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Pályázatok 2016

Elbírált pályázatok eredményei:

1. Az év elején beadásra került egy pályázat, melynek keretében weblapfejlesztésre és laptopokra lehetett 
pályázni. Erre a lehetőségre a Polgárőr Egyesület és a Roma Önkormányzat is adott be pályázati anyagot. Sajnos egyik 
szervezet pályázati anyaga sem kapott kedvező elbírálást.

2. A 2016. augusztus 20.-ai rendezvényünkre is beadtunk két pályázatot. Az egyik a már szokásossá 
váló egészségügyi szűrőbusz részvételének biztosítására, a másikat a testvértelepüléseinkkel való együtt ünneplésre 
adtuk be. 

Mindkét esetben megérkezett a válasz. A szűrőbuszt az idei évben sajnos nem kapjuk meg. A testvértelepülési 
találkozó esetében 2,5 millió Ft pályázati pénzt igényeltünk. Az elbírálás során a bizottság 800.000 Ft összeget álla-
pított meg Tápiószentmártonnak, így ekkora keretünk lesz arra, hogy vendégül láthassuk határon túli testvéreinket.

3. A községi gyermeknapon egy 85 darabos népi játék kavalkád várta a játszani vágyó gyermekeket. 
Ennek a játéknak a bérlése 700.000 Ft lenne alapáron. Egy pályázatnak köszönhetően ezeket a játékokat önkor-
mányzatunk 175.000 Ft áron tudta igénybe venni. A visszajelzések alapján megérte a befektetés, mert nagy örömöt 
okozott a gyermekeknek és szüleiknek, hiszen egész nap tele voltak a játékok.

Beadott pályázatok:
Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek.

1. A művelődési ház teljes energetikai korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot, mely tartalmazza 
a fűtés korszerűsítést, kondenzációs gázkazánnal és új fűtőtestekkel. Teljes homlokzati és födém szigetelést, külső 
nyílászárók cseréit (az új ajtóhoz hasonló kivitelben), illetve 12 kW teljesítményű napelemes rendszer felszerelését. 
Ezzel éves szinten milliós nagyságrendű megtakarítást tudnánk elérni, továbbá a településképet is jelentősen javítaná a 
beruházás. A beruházás teljes költsége 55,6 millió Ft, melyből 47,3 millió Ft támogatást igényeltünk.

2. Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidé-
ző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett Büszkeségpontok létrehozására kiírt pályázat kereté-
ben a katolikus templom melletti parkos részen helyeznénk el egy szobrászművész által készített szobrot, melynél méltó 
módon emlékezhetünk meg a községi ünnepségek alkalmával. Erre a célra maximum 5 millió Ft igényelhető 100 % 
támogatottsággal.

3. Alkalmunk nyílhat egy „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása, helyreállítása” címen induló pályázat keretében felújítani a főtéren lévő emlékművünket, hiszen állapota 
már igen megkívánja ezt. Az idei évben az egyik emléktáblája már leesett, amit azóta visszahelyeztünk. Erre a célra 
maximum 2,5 millió Ft igényelhető 100 % támogatottsággal.

4. A Munkácsy Mihály út felújítása, szélesítése már szerepelt a terveink között, de most lehetőség 
adódott rá, hogy egy költségvetési pályázat keretében megközelítőleg 12 millió Ft pályázati pénz is társuljon a 
kivitelezés költségvetéséhez. Nyertes pályázat esetén az így megmaradó pénzt további útfejlesztésre tudnánk for-
dítani. 

5. A múlt évben (2015) és az idén is megpályázzuk a Móra Ferenc úti orvosi rendelő energetikai 
felújítását, amire maximum 30 millió Ft igényelhető 85 % támogatási intenzitás mellett. Reméljük, idén szerencsé-
sebbek leszünk, mint tavaly. Megvalósulása esetén napelemes rendszert, külső hőszigetelést, új nyílászárókat és fűtés 
korszerűsítést végezhetünk el, amivel jelentősen csökkenthetjük a rendelő fenntartási költségeit.

