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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2016. március 6. napjára kitűzött időközi
települési önkormányzati képviselők és polgármester választása eredményéről

A névjegyzéken szereplő választópolgárok: 4.416 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma: 2.486 fő.
A szavazólapon szereplő három polgármester jelölt közül a megválasztott polgármester: Györe László
A szavazólapon szereplő 25 képviselő-jelölt közül a megválasztott 8 képviselő:
Ágnecz Tamás
Filipcsei László
Dr. Hatlaczki Gyula
Harcsa József Ferencné
Kollár János Gusztáv
Muity Gábor
Petrik Péter
Tóth László
A megválasztott polgármester és képviselők a Helyi Választási Bizottságtól 2016. március 10-én vették át megbízólevelüket. A képviselő-testület 2016. március 17-én megtartotta alakuló ülését, amelyen sor került az eskütételre, alpolgármesternek megválasztotta Kollár János Gusztávot, módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A képviselő-testület 2016. március 24-én megtartott ülésén megválasztotta bizottságait. A Pénzügyi, ügyrendi és
vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság elnökének: Filipcsei Lászlót, tagjainak: dr. Hatlaczki Gyulát, Muity Gábort, Tóth
Lászlót, Czenky Árpádot és Baksa Attilát megválasztotta. A képviselő-testület a Szociális és egészségügyi bizottság elnökének: Harcsa József Ferencnét, tagjainak: Ágnecz Tamást, Petrik Pétert, Hadobácsné Laczkó Rozáliát, Kollár Piroskát megválasztotta.
Wenhardt Lászlóné
jegyző

Választás után!
Tisztelt tápiószentmártoni lakosok!
Lezajlottak a választások, a lakók többsége kinyilvánította akaratát. Megértem, hogy ez
az akarat nem mindenkinek tetszik, hiszen szép számmal volt támogatottsága
Majoros Máténak is.
Éppen ezért KÉREK MINDEN TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN ÉLŐT, hogy a jövőben az interneten is, és az utcákon is TARTSA TISZTELETBEN a másik ember nézeteit, és
NE LEGYENEK A TÁRSADALOM ROMBOLÁSÁRA ALKALMAS MEGJEGYZÉSEIK! Mindezt azért kérem, hogy a minden lakó által hőn áhított BÉKE újra gyökeret verhessen
a MI kis közösségünkben!
FONTOS, hogy ne csak azoktól várjuk el az eredmények elfogadását, akik ebben a küzdelemben alulmaradtak. A
nyertes oldal képviselői, eddigi hangadói vagy csak egyszerű támogatói is tartózkodjanak a kárörvendő vagy éppen kioktató
megnyilvánulásoktól.
Kérem, hogy a hivatal dolgozóit se bántsák, hiszen ők a mindenkori polgármestert, képviselő-testületet és a lakosságot szolgálják! Munkájuk során az éppen aktuális törvények szerint hoznak határozatokat, ezért NEM ŐK A GONOSZAK!
Tapasztalataim szerint, szakterületeiken kiváló munkát végeznek. Ezt a munkát Önökért is vállalják, még ha néha
nemet is kell mondjanak, hiszen a törvények adta korlátok az ő kezeiket is kötik.
Megkérek mindenkit, hogy GONDOLJA ÁT SZAVAIT, mielőtt kimondaná, hogy neki hogyan esnének fordított
helyzetben.
Meggyőződésem, hogy a tápiószentmártoni lakosság képes visszaállítani azt az életet, ahol nincs „irigység és háború”
az emberek között, hanem közösen építhetjük gyermekeink, unokáink jövőjét, tisztelve az időseket, a helyi hagyományokat
és értékeket.
Arra kérek minden itt élőt (legyen az itt született vagy „gyütt-ment”), hogy NE ELLENSÉGKÉNT, hanem
barátként éljünk együtt, törődjünk egymással, segítsük egymást, hiszen CSAK MAGUNK ÉPÍTHETJÜK FEL A
„BÉKE SZIGETÉT” TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN!
Összefogással, egymást erősítve könnyebben, gyorsabban érhetjük el, hogy Tápiószentmárton újra régi fényében
tündökölhessen.
Györe László
polgármester
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Csatorna hírek
Az egyik, talán a legtöbbeket érintő dolog mostanában a csatornahálózat kiépítésével, használatba vételével kapcsolatos. Az alábbiakban összeszedtem az Önök által feltett kérdésekre az általam jelenleg ismert válaszokat. Sajnos még mindig
sok a bizonytalanság, de a kevés információ is több a semminél.
A szennyvízcsatorna hálózat a tervezett szakaszokon teljesen elkészült. A Tápiómenti Településfejlesztési Társulás
(TTT) átadta a tulajdonjogot az önkormányzatoknak. Ennek értelmében innentől kezdve az önkormányzat lett a felelős azért,
hogy a hálózatot működtesse.
Tápiószentmárton, mint a projektben résztvevő további 19 település is, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel
(TRV Zrt.) kötött bérleti és üzemeltetési szerződést.
A szerződést a TRV Zrt. 2016. március 11. napján adta be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) részére. Ez azt jelenti, hogy a TRV Zrt. 2016. március 11. napjától jogosult díjat szedni a szolgáltatásért. A
díjat minden esetben az elfogyasztott víz mennyiségéből számítják, ezért (a TRV Zrt. szóbeli tájékoztatása szerint minden
településen) rendkívüli vízóra leolvasást fognak tartani. A leolvasás alkalmával egy papírt kell majd aláírni az ingatlan tulajdonosoknak, amin a leolvasott óraállást rögzítik, hogy a későbbi vitákat elkerülhessék.
Kérek mindenkit, hogy figyelmesen járjon el, mert a későbbiekben már nem érdemes vitába szállni!
Azonban a díj szedésének jogosultsága még nem jelenti a számlák kibocsátásának lehetőségét, ugyanis a csatornahálózat díját kizárólag a MEKH jogosult megállapítani. (Az önkormányzatnak és a TRV Zrt.-nek semmilyen beleszólása nincs
a díj mértékébe!) Jelen esetben ez jelentheti azt is, hogy az első csatorna számlákat csak június, július környékén kaphatjuk
kézhez.
A TRV Zrt. (nem hivatalosan) azt a tájékoztatást adta, hogy valószínűleg (hasonlóan a vízdíjakhoz) lehetőség lesz a
több kisebb számla igénylésére. Persze jobban jár mindenki, ha már gondolva a közelgő fizetési kötelezettségekre megpróbálnak félretenni a várható számlákra valamennyi pénzt.
Tápiószentmártonban 85 % fölött van a hálózatra rákötött ingatlanok száma, de még akadnak kimaradt telkek. Ezeket
a házi bekötéseket a jövőben mindenképpen el fogja végeztetni a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata (TTCsVT). Hamarosan döntenek arról, hogy ezt milyen formában és ki/kik fogják elvégezni, kérik a lakosság türelmét.
A rákötés a kiépített hálózat melletti ingatlanok esetében mindenki számára kötelező! Amennyiben valaki nem köt rá
az elkészült rendszerre, akkor az önkormányzatnak kötelessége talajterhelési adót kivetni, melynek mértéke jelenleg 1800 Ft/
m3, amit az elfogyasztott vízmennyiség 50 %-a után kell megállapítanunk.
Kérek mindenkit, hogy a rákötések megkezdésekor segítség a munkákat végzőket. Köszönöm!
							
