
ket is bevonta a történetbe, így ők is a mese részeseivé, szereplőivé váltak. A 
gyerekek jó kedvvel, élménnyel feltöltődve távoztak, és néhányan kedvet kap-
tak arra, hogy könyv formájában is megismerkedjenek Pamaccsal és társaival. 
A rendezvény sikeres lebonyolításához nagy segítséget nyújtott a pedagógusok 
pozitív hozzáállása, akik úgy alakították napirendjüket, hogy tanóra keretében mintegy negyven másodikos tanuló ta-
lálkozhatott egy mai meseíróval.

Október 8-án – még mindig a könyvtári napokhoz kapcsolódva – jó han-
gulatú mesevetélkedőt tartottunk a negyedik osztályosok számára. Ezt az eseményt 
is regisztráltuk az országos könyvtári programok között. A vetélkedő legjobbjai a 
rendezvénysorozat emblémájával ellátott könyvjelzőt, ceruzát és édességet kaptak.

Október végén ismét meghirdetjük „Töklámpás készítő versenyünket”, 
melyet tavaly hirdettünk meg először, és a nagy érdeklődésre való tekintettel idén 
is szeretnénk folytatni. Az elkészült munkákat a könyvtár bejáratánál helyezzük el, 
ahol bárki megtekintheti majd őket.

Kiripolszki Attiláné
könyvtáros
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Idén is megrendeztük a hagyományos szüreti felvonulást
A felvonulás előkészítése, lebonyolítása, a felvonuláson való részvétel mindig sok ember önzetlen, önkéntes munkája. 
Ezúton szeretném megköszönni mindenki segítségét, hozzáállását, támogatását.
Az előkészületekben segédkeztek:
Bella Pál és Majoros Zoltán (fogatok meghívása)
Önkormányzat Étkeztető Szolgálata: Bori Beáta és Kurucz Károly
Önkormányzat Logisztikai csoportja: Majzik Zoltán, Palovecz László, Dob-
rodi Gyula
Szent Márton Nyugdíjas Klub (házi sütemények, pogácsa, itóka)
Safranyik család (szőlő, alma, vessző a dekorációhoz)

A rendezvény lebonyolításában segédkeztek:
Kiss Attila bort, szőlőt és vesszőt adott a dekorációhoz.
Kincsem Lovasparkból Pergelné Kocsi Ágnes a pusztabuszt bocsátotta rendelkezésünkre.
A rendezvényt Badacsonyi Ferenc rendőr őrmester, Gál Barnabás rendőr főtörzsőrmester, Molnár László Gergely rendőr 
törzsőrmester biztosította.
A forgalmat a helyi polgárőrség tagjai irányították: Kollár János, Mészáros József, Nagy Juhák András, Szabó János, 
Szabó Zoltán, Szilva Károly és Velkei Miklós, valamint Boriné Lukács Mónika önkéntes segítő.
Az egyes helyszíneken a hangosításhoz helyi lakosok biztosítottak áramot: Mátyus Lászlóné, Szíjjártó Károly, Brindzik 
Istvánné, Kiss Sándorné, Simoncsik Lászlóné.
A felszolgálásban, vendéglátásban a Szent Márton Nyugdíjas Klub és Bella Pálné segédkezett.
A néptáncosokat Szekeres András látta vendégül, a „technika ördögeit” Molnár Ákos szállította, a rendezvény profi 

fotósa pedig Ifj. Kollár József volt.

Fellépők, felvonulók:
Zenészek:
Ali Attila, Czégény Sándor, Göncző József, Minik Zoltán, Mózes Tibor
Felvonulók:
Kubinyi Ágoston Általános Iskola 8. a, b, c osztályos tanulói, Ágnecz Tamás 
iskolaigazgató, Ambróziné Samu Boglárka, Dudásné Pető Piroska, Dudokné 
Gyevát Margit osztályfőnökök

Földváry Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc szakos tanulói, Laczkó Tibor vezetésével
Szent Márton Nyugdíjas Klub ének-és tánckara
Tápióságról a Vadvirág Nyugdíjas Klub
Mákvirág tánccsoport képviselői: Polgár Petra és Faska Bence
Szüreti felvonulás bírója és bírónéja: Harcsa József és Bozóki Cintia