6. Tápiószentmárton sajnos nem jogosult a „szociális tűzifa” pályázaton indulni, mert azt csak 5000 
fő alatti települések vehetik igénybe. Azonban a kormány lehetőséget biztosít önkormányzatok számára, hogy „rend-
kívüli szociális támogatást” igényeljenek. Ezt a támogatást önkormányzatunk szociális tűzifa osztásra kívánja benyújta-
ni, amennyiben elnyerjük a Kormány támogatását, akkor Tápiószentmárton lakói is részesülhessenek tűzifa támogatás-
ban, hasonlóan a környékbéli kisebb települések lakóihoz.
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7. A Klímaváltozás hatásai lassan, de biztosan mutatkoznak meg Tápiószentmártonban is. Az egyre me-
legebb nyarak, a hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadék és az ezt követő szárazság, mind befolyásolják életünket, 
egészségünket. Ahhoz, hogy ezekről az eseményekről és megelőzésükről minél szélesebb körben, minél többet megtud-
hassunk egy szemléletformálásra kiírt pályázatot is benyújtottunk. Ez a pályázat lehetőséget ad képzések, rendezvények 
tartására, kiadványok készítésére, tanulmányi utazásra. Minél több résztvevő lesz, annál jobban fel tudunk készülni az 
idősek, gyermekek védelmére, egészségünk és javaink megőrzésére. Erre a célra minimum 5, maximum 20 millió Ft 
igényelhető 100 % támogatottsággal.

8. Végül, de nem utolsó sorban pályázatot nyújtottunk be egy több épületünket érintő lehetőségre. 100 
%-os támogatás mellett energetikai célú beruházások végezhetőek önkormányzati épületeken. Külső hőszigetelés, nyí-
lászáró csere és megújuló energia használata. A pályázat keretében elkészülhetnek a Sportcsarnok és Tanuszoda, az Alsó 
tagozatos Iskola, a Könyvtár, a Fő úti orvosi rendelő és a Béke téri óvoda épületeinek energetikai felújításai. A nyílás-
zárók cseréje és a hőszigetelés mellett a Sportcsarnok épületegyüttese összesen 29 kW, a Fő úti rendelő és a Béke téri 
óvoda egyenként 5,5 kW nagyságú napelemes rendszert is kaphatnak. Ezzel a beruházással éves szinten akár 10 milliós 
nagyságrendű megtakarítást tudnánk elérni. 

A teljes beruházás összköltsége 211 millió Ft.

További beadásra váró pályázatok:

1. A költségvetés biztosítja azt a lehetőséget is, amely a települési önkormányzatok működőképességének 
megőrzésére, vagy egyéb feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására igényelhetnek pénzbeli támogatást. Ön-
kormányzatunk működése szűkös, de váratlan események bekövetkezése nélkül tartható. A szennyvízcsatorna kiépítése 
kapcsán felvett hitelek kamatait a kiépített területek önkormányzatai fizetik. 

Ez a kötelezettség ebben az évben olyan terhet ró Tápiószentmárton Önkormányzatára, hogy az már veszélyez-
tetheti a működésünket. Ezért a fentiek értelmében támogatási igényt nyújtunk be 20 millió Ft nagyságrendű összegre. 

Ahogy eddig is, ezután is minden erőnkkel azon leszünk, olyan pályázatokat nyújtsunk be, melyek elnyerik a 
döntéshozók bizalmát és ezzel sikerülhet fellendíteni településünket. 

Györe László
                                             polgármester

A téli hosszú szünet után ismét megkezdődtek a mun-
kák településünkön az eddig el nem készült házi beköté-
sekkel kapcsolatban.

A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálko-
dási Társulata (TTCsVT) a Mendevíz Kft.-vel kötött szer-
ződést a kivitelezési munkálatokra.

Tápiószentmártonban 90 % fölött van a hálózat-
ra rákötött ingatlanok száma, de még akadnak kimaradt 
ingatlanok. Ezeket a házi bekötéseket a jövőben min-
denképpen el fogja végeztetni a TTCsVT. Próbáljuk 
begyűjteni azon ingatlanokat, ahol még a csonk sem 
került kialakításra, mert ott egy másik szolgáltató fogja 
elvégezni a bekötést. Amennyiben Önnek nincs csonk az 
ingatlanán (és fizeti az érdekeltségi hozzájárulást) minden-
képpen jelentkezzen Kökényesi Gábornál hivatali nyitva 
tartás alatt.