							

Györe László
polgármester

Útfelújítások
Az utóbbi időben több bejelentés érkezett a 3112-es út (Kossuth Lajos út, Fő út) és a 3116-os út (Mátyás Király út,
Széchenyi út, Szelei út) nagyméretű kátyúival kapcsolatban. A kérdéses útszakaszok a Magyar Közútkezelő fenntartásában
vannak.Tájékoztatásuk szerint március 15. napja után indultak be az aszfaltkeverő üzemek, ezért csak onnantól volt a munkák
elvégzéséhez aszfalt. A tél alatt keletkezett kátyúkat folyamatosan javítják minden település közútjain. A napokban eljutotSzépkorú köszöntése
tak Tápiószentmártonba is, ezért hamarosan eltűnnek a bal2016. március 18-án ünnepelte Kádár Istvánné Tápió- esetveszélyes kátyúk.
Saját fenntartású útjainkat is folyamatosan javítjuk ezuszentmárton, József Attila út 1. sz. alatti lakos 90. születéstán,
hiszen a téli időjárás miatt eddig csak ideiglenesen tudnapját. Ez alkalomból az ünnepelt megkapta a köszöntésére
tunk
javításokat végezni.
készült Emléklapot Orbán Viktor Miniszterelnök aláírásával,
A
Gildex Kft. április 15. napjáig fogja aszfalt burkolattal
az önkormányzat ajándékkosarát és pénzbeli juttatását.
ellátni
a Nádastói utat.
Isten éltesse Ella nénit, köszöntésül további jó egészséget
A
Munkácsy
Mihály út 5 méter széles aszfaltozásának
és örömet kívánok a településen élők nevében.
Wenhardt Lászlóné közbeszerzését is elindítottuk, így ott is hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok. A kiírás tartalmazza a két ideiglenes
jegyző
buszmegálló véglegesítését és a buszforduló javítását is.
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A homok utakon gréderes kiegyenlítés történt még a tél előtt és az út mellé árkokat készíttettünk.
A tél alatt megtapasztalhattuk, hogy hol milyen további munkák elvégeztetésére lesz szükség. Ezeket a munkákat a jó
idő megérkezésével tudjuk megkezdeni, de mindenképpen szükséges hozzá néhány csapadékmentes nap.
A Bocskai utcában még tavaly kellett felbontani a friss aszfaltot egy csatornahiba miatt. Ezt a felbontást és a későbbi
útsüllyedést hamarosan javítja a kivitelező cég.
A Katona József és József Attila utakra benyújtásra kerültek a megterveztetett csapadékvíz elvezető rendszer dokumentumai. Várjuk a vízügyi hatóság engedélyét, ami rendszerint sok időt vesz igénybe. A tervezett csatorna nyomvonalán
szikkasztó árkokat alakítunk ki, hogy az engedélyek kiadásáig valamelyest mentesíteni tudjuk az utcákat a csapadékvíztől.

FELHÍVÁS
Az utak állapotát továbbra is nagyban befolyásolja a csapadékvíz elvezetésének megléte és működőképessége,
ezért nagyon fontos, hogy az árkok tiszták és szikkasztásra, vízelvezetésre alkalmasak legyenek.
A szennyvízcsatorna kiépülésével „feleslegessé” váló emésztőgödör alkalmas lehet arra, hogy oda vezessék a
háztetőkön keletkező csapadékot, ezzel csökkentve az útra kerülő vizet.
A szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvíz bevezetése szigorúan TILOS!
Az elvezető vagy szikkasztó árkok tisztításáról az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet 3.2.2. b) pontja értelmében az ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodnia. (b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének,
használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.)
Természetesen az önkormányzat folyamatosan próbálja tisztán tartani a rendszert, de a település egészén elhelyezkedő árokrendszer működőképességét képtelen fenntartani. Mindenképpen szükséges az is, hogy a lakók az ingatlanjaik
előtt lévő árkokat rendszeresen tisztítsák. Akik ezt mindig megteszik, nekik ezúton is köszönöm, hogy ezzel nem csak
törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget, de segítik, hogy Tápiószentmárton élhető, szép és biztonságos legyen.
Györe László
polgármester