Csikósok:
Tápiószentmárton: Dóka Lili, Kozma Dzsenifer, Nagy Tamás, Pető Péter, Simon Balázs, Tinka Izabella, Tóth Anna-
mária
Farmos: Gál Ádám János, Gál Zoltán, Kasza Laura, Kasza Luca, Kasza Tamás, Major Nikolett, Szécsényi Laura
Jásztelek: Lajkó Katalin
Nagykáta: Bálint Eszter, Gedei Betti, Kosztolányi Balázs, Kovács Antónia, Kozma Bettina, Kozma Katalin, Molnár 
Attila, Szabó Orsolya, Száraz Gabriella, Varga Bettina  
Tápióbicske: Elefánti Adrienn
Fogatok:
Tápiószentmárton:
Baglyas Balázs
Baglyas Mihály
Bella Pál, segédhajtói: Mészáros István, Czervan Lajos
Dudok Lajos, segédhajtó: Dudok Zsófia
Kincsem Lovaspark: Bognár Attila és Farkas Gábor
Ifj. Kosztolányi Zoltán (Majoros Zoltán fogatán)
Kosztolányi Zoltán (Klement László fogatán)
Szalai Roland és Ifj. Szalai Roland

Tápióbicske:
Hajas István és Nagy Dzsenifer
Mészáros Zoltán és Fodor Péter
Végh Gábor és Deák Renáta
Pánd:
Dávid Attila és Gallai Gergő
Cegléd:
Bezzeg István és Bezzegné Reznák Ibolya
Kerepestarcsa:
Bíró Károly
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Nagykáta:
Dombai Csaba és Gulyás Ilona
Fiala József és Jandó Dóra
Filipcsei János
Jakab László és Kiss Károly
Kosztolányi József és családja
Lendvai László és Palásti Erzsébet
Petró Vajló György és Kovács Szilvia
Szabó Tibor és Petró Gábor
Zsóri József és Jámborné Erzsike

Tápióság:
Farkas Ferenc és Farkas Ferencné
Maczó Sándor és Pap Zoltán
Tomacsik László és Tomacsik Gréta

Végezetül kollégáim, Kiripolszki Attiláné, Séfelné Kiss 
Judit és Varga Dániel türelmét, több napos kitartó munká-
ját szeretném megköszönni.

Majorosi Katalin
művelődésszervező

Zöldike tábor
2015. július 27 – augusztus 2.

Idén is megrendeztük a kerékpáros természetjáró tábort. Közel 60 gyerek és 20 lelkes szülő karikázott a Tápió 
mentén. A túra első napján kilátogattunk Lölő (Lőrincz Gábor) barátunkhoz a temetőbe. Sajnos, már második éve indu-
lunk úgy, hogy nem vehet részt a programokon. Természetesen településünk nagyjainak nyughelyét is meglátogattuk. 
Jártunk a Blaskovich-kápolnában, játszottunk a Cifrakertben, fociztunk is. Főztünk a horgász tónál, pecáztunk. Átke-
rekeztünk Tápióbicskére, Nagykátára, Farmosra. Kedvező volt az időjárás a túrákhoz, hiszen nem volt kánikula, egy-
szer-kétszer picit meg is áztunk. Közben sok érdekes programra volt lehetőség. A Szent Márton Nyugdíjas Klub tagjai 
is csatlakoztak hozzánk. A Cifrakertben töltöttünk el velük együtt egy vidám délutánt. Közösen játszottunk, énekeltünk, 
vetélkedtünk. Szabó István bűvész közel egyórás műsorral varázsolt el bennünket. Bátran mondhatom, kortól függet-
lenül mindenki jól szórakozott. Gál Barnabás és kollégái segítségével kerékpáros ügyességi versenyt rendeztünk. Ha 
megpihentünk valahol, ettünk-ittunk, majd azonnal kezdetét vette valami jó játék, például csizmahajítás, kupakgyűjtés, 
váltóverseny, bűvészkedés, totó, foci.

Aki teljesítette az ötnapos túrát, az a hétvégi sátorozásnak is részese lehetett. Sőregen, a Vadászház udvarán 
sátoroztunk. Itt is rengeteg játék és program vonta el a számítástechnika vívmányaitól a gyerekeket. Szombat reggel 
a Tápió Mediball csapat tornáztatta meg a táborozókat. Ezt követően a tápiószelei és tápiógyörgyei önkéntes tűzoltók 
látogatták meg a táborlakókat. Vízágyútól a füstgépig bevetettek mindent a gyerekek szórakoztatására. A rendőrség két 
járőrautó segítségével biztonságtechnikai bemutatót tartott. A szirénázó„meseautót” utasként a táborozók is kipróbál-
hatták. A mediball csapat, a rendőrség és a tűzoltóság is visszatérő vendégek a táboréletében, tiszteletbeli zöldikések. 
Számháború nélkül nem tábor a tábor, volt az is, ügyességi versenyekben sem volt hiány, esténként pedig csillagfény 
diszkó és éjszakai túra tette kalandosabbá a programot. Szombaton pedig még hét középiskolás ajánlotta fel a segítségét 
a táborozó gyerekek közül, hogy a strandon megrendezett parasportnapi vetélkedőn segítsen a mozgáskorlátozottaknak. 
Vasárnapra kellemesen elfáradt a társaság, de mindenki élményekkel, tapasztalatokkal gazdagon tért haza.

Zöldike Természetjáró Egyesület

Sportnap a Főkefénél
2015. július 17-én, egy meleg, de vidám napon ismét sportnap Tápiószentmártonban. Vonatozás, táncverseny, 

közös ebéd, a nap zárásaként pedig tombolahúzás, hogy csak a legemlékezetesebb pillanatokat említsem. Idén újra a 
2003 novembere óta működő tápiószentmártoni telephely rendezte meg a megváltozott munkaképességű embereket 
foglalkoztató Főkefe Közhasznú Nonprofit kft. sportnapját. A cég vezetőségén, az üzemi tanács elnökén és a Fészek 
Szakszervezet elnökén kívül Cegléd,Dabas és Csongrád telephelyeinek közel 200 dolgozóját is vendégül láttuk egy 
napra.

A remek szervezés az összefogás eredménye volt. Mindenki hozta azt, amit tudott, és a támogatásokkal kiegé-
szítve biztosított volt, hogy mindenki jól érezze magát egész nap. Egy rövidke megnyitó után a délelőtt folyamán ügyes-
ségi versenyekben mérhették össze képességeiket a résztvevők. Próbára tehették célzó képességüket, egyensúlyérzékü-
ket, majd a délelőtt csúcspontjaként tánctudásukat is. Két nagy üstben főtt a gulyás és a lecsó ebédre, desszertnek pedig 
több száz palacsinta sült. Miután mindenki jól lakott és kipihente magát, következett a tombolahúzás. A búcsúzkodás is 
jó hangulatban telt zene mellett, éppúgy, mint az egész nap.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatásokat. Köszönjük szépen Czerván György államtitkár úrnak, Gyö-
re László polgármester úrnak és községünk Önkormányzatának, Kollár Jánosnak, Majorosi Katalinnak, Tóth Lászlónak 
és Turi Istvánné Erzsikének a szervezésben való személyes közreműködést is. Továbbá minden külsősnek, aki szí-
vét-lelkét beletéve támogatott bennünket.

Gulyás Gábor
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Élet a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskolában
Elkezdődött az új tanév…

A nyáron sem állt meg az élet az iskolában. Az alsó 
tagozatos iskola udvara megszépült a Clarion Hungary Kft, 
a szülői munkaközösség és Kiss Erika, volt igazgatónőnk jó-
voltából. Az önkormányzat segítségével sikerült felújítani a 
felsős tornaterem padlózatát, és két alsós tanterem is új linóle-
umborítást kapott. Az elsős tanulók is megszépült tantermek-
ben kezdhették meg a tanévet.

Szeptembertől iskolánkban is bevezettük az elektro-
nikus naplót (közkeletűen @naplót). Az új rendszer lehetővé 
teszi, hogy a szülők percre kész információkkal rendelkezze-
nek gyermekük tanulmányi előmeneteléről és az iskola törté-
néseiről. Természetesen az e-napló bevezetését is nagy munka 
előzte meg, melyben nagy szerepe volt Filipcsei Jánosnak, Czervánné Németh Máriának és Komjáti Zoltánnénak.