Pályázatok 2016
Az év elején benyújtott laptop pályázat elbírálás alatt van, így annak eredménye még nem ismeretes.
A 2015. évben megnyert óvodakonyha korszerűsítési pályázatra azóta meghoztuk a szükséges határozatokat, és megkezdtük a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A kivitelezést az óvodai szünetre tervezzük, hogy minél kevesebb kellemetlenséggel, balesetveszéllyel járjanak a munkálatok.
Újabb pályázati kiírások az év elején nem nagyon voltak elérhetőek, azonban március közepétől megindultak a kiírások. Sajnos még most is sok pályázatból ki van zárva a Közép-Magyarországi régió így csak néhány pályázat válhatott
érdekessé Tápiószentmárton számára.
Március végén benyújtásra került egy testvértelepülések közötti kapcsolattartás elősegítéséhez segítséget nyújtó pályázat, melyen a felvidéki (Szlovákia) Nemesócsa és az erdélyi (Románia) Balavásár testvértelepüléseink vendégül látását
támogatná a lehetőség. Természetesen a csehországi testvértelepülésünket Kolinec képviselőit is meghívnánk az eseményre.
A közös múltunk ünneplését ez év augusztus 20. napján tartanánk. Erre a rendezvényre idén is benyújtottuk a pályázatot, amely lehetővé tenné, hogy egy egészségügyi szűrőbusz jelen lehessen az ünnepély alatt. Ezzel erősítve az egészséges
életmód fontosságát.
A pályázatok benyújtásra kerültek, reméljük az elbírálás kedvező lesz Tápiószentmártonra nézve.
Előkészítés alatt van a művelődési ház teljes energetikai felújítása is. A már elkészült tervek szerint az épület teljes
hőszigetelése (homlokzat, tető) megtörténne, továbbá az elavult fűtési rendszer korszerűsítésével jelentősen csökkenne a fűtési költség. Az elektromos energia felhasználás csökkentése érdekében 12 kW napelem kerülne elhelyezésre, amivel közel a
teljes villanyszámla kiválthatóvá válna. A pályázat benyújtása még folyamatban van, remélhetőleg sikerül nyernünk.
Mint eddig is, ezután is minden erőnkkel azon leszünk, hogy olyan pályázatokat nyújtsunk be, melyek elnyerik a
döntéshozók bizalmát és ezzel sikerülhet fellendíteni településünket.					
Györe László
polgármester
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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
Pályázati felhívása
civil szervezetek önkormányzati támogatására
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásának szabályait
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletében határozta meg. A rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület az alábbi
pályázati kiírást teszi közzé:
A települési önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos feladatai:
a) a civil szervezetek működési támogatása,
b) a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
c) a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása.
Az Önkormányzat az éves költségvetéséből a civil szervezetek támogatására a rendeletben meghatározott alapelvek
szerint nyújt támogatást, melynek forrása az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű előirányzat, 2016. évben
5.700.00,-Ft.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletében
meghatározott céllal létrehozott, működő civil szervezetek számára vissza nem térítendő támogatásként cél jelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújthat támogatást, amelyet pályázati úton lehet igényelni.
Minden a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő civil szervezet egy támogatásra irányuló pályázatot nyújthat be az önkormányzathoz.
A helyi önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzattól juttatott költségvetési támogatásból a nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon beszámolójukat az Országos
Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték.
A pénzügyi támogatás általános feltételei:
a) a pályázó legalább 1 éve folytat tevékenységet a településen,
b) a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
c) a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
d) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
e) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés
megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
f) a támogatott program résztvevőinek több mint fele helyi lakos legyen,
g) a pályázó rendezvényein Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a szervezet megnevezése, címe (székhely, telefon, internetes oldal, e-mail cím),
vezetőjének neve, elérhetősége (különös tekintettel, ha változás történt a fenti
adatokban),
b) a szervezet fő tevékenységének megnevezése,
c) az igényelt támogatás összegét,
d) a támogatandó program leírását.
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással
elszámolt,
d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval
szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés
iránti eljárás,
e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora
önerővel rendelkezik,
f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatát a rendezvényen,
programon támogatóként tünteti fel.
g) a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogató a pályázatban szereplő adatok, nyilatkozatok valós tartalmát ellenőrizze.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 13.
A pályázatokat papír alapon zárt borítékban a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A borítékon csak az alábbi szöveg szerepeljen „Pályázat civil szervezetek támogatására”.
A Képviselő-testület a beérkezett pályázatokat a benyújtási határidőt követő 45 napon belül elbírálja, amely nyilvános
ülésen zajlik.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
a) az évente rendezett programok, rendezvények száma,
b) a programon, rendezvényen résztvevők száma,
c) a helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz viszonyítva a helyben megvalósuló
rendezvényeken,
d) a megvalósításhoz a pályázó mekkora önerővel rendelkezik. Az a pályázat részesül kedvezőbb elbírálásban, amelynek benyújtója hosszabb ideje működik, több programot rendez, a programon többen vesznek részt, a résztvevőkön
belül magasabb a helyi lakosok aránya és a megvalósításhoz a pályázó legalább 20%-os önerővel rendelkezik.
A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A
támogatást a támogatott köteles tárgy évben felhasználni.
A pályázati támogatás felhasználására a polgármester az önkormányzat nevében támogatási szerződést köt a támogatást igénybe vevővel. A támogatás összegének támogatott részére történő kifizetésére a támogatási szerződés megkötését
követően kerülhet sor.
A részletes szabályokat a civil szervezetek támogatásáról szóló
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet hatályos szövege a www.tapioszentmarton.hu települési honlapon megtalálható.
Tápiószentmárton, 2016. március 29.

LOMTALANÍTÁS
Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft., az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Tápiószentmártoni Ügyfeleit, a háztartási lomhulladék elszállításáról.
1. Lomtalanítás tudnivalói:
A lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő
edénybe (kukába) (pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)
Lomtalanítás időpontja:

Üdülő – 2016. április 11. (Hétfő)
Lakóterület – 2016. április 12. (Kedd)

Társaságunk, a lomtalanítás keretében az alábbi
hulladékokat nem szállítja el:
-

-

veszélyes hulladék (festékes, vegyszeres olajos 		
csomagolóanyagok, használt sütőzsiradék, olaj, 		
izzók, fénycsövek, szárazelem, akkumulátor, állati 		
tetem)
fertőző és undort keltő anyagok

-

építési-bontási törmelék
elektronikai hulladékok
gumiabroncsok autó- és gépalkatrészek
gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy
zöldhulladék

A háztartási lomhulladékot, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni,
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett háztartási lomhulladékot Társaságunk már nem tudja
elszállítani!
Kérjük, Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a lomtalanítási akció napján a lomhulladékot az elszállítás megtörténtéig hagyják ingatlanaik előtt!
2. Ügyfélszolgálati kapcsolatok:
Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni ügyfélszolgálatunkon (53/500-152, 53/500-153) és diszpécserközpontunkban lehet illetve a www.okoviz.hu honlapon, mely elérhetőségeken készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére!
Egyéb információkkal kapcsolatban keresse honlapunkat: www.okoviz.hu
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Tisztelt Ügyfelünk!
Tápiószentmárton településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyűjtés eddigi sikerességének megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük
és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelektíven!
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:
A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), - az eddig
alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint – a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsákban keverten
gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható.
2016.04.07. (csütörtök), 2016.05.05. (csütörtök), 2016.06.02. (csütörtök)
Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy alkalommal a fent megadott napokon.
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba!
Zsákok gyűjtésének módja:
A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 700 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes
hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni
annak elszállítását!
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző, műanyag
zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé!
GYŰJTŐSZIGETEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt területe a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés. A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellő segítséget nyújtanak, azok helyes használatához melyek a következők:
A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszigeteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok gyűjthetőek!
A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan tilos!
A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetősége van – a laposra taposott: - PET palackokat és kupakjait, - fém italos dobozokat, - konzervdobozokat, - tejes és üdítős dobozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat,
- tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres flakonokat – elhelyezni.
A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű matricával rendelkező konténer alkalmas a speciálisan
kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott kartondobozok.
A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek.
Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg,
autó szélvédő. A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyűjtése az üveg csomagolási hulladék
kivételével keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyűjtő járművel történik.
A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamatosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi!
Elérhetőségeink:
		
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6.
		