Mozgalmas tanévkezdő hónapot tudhatunk magunk mögött. Próbáltuk színes programokkal segíteni tanulóink 
visszarázódását a mindennapi munka, a tanulás világába. A 7–8. évfolyamosok Czerván György államtitkár úr meghí-
vására részt vehettek a 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon, Budapesten. A csoport Dudokné 
Gyevát Margit vezetésével egy tartalmas délutánt töltött a Hungexpo területén.

Szeptember 24-én, szikrázó napsütésben Aszódi Csaba és Kocsis Kitti testnevelők vezetésével került sor a XII. 
Szüreti Futóversenyre. A jó hangulatú megmérettetésen nemcsak a diákok indultak, hanem vállalkozó kedvű pedagó-
gusok is csatlakoztak a futókhoz.

Az első „ember hónapunk” végéhez közeledve a jászfényszarui Samsung Elect-
ronics Magyar Zrt. munkatársai, immár második alkalommal tartottak rendhagyó fizi-
kaórát, úgynevezett Zöldórát iskolánkban. Ennek keretében a gyár szakemberei a kör-
nyezettudatosság fontosságára hívták fel tanulóink figyelmét a hetedikes osztályokban. 
Az előadáson a legügyesebb, legaktívabb gyermek, Boldizsár Vivien, 7. b osztályos 
tanuló a cég jóvoltából egy Samsung tablet boldog tulajdonosa lett. A tavalyi előadásso-
rozat zárásaként nyolcadikosaink egy szeptember végi, kellemes őszi napon a televízió- 
és monitorgyártás lépéseit ismerhették meg testközelből, egy gyárlátogatás keretében.

Környezetvédelmi projektünk folytatásaként október első hétvégéjén ismét si-
keresen és igen eredményesen zajlott le a papírgyűjtés. 

Az előző évek hagyományait követve, ebben a tanévben a 6. osztályosok lá-
togathattak el a Parlamentbe, Czerván György államtitkár úr vendégeként. Az ország 

házának látogatása után megtekintették a Néprajzi Múzeum állandó ki-
állítását.

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon méltóképpen emlékezett 
meg iskolánk a 13 aradi vértanúnkról egy-egy rövid, színvonalas műsor 
keretében. A felső tagozaton Dudokné Balaska Anikó segítségével a 6. 
évfolyam, míg az alsó tagozaton Árvai Erika és Németh Ferencné irá-
nyításával a 4. b osztály tolmácsolta a történelmi eseményeket iskolánk 
minden tanulója számára. 

Ugyanezen a napon egy rendhagyó hon- és népismeret órán vehet-
tek részt az 5–6. évfolyamos gyermekek Baglyas Balázs gazda házánál. 
Balázs megismertette őket a régmúlt idők mezőgazdasági eszközeivel és 
azok használatával, így téve gyakorlativá az elméleti tananyagot. A gye-
rekek ki is próbálhatták, testközelből érzékelhették, hogyan és mivel dol-
goztak nagyapáink, dédapáink.

Bízunk benne, hogy tartalmasan és izgalmasan zárult a tanévkezdő hónap gyermekeink számára.

Dudokné Balaska Anikó
munkaközösség-vezető
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Parasportnap a strandon

2015. augusztus 1-jén a mozgáskorlátozottak helyi szervezete térségi rendezvényét tartotta a tápiószentmár-
toni strandfürdő területén. Több településről (Tápiószeléről, Pándról, Nagykőrösről, Szentmártonkátáról stb.) érkez-
tek a résztvevők. A rendezvény fővédnöke Czerván György úr, agrárügyekért felelős államtitkár, főtámogatója pedig 
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata volt. (Rendezvényeinket a megelőző években is államtitkár úr és az 
önkormányzat segítségével tartottuk meg.) A Mozgáskorlátozottak Országos Egyesületének elnöke, dr. Chikány Csaba 
nyitotta meg a rendezvényt, majd a Tápió Mediball csapat tartott bemutatót Király Gabriella vezetésével. Ezt reggeli 
torna követte, majd minden érdeklődő kipróbálhatta a mediball ütőket, labdákat. A délelőtt a sportolás jegyében telt el. 
Többféle sporttevékenységben lehetett részt venni (pl. lengőteke, darts, kapura rúgás, tojássétáltatás tollas ütőn, francia 
golyódobálós játék, kerekes székes ügyességi verseny). Több alkalommal volt lehetőség vízitornára is.