Nyitva tartási idő:
		
Hétfő 8.00-20.00-ig; Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; Péntek – nincs ügyfélszolgálat
		
Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.
		
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153
		
Fax: 06 53/ 318-589
		
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
		
Honlap: www.okoviz.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Felhívás!

Meghívó
Értesítem, hogy Tápiószentmárton Nagyközségi
Önkormányzat képviselő-testülete
2016. április 28-án ( csütörtök ) 16 órakor
a Művelődési Házban közmeghallgatást tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme
Napirend:
1./ Tájékoztatás az önkormányzat
- fejlesztési terveiről
- közbeszerzési eljárások előkészítéséről
a.) Munkácsy út felújítása
b.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés 		
(Óvoda közi főzőkonyha korszerűsítése, felújítása, esz
közbeszerzés)
c.) Strandfürdő úszómedence felújítása
- a benyújtásra tervezett pályázatokról
.
Györe László
					
polgármester

A rókák tavaszi veszettség elleni orális immunizálása céljából,
a Monori Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Tápiószentmárton
területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el!

A zárlat időtartalma:
2016. 04. 02. – 2016. 04. 23.
Az ebzárlat tartalma alatt minden kutyát és
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve kell
tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki
nem szöknek.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata

Programjaink az alsó tagozaton
A téli szünet után feltöltődve érkeztünk vissza az iskolába. A reggeli lustálkodást és az önfeledt játékot ismét a tanulás, a munka váltotta fel. Igyekeznie is kellett a diákoknak, hiszen nyakukon volt a félév és a félévi bizonyítvány osztályzatai.
Közben azonban időt szakítottunk arra is, hogy a magyar kultúra napján, a Himnusz születésekor magyarságunkra is büszkék
legyünk. A 3. évfolyam tanulói színvonalas összeállítással készültek erre a napra. Ének, zene, tánc és mese jól megfértek
a műsorban, a kiállított képek, fotók pedig a kultúránk egyéb területeit jelenítették meg. Az összeállítást Majoros Istvánné
és Csatári Tamás kollégák szervezték. Ezután a farsangi készülődés vette kezdetét. Vidám hangulat és jókedv jellemezte a
nagyobbak próbáit, a kisebbek pedig izgatottan mesélték tanítóiknak, hogy milyen jelmezbe szeretnének öltözni. A vidám
színpadi háttér, a jó zenék, érdekes ötletek most sem maradtak el ezen a napon. Az idei tanévben az osztályfőnökök is úgy
döntöttek, hogy részesei lesznek a csoportos jelmezeknek és tették ezzel még fergetegesebbé a hangulatot. Az egyéniek ismét
fantasztikus ötletekkel álltak elő, így nem tették könnyűvé a zsűri munkáját. A sok kiváló jelmez a szülők munkáját, segítségét
dicséri. A körzeti farsangon három tanulónk képviselte iskolánkat: Pap Péter, Matuz Fanni, Bende Lili értek el IV. helyezést
és egy szép oklevéllel tértek haza. A vidám időszakot azonban kissé beárnyékolta, hogy iskolánkból két pedagógus vállalt
máshol munkát, így a többi kollégára hárult feladataik nagy része. Ez nagyobb leterheltséget és a munka komoly átszervezését
igényelte. Reméljük, hogy minél hamarabb megoldódik ez a helyzet. A tavasz közeledtét már nagyon vártuk. A március 15-re
minden osztály a tanórákon is megemlékezett: kokárda és zászló készítésével, dalok éneklésével, zenék hallgatásával. A felső
tagozatosok műsora mutatta be e nap nevezetes eseményeit.
Sportolóink eredményeiről is büszkén tudunk beszámolni. A játékos sportvetélkedő körzeti és területi fordulóján is
I. helyezést értünk el. Tanulóink így Törökbálinton versenyezhettek tovább, ahol IV. helyet szerezték meg a városi iskolák
között.
Tápiószecsőn a mezei futóversenyen is jól teljesítettünk. Az I. korcsoportos lányok II. helyezést, a II. korcsoportos
fiúk és lányok szintén II. helyezést értek el.
Egyéni értékelésben Imbre Anna I. és Varga Dóra II. helyet szerezte meg.
A komplex tanulmányi verseny iskolai fordulóját tizenhárom 4. évfolyamos tanuló írta meg és közülük a két legeredményesebb képviselheti iskolánkat a monori megyei versenyen. Március utolsó napjait a húsvéti készülődéssel töltjük. Tojás
festés, ablakdíszek, képeslapok készülnek az órákon és a szakkörökön. Az iskola ablakai tavaszi díszbe öltöztek. A természet
ébredése, megújulása erőt ad a diáknak és pedagógusnak egyaránt. A tanév végéig van még feladatunk bőven.
Reméljük, hogy ekkor is sok szép programról és eredményről tudunk beszámolni.
Filipcseiné Varró Gabriella
alsó tagozatos munkaközösség vezető
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Itt a tavasz…
A felső tagozat mindennapjai
Legutóbbi beszámolónk óta eltelt közel három hónap is mozgalmas volt iskolánk életében. Évkezdő hónapunk mindenkinek nehéz, hiszen az ünnepek után vissza
kell „rázódni” a mindennapokba annak nehézségeivel, kihívásaival együtt. A legnagyobb kihívást a 8. évfolyamos tanulóknak jelentette, akik január 16-án, szombaton
írták meg a középiskolai felvételi feladatsorokat magyarból és matematikából. Tanulóinknak ebben a tanévben is lehetőségük volt mindkét tantárgyból felvételi előkészítőn
részt venni, hogy könnyebben megbirkózzanak ezzel, a további életük szempontjából
meghatározó feladattal. A Felvételi Központ áprilisban tájékoztatja a gyerekeket arról,
hogy sikerült-e az első helyen megjelölt középiskolába bejutni, azonban az előzetes
rangsorok alapján bizakodóak vagyunk ezen a téren.
Nehézséget okozott a mindennapi munkában, hogy egyik kolléganőnk tartós
betegállományra kényszerült, míg egy másik, nyelvszakos kolléganő év közben hagyta el iskolánkat. A tanulók érdekeit szem előtt tartva, intézményünk vezetősége mindent megtett, hogy a probléma gyorsan
megoldódjon és a tanítás zavartalanul folytatódhasson. A kialakult helyzetet szakszerű helyettesítéssel oldottuk meg a tanév
végéig, ideiglenesen két új kollégával.
Ebben az időszakban sem maradtak el a magyarság, így iskolánk életében is fontos ünnepek, megemlékezések. Január
22-én, a magyar kultúra napját ünnepeljük. 1823-ban, e napon fejezte be Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén, a Himnuszt. Iskolai
megemlékezésünkön együtt mondtuk el nemzeti himnuszunkat, majd az egyik 5. osztályos csoport mutatott be egy rövid
jelenetet dramatikus előadásmódban a János vitézből.
A félév lezárása után elérkezett a február, a farsang, a vidámság időszaka. Minden osztály lelkesen készült az iskolai
rendezvényre, amelyhez nagy segítséget kaptunk ebben a tanévben is a Szülői Munkaközösségtől. Február 12-én, pénteken,
egy vidám forgataggal próbáltuk elűzni a telet. Jobbnál jobb zenés-táncos jelenetek követték egymást, ami igen nehéz feladat
elé állította a zsűrit, amikor a legötletesebb jelmezt kellett kiválasztania. A napot a fánk és
a torta elfogyasztása után, a tinidiszkó koronázta meg.
Fontos, hogy felelős, hazájukat szerető állampolgárokat neveljünk, és ezt ne csak
a tanórákon tegyük. Ezért nem feledkezhetünk el olyan eseményekről megemlékezni, mint
a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja. Azokra emlékezünk e napon,
akiknek az életét a 20. század diktatórikus rendszerei vették el vagy tették tönkre. Iskolai
megemlékezésünkön a 7. évfolyamos tanulók felelevenítették az emléknap hátterét, majd
egy Radnóti verssel és az énekkar produkciójával zárták azt.
Március elején sajnos szomorú esemény árnyékolta be mindennapjainkat. Iskolánk volt igazgatónője, Kiss Erika halála nagy veszteség volt mindannyiunk számára. Március 9-én fájó szívvel vett tőle végső búcsút pedagógus, diák egyaránt.
Március 11-én, pénteken az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott községi megemlékezésen,
a 8. évfolyamos tanulók és iskolánk énekkara prezentálta az ünnepi műsort. A színvonalas előadásban segítséget nyújtott a
Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Terék József, aki tárogatón kísérte Horváth Éva Sárát, iskolánk volt
tanulóját. A műsorban láthattuk a Lázsiás néptánccsoportot és hallhattunk Kossuth-nótákat is citerán. Köszönet tanulóinknak,
pedagógusainknak és a művészeti iskolának a kitartó munkáért.
A jó idő beköszöntével elérkezett a sportversenyek ideje is. Ilyen volt a március 17-én, Tápiószecsőn megrendezésre
kerülő 10. TTA Mezei Futóbajnokság, ahol tanulóink ismét dobogós helyen végeztek (részletes eredmények cikkünk végén).
A dolgos hétköznapokat a közelgő tavaszi szünetben pihenhetik ki diákjaink, hogy újult erővel fogjunk a következő
időszakban a munkának, a minél jobb bizonyítvány megszerzése érdekében.
10. TTA Mezei Futóbajnokság versenyeredményei:
III. korcsoport, lány csapat
III. korcsoport, fiú csapat
IV. korcsoport, fiú csapat
		
V. korcsoport, fiú egyéni: Bódis Lajos

2. helyezés
3. helyezés
3. helyezés
2. helyezés
Dudokné Balaska Anikó
munkaközösség-vezető

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

10

2016 Szent Márton jubileumi év
Az idei évben ünnepeljük településünk névadójának, Szent Márton püspök születésének 1700. évfordulóját. Ennek
tiszteletére a Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár és a Tápiószentmártoni Művelődési Ház közös vetélkedőt hirdet a lakosság
körében.
A vetélkedő négy fordulóból áll, az adott forduló kérdéseit megtalálhatják az újságban, a könyvtárban és a művelődési ház előterében. A kitöltött feladatlapokat leadhatják a könyvtár nyitvatartási idejében, vagy bedobhatják a művelődési
ház postaládájába.
Azok, akik mind a négy forduló kérdéseire a legtöbb helyes választ adják, Márton napján értékes jutalomban részesülnek. További információ: 06-29-424-087

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. forduló: Szent Márton élete és munkássága

1.) Szent Márton 316-ban született Szombathelyen. Mi Szombathely római kori elnevezése?
a)
b)
c)

Sopianae
Savaria
Scarbantia

2.) Márton már ifjúként is kitűnt társai közül jólelkűsége, felebaráti szeretete, betegek és szegények iránti részvéte, egyszerű
életmódja miatt. Kiknek a védőszentje ő?
a)
b)
c)

Katonák, koldusok, lúdtartók, szőlőtermelők
Bányászok, kohászok, tüzérek
Szegények, elnyomottak, éhezők, idősek

3.) Apja parancsára 15 éves korában belépett a római hadseregbe. Ifjú katonaként egy téli este éppen kilépett Amiens kapuján, amikor egy koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Mit tett ekkor?
a)
b)
c)

elfogta a rablókat és megbüntette őket
saját köpenyét a kardjával kettévágta, és egyik felét a koldusra terítette
tudomást sem vett a koldusról

4.) Márton 341-ben kilépett a hadseregből, mondván: eddig a császárt szolgálta, mostantól istent akarja szolgálni. Visszatérve szülőföldjére, megkezdi térítői munkáját. A hagyomány szerint a szombathelyi Domonkos templom előtt álló kút vizében
keresztelte meg édesanyját. Mi áll most a kút helyén?
a) Szent Márton templom
b) Runi Rajki István: Szent Márton szobra
c) napóraként funkcionáló Császárkő
5.) Élete legfőbb céljának a keresztény hit terjesztését tartotta. Sokat utazott, térítette a pogányokat, megszervezte a hitközségeket. 361-ben Ligugéban, jelentős tevékenységgel bizonyította célkitűzéseit. Mi volt ez?
a) felújíttatta a templomot
b) megtérítette egy pogány falu teljes lakosságát
c) megalapította az első európai szerzetes kolostort
6.) 371-ben Mártont egy mai franciaországi város püspökévé avatják, amely város később nyughelye lesz. Melyik város ez?
a) Candes
b) Poitiers
c) Tours
A kérdéseket összeállította: Kiripolszki Attiláné
Leadási határidő: 2016. április 30.