Közben elkészült a finom ebéd: csirke gulyásosból és székely káposztából lehetett választani. A gulyásleves Mé-
száros István felajánlásából és közreműködésével készült. A klubtagok finom házi süteménnyel gondoskodtak az ebéd 
utáni desszertről. A sporttevékenységet minden sportágban érmekkel jutalmazták. Uzsonnára finom főtt kukoricát kapott 
mindenki. Közben ki lehetett próbálni minden medencét. A délután folyamán megérkezett államtitkár úr is. Az esemény-
dús napot tombolasorsolás zárta. Tartalmas, vidám, kellemesen szép napot töltöttünk együtt, mindenkinek köszönjük a 
segítségét, támogatását, amellyel hozzájárult rendezvényünk sikeréhez.
 Mohácsi Istvánné

a Mozgáskorlátozottak 
Helyi Egyesületének titkára

Újra fogathajtók a Székesen

„2015. július 24–26. fogathajtó verseny” – olvashattuk a pla-
káton. Tápiószentmárton adott otthont egy nagyobb rendezvénynek, 
mely a pónifogathajtó világbajnokság válogató versenye volt. Ennek 
előzményeként jött létre áprilisban Kollár János képviselői kereté-
nek egy részéből a Tápiószentmártoni Lovas Baráti Sportegyesület, 
melynek hivatalos személyei: Balaska Gyula (elnök), Majoros Zol-
tán (alelnök), Magyar Nikoletta (titkár). Az egyesület tagjai hosszú 
hónapokat töltöttek munkával, hogy egy remek rendezvényt tudhas-
sanak magukénak.

A helyszín az egykori fogathajtó versenyek helye volt, az Ady Endre út végén található fogathajtó pálya, amelyet 
Bozsik József biztosított a verseny idejére. Nagy feladat volt a pálya széppé tétele, az akadályok felújítása, lefestése, a 
fű, sövény lenyírása. Sok-sok kéz dolgozott a meleggel dacolva, hogy a végeredmény magáért beszéljen.

Július 23-án érkeztek a hatalmas kamionok, lószállító autók az ország minden pontjáról, például Siófokról, Kis-
kunfélegyházáról, Debrecenből, Gyuláról. Természetesen helyi fogatok is részt vettek a versenyen. Összesen 23 fogat 
mérettette meg magát. Az érkezés napján, csütörtökön állatorvosi vizsgálaton estek át a lovak, majd ezt egy technikai 
értekezlet követte, ahol ismertették a versenyfeladatokat és akadályokat. 

Július 24-én vette kezdetét a verseny. Az első feladat a díjhajtás volt. Egy négyszögben kellett a hajtóknak foga-
tukkal különféle díjhajtó programokat bemutatni, melyet négy bíró pontozott. Látványos versenyszám, hiszen figyelmet 
érdemel a díszes fogat, a gyönyörű ruhában megjelenő hajtó és segédhajtó. Az este folyamán a talpalávalót a Volume 
Band zenekar szolgáltatta a mulatni vágyóknak.

Július 25-én a második versenyszám, a maratonhajtás következett. Hat akadályt kellett teljesíteni a versenyzők-
nek. Mindegyik akadályban bíró mérte az időt, figyelte az akadálykapuk helyes sorrendben történő meghajtását. Próbál-
tuk az akadályokat látványossá tenni. Az egyik akadályban elhelyezésre kerültek birkák, melyet Galbács Ferencnek kö-
szönhettünk. A gémeskutas akadály lefestését Klement László vállalta. Ezen a napon egy részleges eredményhirdetésre 
is sor került. A bírók mellett Györe László és Majoros Máté adta át a hajtóknak a serlegeket. Az eredményhirdetés után 
egy finom vacsorával kedveskedtünk a hajtóknak, melyet Együd Istvánné Marika néni, Mohácsi Istvánné Jutka néni, 
Czervan Imréné Magdi néni, Veres Józsefné Eszti néni és Majoros Gyuláné Erzsi néni készített.