NÉV:…………………………………………………………

Életkor:……………………

CÍM:…………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Baba–mama klub
Kismamák és 0-3 éves korú kisdedek számára hoztuk létre ezt a
közösséget. A könyvtár olvasótermében találkozunk kéthetente délelőtt
10 órakor. Az eddigi néhány alkalom nagyon közvetlen, barátias hangulatban telt.
A kismamáknak lehetőségük volt egymással beszélgetni, tapasztalatot cserélni, míg a kicsik önfeledten játszottak.
A klub keretein belül két alkalommal RINGATÓ foglalkozást
szerveztünk. Erre a zenés, játékos kis programra, melyet zenepedagógus
tart, szeretettel várunk a továbbiakban is minden olyan anyukát, apukát,
nagyszülőt, aki szívesen játszik, énekel együtt gyermekével. A foglalkozás díja 800 Ft/alkalom/család.
Terveink közt szerepel egy gyermek elsősegély tanfolyam szervezése is, ahol a szülők megtanulhatják a kicsik körül
előforduló vészhelyzetek felismerését és azok elsődleges ellátását.
A klub programjairól a facebook Baba Mama Klub Tápiószentmárton oldalon ill. a védőnőknél lehet informálódni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
Védőnők

Farsangolt a Szent Márton Nyugdíjasklub
Hagyománnyá vált Tápiószentmártonban, hogy a Szent Márton Nyugdíjasklub így farsang táján meglepi a szomszédos klubokat,
segítőit, támogatóit és azok családtagjait egy vidám szórakoztató estével. Így kívánják megköszönni a település bizalmát, a szponzorok támogatását és az önkormányzat segítségét. Az idén is nagy izgalommal
készültek.
A vidám műsor megkezdése előtt, Mészáros Györgyné Ibike, a
nyugdíjasklub vezetője köszöntötte a megjelenteket. A műsorban idén
is volt minden, szolidaritás kórus a szenvedőkért, kabaréjelenet, vers,
paródia és természetesen tánc.
A jó hangulatú műsort finom vacsora követte és az idén sem maradhatott el a menyasszonytánc és a tombola sem.
A táncolni vágyó vendégek sem mentek csalódottan haza Kovács János gondoskodott a jó talpalávalóról.

Borverseny
Hosszú évek után ismét megrendezésre került Tápiószentmártonban a bort termelő és bort kedvelők örömére a borverseny. Sajnos településünkön már egyre kevesebb helyen láthatunk szőlőskerteket. Egyre kevesebb a szőlőműveléshez értő
„szakember” is a faluban. Ennek ellenére azért szép számmal érkezett nevezés a versenyre. Külön kategóriában értékelte a
zsűri a beérkezett italokat. Vörös, fehér és siller borban lehetett nevezni, valamint a helyben termesztett és készült borok külön
elbírálásban részesültek a vásárolt szőlőből készített boroktól.
Horgos József volt a borverseny megálmodója és megvalósítója, az iránta érzett tiszteletből új hagyományt próbált
teremteni a szervező csapat. Idén először rendeztük meg az első Horgos József Emlék Borversenyt. A verseny különdíja a
Horgos József kupa, amit csak helyi termelő saját termesztésű és saját készítésű szőlőből készült borának ítél oda a zsűri.
Eredmények:
A Közönség díjat Magyar Márton fehér bora kapta.
Fehér bor kategória:
I.
Bella Pál
Horgos József Emlékdíj: Bella Pál helyi termelő vehette át.
II.
Kökényesi Gábor
III.
Bohacsek János
Siller/Rozé kategória:
I.
Mészáros István
II.
Majoros Gyula
III.
Szabó János
Vörös bor kategória:
I.
Kiskoreny István
II.
Fejős András
III.
Prága Józsefné

Rendezvény fő támogatói:
Aranyszarvas Zrt.
Csövi Hús Kft.
Horgosék Gazdaboltja
Tápió-Vin Pince
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Pogácsasütő verseny
Idén először került megrendezésre a pogácsasütő verseny. Nemcsak
pogácsával, hanem bármilyen bor mellé való sós aprósüteménnyel lehetett
nevezni. Ez a verseny a borversennyel egy időpontban történt. A sütkérezni
szerető hölgyek, a borászkodni szerető urak egy időben mérhették össze tudásukat. A jó borok mellé, finom pogácsákat lehetett fogyasztani.
Eredmények:
I.		
Majoros Gyuláné-sajtos pogácsa
II.		
Majoros Krisztina- kolbászos falatkák
III.
Szabó Györgyné- kolbászos pogácsa
Különdíj:

Szabó Györgyné- tepertős pogácsa

Rendezvény fő támogatója:
Szent Márton Cukrászda
Minden résztvevőnek és díjazottnak szeretettel gratulálunk!