Július 26-án a verseny utolsó megmérettetése az akadályhajtás volt. A feladat az volt, hogy a számozott selybapá-
rok között ki-ki hibátlanul (labda leverése nélkül), alapidőn belül teljesítse a pályát. Az eredményeket Magyar Nikoletta, 
a versenyiroda képviselője összesítette. Megtörtént az eredményhirdetés, ahol ismertették a vasárnapi versenyeredmé-
nyeket és a három nap összetett eredményét. 
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A díjakat Györe László polgármester, István Pé-

ter vezető bíró és Kiss Zoltán bíró adta át. A versenyzőket 
és hozzátartozóikat ezután Majoros Gyula, Kollár Már-
ton és Czervan Imre gulyáslevesével vendégeltük meg. A 
jó hangulatú ebéd közben hallhattuk az elismerő szavakat 
a rendezvényről. A verseny jó hírét a fogatosok az ország 
számos pontjára elvitték, és sokuktól hallottuk ezt a mon-
datot: „Remek verseny volt. Találkozzunk jövőre, ugyanitt, 
ugyanekkor.” Úgy gondoljuk, ezek a mondatok, a vidám ar-
cok mutatták meg, hogy megérte a sok-sok fáradozás. Talán 

a legnagyobb elismerés az volt, amikor Mondok József, a Fogathajtó Szakbizottság elnöke személyesen gratulált a 
tápiószentmártoni verseny sikeres lebonyolításához. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: Alimento Kft. (Albertirsa), Aranyszarvas Zrt., Bozsik 
József, Brindzik Zsolt és családja, Czenky Árpád, Csővári László, Földes István, Janda Mihály és családja, Jámbor Vil-
mos, Kincsem Lovaspark, Klement László, Kollár Márton és családja, Kalocsai József, Magyarics Gusztáv (Nemesó-
csa polgármestere), Márton-Sped Kft., Nagy János, Nedeczki István, Polgárőrség, Pozsonyi József, Tápiószentmárton 
Nagyközség Önkormányzata, Tóth László, Tusák Pál, Zöldike csoport és sok-sok önkéntes segítő.

Külön szeretnénk megemlíteni Katona Ferenc bíró, pályaépítő nevét, aki fáradságot nem ismerve többször lelá-
togatott hozzánk Győrből, hogy megtervezze a pályát, tanácsaival segítsen nekünk. Munkája nélkül ez a verseny nem 
jöhetett volna létre. Köszönetünket fejezzük ki Kurdics Mihály műsorközvetítőnek, aki három napon keresztül izgalmas 
információkkal látta el a közönséget.

Egyesületünk szeretné a versenyt hagyománnyá tenni. Reméljük, támogatóink megtartják jó szokásaikat, és jö-
vőre ismét számíthatunk a segítségükre, hogy egyre több helyre eljusson kicsiny falunk fogathajtó rendezvényének híre.

Aki szeretne betekintést nyerni a versenybe, az egyesület munkájába, az a Tápiószentmártoni Lovas Baráti Spor-
tegyesület Facebook oldalán megteheti. 

Tápiószentmártoni Lovas Baráti Sportegyesület

I. Lovasgazda Családi Nap
(2015. október 3.)

Eljött, elmúlt és mindenkiben nyomot hagyott a nap, amelyen 
nagy sikerrel zártuk a Szorgalmatos Lovasgazda Alapítvány első önálló, 
bemutatkozó rendezvényét.

Több hónapos szervezés gyümölcse érett be, és az időjárás is 
mellettünk állt: szikrázó napsütés és kellemes 20 fok fogadott mindenkit, 
így a meghirdetett időpontban, 10 órakor megnyitottuk a kaput. Nagy 
várakozással és örömmel szemléltük, ahogyan megtelik a Baglyas csa-
lád udvara vendégekkel. Szinte folyamatosan érkeztek kicsik, nagyok, 
fiatalok, idősek. A gyermekek azonnal megrohanták és birtokba vették a 