Saját busszal utazik az „Aranyszarvas”
A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény elfogadásával a 2010. május közepén megalakult új Országgyűlés megalapozta a magyar sportfinanszírozás rendszerének átalakítását, megújítását,
megnyitva ezzel új, az elmúlt évtizedekben kiaknázatlan források
bevonásának lehetőségét a magyar sport fejlesztése érdekében.
2011. július 1-jétől vált alkalmazhatóvá az a jogszabályi rendelkezés, amely alapján a társasági adó hatálya alá tartozó társaságok,
vállalkozók adójuk legfeljebb 70%-ig terjedő mértékben támogathatják az ún. „látvány-csapatsportokat”, köztük a kézilabdát és a
labdarúgást. A támogatáson keresztül a magyar vízilabda, kosárlabda és jégkorong sportok is jelentős fejlesztési forrásokhoz juthatnak. Egyesületünk, az Aranyszarvas Sportegyesület 2015 szeptemberében kapott értesítést a 2015. áprilisban benyújtott, Magyar
Kézilabda Szövetség által elbírált TAO pályázat sikerességéről.
Sportfejlesztési programunk összhangban áll a Magyar Kézilabda és Labdarúgó Szövetség stratégiájával, és az alábbi rövid távú
célkitűzéseket tartalmazza:
–
Edzési feltételek javítása; edzők alkalmazása, megfelelő díjazása; eszközök, sportfelszerelések vásárlása;
		
edzőtáborok, kézilabda- és focitornák, valamint edzőmeccsek szervezése a bajnoki szerepléseken felül.
–
Toborzás, taglétszám növelése.
–
Pályabérlés lehetőségeinek fejlesztése.
–
Infrastrukturális beruházás (buszvásárlás), sportpálya korszerűsítése.
–
Versenyeredmények javítása.
Az Aranyszarvas Zrt. társasági adó osztalékának (TAO) támogatásából az Aranyszarvas Sportegyesület 2016 januárjában megvásárolta a képen látható Ford Transit 9 személyes kisbuszt. A kisbusz 5 millió forintba került, megvásárlásához
pedig 30% önerőre volt szükség. Mindezzel jelentősen könnyebbé vált az egyesület sportolóinak mérkőzésekre, tornákra való
utaztatása, amelyhez a jövőben nem kell minden esetben a szülők segítségét, támogatását kérni. (Sportolóink éves szinten
több ezer km-t utaznak bajnoki, illetve torna rendszerű versenyekre.)
Az Aranyszarvas Zrt. nemcsak a TAO támogatásban nyújt segítséget sportegyesületünknek, hanem az egyéb működési költségekhez is hozzájárul. A sportegyesület vezetőségének célja, hogy minél több pályázati lehetőséget kihasználjon,
elősegítve és megkönnyítve ezzel a közel kétszáz igazolt sportoló versenyeztetési körülményeit.
Tóth László
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Natúrpark a Tápió-vidéken
A decemberi számban már bemutatkozott a szentmártoni székhelyű Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány, mint az egész
kistérségben tevékenykedő természetvédelmi civil szervezet. Most az
alapítvány egy olyan nagyszabású elképzelését szeretnénk bemutatni,
amely nemcsak Tápiószentmártonra, hanem az egész Tápió-vidék fejlődésére nagy hatással lehet a jövőben. A téma terjedelmére való tekintettel cikkünket több részletben közöljük.
Lehet, hogy sokak számára új a natúrpark fogalom, pedig Nyugat-Európában már több, mint 50 éve működnek natúrparkok a táj- és
kulturális örökség védelem érdekében. Magyarországon pedig 2005 óta
alakulnak natúrparkok az ország különböző részein, melyek közül ezidáig kilencet (pl. Írottkő, Vértes, Cserhát, … lsd. www.naturparkok.
hu) ismertek el hivatalosan, valamint több kezdeményezés van folyamatosan születőben. A natúrparkok sokak által úgy ismertek, mint természeti és kulturális értékekben, látnivalókban gazdag
kirándulóhelyek, az ökoturizmus célpontjai, melyek az emberek felüdülését, kikapcsolódását szolgálják. Kívülről valóban ez
látszik, de ennél sokkal többek is egyben, főként, ha az ott élők szemszögéből nézzük.
Fontos leszögezni, hogy a natúrpark nem azonos a nemzeti parkkal és a Natura
2000 területekkel, hanem egy más kategória. Alapvetően ez is terület alapú szerveződés,
melynek magját értékes természeti területek alkotják, de sokkal inkább szól a helyi közösségek együttműködéséről, összefogásáról, melyek meg akarják őrizni természeti, táji
és kulturális örökségüket, miközben azokat az ott élő emberek érdekében hasznosítják
is. Egy alulról jövő kezdeményezés, amelynek éppúgy részesei a helyi önkormányzatok,
vállalkozások, civil szervezetek, mint a helyi termelők és az itt élő emberek. Egy az
egész tájra kiterjedő együttműködés a térség fejlesztése érdekében.
A Tápió-vidék adottságait tekintve Pest megyének egy természeti értékekben gazdag kistája, számos védett növényés állatfajjal és sokszínű élőhelyekkel. Területéből 4500 ha a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzethez tartozik, mely 12
kisebb-nagyobb mozaikban helyezkedik el a térségben. Emellett számos Natura 2000-es és helyi védett terület is gazdagítja
a palettát. Az elmúlt 15 évben a nemzeti park, az önkormányzatok és
a civilek számos tanösvényt és látogatóhelyet hoztak létre a természeti
és kulturális értékeink bemutatására. Van egy országos hírű Blaskovich
Múzeumunk, Kincsem Lovasparkunk, több településen létesültek falumúzeumok, tájházak. Nálunk rendezik meg a bicskei csatát, a kátai
tánctalálkozót és szinte minden település kitalálta már a maga fesztiválját. Falvainkban még működnek hagyományőrző egyesületek, ének-,
zenekarok, táncegyüttesek, melyek kulturális örökségünket mentik át a
következő generációknak, és minden településen működik valamilyen
aktív helyi közösség (civil szervezet, baráti kör, egyházi közösség, stb),
mely a község-város életét mozgatja. A térség előnyös adottsága, hogy
három gyógyfürdővel is rendelkezünk, melyek így is sok vendéget
vonzanak. Számos település határában találhatók jól működő horgásztavak, melyek egyben szép kirándulóhelyek is, valamint a lovasturizmusnak is vannak már hagyományai.
Mindezen értékeink megőrzésére és hasznosítására kiváló lehetőséget nyújt a natúrpark keretrendszere, melynek
megvalósítása a Tápió-vidéken is lehetséges. De hogyan is működik egy natúrpark, és hogyan lehet azt létrehozni, arról a
következő számban olvashatnak.
Tel: 06-20-257-6670
E-mail: info@hajtapartja.hu
Honlap: www.hajtapartja.hu

Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány
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A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatalának tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleink!
A múlt év december 8-án megnyitott nagykátai
Kormányablakban (Nagykáta, Dózsa György út 3.) kibővült feladatkörrel - a korábbi okmányirodai feladat-és
hatásköröket is ellátva - várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
Felújított, akadálymentes, korszerű épületben,
a mai kor követelményeinek megfelelő ügyfélszolgálati irodahelyiségben, felkészült ügyintézők segítségével
intézhetik ügyeiket.
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.)
Korm. rendelet alapján 2016. január 15-étől már 608
ügykörben tudnak egy helyben ügyet intézni illetve 15
ún. kiegészítő szolgáltatást igénybe venni. Az ügyek
egy része azonnal intézhető (pl. lakcím, személyi igazolvány, útlevél, forgalmi engedély, vezetői engedély),
más részük továbbításra kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez, az ügyek harmadik csoportjában tájékoztatást tudunk adni.
Korszerű ügyfélhívó berendezés segíti az érkezési sorrend tartását.
Soron kívüliséget biztosítunk azon ügyfeleink részére, akik elkészült okmányért vagy ügyfélkaput nyitni jöttek.
Amennyiben szeretnék elkerülni a várakozási időt, lehetőségük van időpontfoglalásra az elektronikus központi időpontfoglaló rendszerben. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu honlapon történő időpontfoglaláshoz ügyfélkapu megléte szükséges.
A Kormányablak nyitvatartási ideje:
Hétfő: 7:00 – 17:00 óráig
Kedd: 8:00 – 18:00 óráig
Szerda: 8:00 – 20:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 18:00 óráig
Péntek: 8:00 – 16:00 óráig
A Kormányablak telefonszámai, ahol információt, tájékoztatást kérhetnek:
06 29 440 035 (központi szám)
06 29 795 240 (vállalkozás, vezetői engedély)
06 29 795 241 (hivatalból induló eljárások)
06 29 795 272 (személyi igazolvány, útlevél, parkolási ig., diákig.)
06 29 795 273 (kormányablakos ügyek)
06 29 795 274 (gépjármű)
06 29 795 275 (gépjármű, lakcím)
A Kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok (pl. csecsemőgondozási díj iránti kérelem, gyermekgondozási díj iránti kérelem, anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem, anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem) a kirendeltségeken (Sülysáp, Tápiószele, Tápiószentmárton) és az ügysegédeknél is beadhatók. Az
ügysegédeknél beadható továbbá minden olyan ügyben a kérelem, amelyet a hatósági osztály intéz (pl. időskorúak járadéka,
ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság, aktívkorúak ellátásához kötődő ügyek, közgyógyellátási ügyek), valamint a hiánypótlások is teljesíthetők.
					
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
Járási hivatalvezető
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Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy az óvodai beíratás május 02-20-ig tart
mindhárom óvodában 8-16 óráig.
A beíratáshoz szükséges:
				
				
				
				

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
- a gyermek lakcímkártyája
- a gyermek TAJ száma
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a szülő személyi azonosító és lakcímkártyája

Kérem beíratási kötelezettségüknek ezen idő alatt tegyenek eleget!
A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 8 § (2) bekezdése értelmében „a gyermek abban az évben.
melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Köszönettel: Jámborné Illés Ida
óvodavezető

Élő történelemóra a Tápió partján
Ebben az évben is Magyarország legnagyobb hagyományőrző rendezvényét
láthatták április negyedikén a Tápió partján az érdeklődő felnőttek és gyermekek.
Már kora reggel benépesült a környék. A réten felállított sátrakban szorgos kezek készítették elő a nyersanyagokat a Huszárkonyha főzőversenyre. Rövid idő múlva
illatok kavalkádja töltötte be a friss tavaszi levegőt. Vér János „öregtüzér” vezetésével
a zsűri tagjai közelebbről is megszemlélték majd később megkóstolgatták a készülő
remekműveket. Bizony már dél is elmúlt mikorra a végső döntések megszülettek és
eredményt hirdettek. A győztesek és helyezettek büszkén hívták kóstolásra a hagyományőrzőket és a barátokat. Rövid déli szieszta után hatalmas lendülttel és hangorkánnal kezdődött el a gyermekcsata. A „ császári csapatok” Bencze Ferenc tápióbicskei
„öregtüzér” vezetésével indult támadásra a Tápió túlsó partján készülődő „magyar hadsereg ” ellen. A közel 250 „osztrák’’
támadó és közel 250 „magyar” védő- a környék iskolás gyermekei - hősiesen harcolt egymás ellen. A magyar oldalon
harcoló tápiószentmártoni hagyományőrző gyermek tüzércsapat tagjai ágyúikból „gyilkos tüzet” zúdítottak a támadókra. A
küzdelem végén ,a magyar honvédek győzelme után, a megbékélés jegyében -a tápióbicskei vendéglátók ajándékaként - kemencében sült zsömlét kaptak a „ gyermekcsata ” fáradt résztvevői.
Rövid pihenő után Bori József a Tápióbicske Barátainak elnöke „ Élő történelemóra a Tápió partján” hadijátékra szólította fel a hagyományőrző csoportokat. A nézőknek kellemes és hasznos időtöltést kívánt. A Tápió hídján rövid megemlékezés és tiszteletadás után a korhű ruhákba öltözött gyalogosok, lovasok ,tüzérek, önkéntes résztvevők
szemléjét követően megkezdődött a közel kétórás tápióbicskei csatajáték. Dr. Csikány
Tamás hadtörténész lelkes szavait hallgatva mindenki részese lehetett az egykori eseményeket felelevenítő egykori „véres csatának-ütközetnek.” A magyar oldalon ott szerepeltek a tápiószentmártoni hagyományőrző gyermek tüzércsapat hős tüzérei is. A harc
során „gyilkos ágyútüzet ” zúdítottak kis ágyúikkal a támadó csapatokra. A füsttel, tűzzel,
robbanásoktól szabdalt csatatéren egy életre szóló élményekkel lehettünk gazdagabbak. Külön öröm volt, hogy a gyermek
szereplőket „markotányos lányok-asszonyok” ( hagyományos ruhába öltözött lánytestvérek- édesanyák ) szeretete ,féltése
kísérte. Mi magyarok, a győztes történelemórát mutattunk meg a több száz fős lelkes nézőknek. A győzelmi felvonulás útján
a nézők végig vastapssal köszönték meg a csodás bemutatót. A találkozás reményében tüzér köszöntéssel búcsúzunk:
Erőt, tisztességet !
Kollár János
öregtüzér

Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester
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Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János, 			
		
Majorosi Katalin
Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,
06-20-982-1180
mártoni Lakosok!

Tisztelt tápiószent
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