rendezvény helyszínének minden szegletét. Megállás nélkül ostromolták lelkes segítőinket, és 
teljesítették a „Lovasgazda Hétpróbát”. Volt itt minden: lovaglás, kukoricamorzsolás, íjászat, 
bálagörgetés, patkódobás, zsákban futás és ügyeskedés a molnárkocsival. Akkora volt a siker, 
hogy sokan többször is teljesítették a feladatokat. Közben a felnőttek sem unatkoztak, meg-
csodálhatták – a minden túlzás nélkül – európai szintű kiállításunkat, és betekintést nyerhettek 
a lovas mezőgazdaság múltjába és jelenébe. Nagy örömünkre jelen volt számtalan kézműves 
is, akiknek csodálatos termékeit természetesen meg is lehetett vásárolni. Gyönyörű népdalokat 
hallhattak, megcsodálhatták a néptáncosok bemutatóját, láthatták a cséplés folyamatát, elleshet-
ték, hogyan készül a seprű, a csuhébaba. Egy gyermek sem távozott arcfestés nélkül, és rengeteg 
értékes tombola is gazdára talált.

A nap koronája a csikós bemutatót követő puszta ötös volt, melyet a közönség testkö-
zelből láthatott. Akinek nem volt elég a lovaglás, lovaskocsikázhatott, és a kisállat-simogatóban 
kedvére dédelgethette az ott lévő bárányt, nyuszit, kecskét és lovacskát. A nap végére mindenki 
kellemesen elfáradt. A kapu bezárása után összeültünk és egy kellemes vacsora mellett egyetértettünk abban, hogy ér-
demes volt ennyi időt és energiát fordítanunk a szervezésre.

„A magot elültettük, a növény kikelt.”
dr. Altsach Rita

Csikósbemutató

Seprűkészítés 
(Brindzik Mihály)
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Montenegró
a Balkán-félsziget ékszerdoboza

Időpont: 2016. július 4–11.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fős két légterű apartman (5 éj)
Ellátás: önellátó, 
Jelentkezni: Márton Béla János  tszmtv@gmail.com vagy 30/452-9995
                      Majorosi Katalin  30/571-2004
1. nap Indulás a késő esti órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel éjszaka az autóbuszon.
2. nap Kora délután érkezés a Kotori öbölben található szálláshelyünkre. Szabadprogram, pihenés a tengerparton. 
3. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. 
4. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetőség: hajókirándulás Mamula–Zanjice–Kék 
barlang útvonalon. Žanjice gyönyörű nyílt tengeri strand, melyet olajfaliget szegélyez; hangulatos, teraszos vendéglői 
finom helyi specialitásokat kínálnak. A Kék-barlang  kb. 18 m magas cseppkőbarlang, melynek foszforeszkáló türkizkék 
vize egyedülálló látvány, egy kis fürdőzéssel egybekötve mindenkinek maradandó élményt nyújt. A Mamula sziget a 
Kotor-i öböl bejáratánál található, csodálatos erődítménnyel, történelmi látnivalókkal, kitűnő strandolási lehetőséggel. 
A programok sorrendje az időjárástól függően változhat. Előfordulhat, hogy az időjárás miatt a program egy része mó-
dosul, illetve elmarad. Ez azonban ritka és a program árát nem befolyásolja. A kirándulás díja: 25 euro/fő (min. 25 fő)
5. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetőség: 
6. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetőség: 

7. nap A szállások elhagyása a reggeli órákban. Kirándulás a látványos, 
függőleges sziklafalakkal határolt Moraca folyó szurdokában. Megte-
kintjük a híres Moraca kolostort, mely a pravoszláv egyház legértéke-
sebb örökségei közé tartozik. A hegyi kolostort 1252-ben alapították, 
kupoláját 13–14. századi freskók és középkori ikonok díszítik. Hazain-
dulás a délutáni órákban Magyarországra Szerbián keresztül, folyama-
tos utazás rövid pihenőkkel.
8. nap Hazaérkezés a hajnali órákban, az előző napi indulás függvé-
nyében.

Részvételi díj: 76 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az autóbuszközleke-
dés, a szállás, és az idegenvezetés költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, és az utasbiztosítás költségét.

Márton napok
Mint a programból is kitűnik, idén nem tudjuk megrendezni az elmúlt évek tradíciójává vált Nemzetközi Hurkatöltő 

Fesztivált. Ezt a Márton napok záró eseményeként ismert rendezvényt ez idáig minden alkalommal állami támogatás segít-
ségével sikerült megtartani. Ebben az évben is pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz, 3 millió Ft-ot igényeltünk, amiről 
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere dönt. Továbbá az eddigi legnagyobb mértékben támogató dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter úrnak is megküldtem további 3 millió Ft-os támogatási igényünket, de eddig még egyik 
kérelemre sem érkezett döntés.

Mivel a rendezvény korábban nem került pénzébe az Önkormányzatnak, és a két fenti támogatási igényre sem jött 
megnyugtató válasz, a Képviselő-testület úgy határozott, hogy saját forrás felhasználásával nem támogatja a fesztivál létre-
jöttét. Sajnos, az adománygyűjtő körutam alkalmával összeszedett kétmillió Ft készpénz és egymillió Ft értékű egyéb fel-
ajánlás (tombolanyeremény, hús, hurka, rizs stb.) és a várhatóan kétmillió Ft összegű bevétel (jegyek, helypénzek, nevezési 
díjak) nem voltak elegendőek arra, hogy a megközelítőleg 7,5 millió Ft összköltséget fedezzék. Remélem, a jövőben több 
adományozót találok, hogy meg tudjuk rendezni az egyetlen nagyszabású fesztivált Tápiószentmártonban.

Az adományozók között vannak olyanok, akiknek köszönhetően az idei Márton napokon is tudtunk sztárvendégeket 
hívni. Használják ki az ingyenes lehetőséget! Kérem, érezzék jól magukat az idei Márton napokon, amit próbáltunk úgy 
összeállítani, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző programot!

Györe László
polgármester



24 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János,   
Dr. Mészáros Kálmán

Tördelés: Varga Dániel
Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,  

06-20-982-1180
A szerkesztőség a közölt  

cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

November 8. vasárnap
10.00: MÁRTON NAPI TEMPLOMBÚCSÚ
11.30: Borszentelés (templomkert)
12.00: Kalásztalálkozó (Művelődési Ház)

November 9. hétfő
MÁRTON NAPI RENDEZVÉNYEK – ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
15.00: „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – Díjátadó ünnepség
16.00: GRAFIKA KIÁLLÍTÁS
A Földváry Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 15 éves jubileumi kiállítása
Megnyitja: Szász Sára, Górnagy Gyula (Művelődési Ház)

November 10. kedd
14.00: A SZEGEDI MINISZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Ludas Matyi című mesejáték óvodásoknak és alsó tagozatosoknak (Művelődési Ház)

November 11. szerda
15.00: GENERÁCIÓK TALÁLKOZÓJA
A felső tagozat és a Nyugdíjas klub közös délutánja
18.00–20.00:TINI-DISZKÓ 
A felső tagozat és Nyugdíjas klub számára az SzMK szervezésében (Művelődési Ház)

November 12. csütörtök
17.00: 15 ÉV TÖRTÉNETE KÉPEKBEN
Vetítéssel egybekötött visszaemlékezés a művészeti iskola életéből (Művelődési Ház)

November 13. péntek
19.00: LATIN EST Patricio Baeza és barátai – Chile-i zenekar és táncosok (Művelődési Ház)
(A Tápiószentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával)

November 14. szombat
10.00-13.00: MÁRTON NAPI LIBAFŐZŐ VERSENY – pörkölt, leves, grill kategóriában
(Nevezés november 9-ig a Művelődési Házban, nevezési díj nincs)

MÁRTON NAPI GYERMEKPROGRAMOK
10.00–14.00. Kézműves foglalkozás, közben fellép a Mákvirág óvodás tánccsoport
13.00–16.00: Palinta társulat zenés gyermekműsora és bábelőadás (A műsor után ingyenes lufihajtogatás) (Művelődési Ház)

19.00–21.00: MÁRTON NAPI SZTÁRPARÁDÉ
Fellépő vendégek: Szabó Ádám, Rokker Zsolti, Sólymos Tóni
8.00–20.00: NYÍLT NAP A SPORTCSARNOKBAN
Minden szolgáltatás ingyenes: uszoda, szauna, konditerem, ping-pong stb.

Márton napi kézilabdatorna
10.00: U13 leány (Cegléd, Nagykáta, Tápiószentmárton)
13.00: U8 leány (Dömsöd, Szigetszentmiklós, Aranyszarvas I., Aranyszarvas II.)
Márton napi labdarúgótorna
15.00: U7 korosztály  17.00: U9 korosztály

Márton napi rendezvények 

2015. november 8–14.