A rákötés a kiépített hálózat melletti ingatlanok eseté-
ben 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 segítsék a munkákat végzőket. 

Köszönöm!

A rákötött ingatlanok esetében hamarosan várható, 
hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) 
megkezdi a csatornahasználati számlák kiállítását. A 
napokban rendkívüli leolvasást hajtottak végre település 
szerte, amit ígéreteik szerint jegyzőkönyvezni is fognak a 
későbbiekben.

A TRV Zrt. 2016. március 12. napjától jogosult szám-
lát kiállítani. A díj mértékét azonban a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) állapítja 
meg. Információim szerint ennek a díjnak a mértéke még 
nem került meghatározásra. Mindenképpen azt javaslom, 
hogy aki teheti, tegyen félre a nemsokára érkező szám-
lákra, mert a díj megállapításának késlekedése ellenére a 
TRV Zrt. március 12.-ig visszamenőlegesen számlázhat.

Györe László
polgármester

Csatorna hírek
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BEFEJEZŐDÖTT A TÉRSÉGI SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

Rendben befejeződött a térség 20 települését érintő szennyvízberuházás. A hosszú előkészítési időszak után 
2013-ban megindult kivitelezési munkálatok 2015. őszére befejeződtek. Elkészült közel 800 km csatornahálózat, egy 
központi komposztáló telep Nagykátán, épült négy új szennyvíztisztító telep (Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, 
Tápiószentmárton), valamint a nagykátai szennyvíztisztító telep 800 köbméteres korábbi kapacitása megduplázásra 
került. Ezzel a térségben napi szinten közel 10.000 köbméter szennyvíz tisztul meg és kerül ellenőrzött körülmények 
között a befogadókba.

A bruttó 40 milliárd forintot meghaladó beruházáshoz a Tápiómenti Területfejlesztési Társuláson keresztül a 
települések nettó 29 milliárd forintot meghaladó támogatást kaptak a Magyar Államtól és az Európai Uniótól. 
A Társulási Tanács (az érintett települések polgármestereiből áll) a projekt menedzsmentjének segítségével az alap-
támogatás elnyerésén túl, több alkalommal sikeresen pályázott többlet támogatásra új célok eléréséhez, illetve önerő 
támogatásra. Ez lehetővé tette a települések vezetői számára, hogy megszervezzék a lakosság részére ingyenes/ked-
vezményes lakossági bekötések megvalósítását. Ezzel nem kis terhet vettek le a lakosság válláról, egyben biztosítva a 
projekt zárásáig a megfelelő számú rákötést (75%). A projekt keretében, hosszabb távon vállalt 92%-os rákötési arány 
mielőbbi elérése érdekében a házi bekötések kiépítése rövidesen folytatódik és várhatóan 2016. végére mindenhol el-
készül, ahol az ingatlantulajdonosok lehetőséget biztosítanak a munkavégzésre.

Sikeresen lezajlottak a szennyvíztisztító telepek és a központi komposztáló telep próbaüzemei. Az eredmények 
megnyugtatóak, a hatóságok által elfogadottak. A támogatás tekintetében az utolsó kifizetésekre is sor került a támoga-
tási szerződésnek megfelelően 2015. december 31-ig.

Az üzemeltetés biztosítása érdekében beszerzésre került egy nagyon komoly, komplex géppark bruttó 780 
millió forint értékben. Ebben csatornatisztító, kamerás csatorna vizsgáló, szippantó, különböző szállító és üze-
meltetést elősegítő járművek vannak.

A rendszert a tulajdonos önkormányzatok 2016. márciusában átadták  üzemeltetésre a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. részére.

A pályázat elszámolása, lezárása 2016. első felében lezajlik. A garanciális időszak azonban csak 2017-ben 
jár majd le. A kedvezményezett települések a fizikai zárást (2015. december 31.) követően, öt év fenntartási időszakot 
vállaltak.

A hálózat és a tisztító kapacitás kiépült, az ingatlanok jelentős része már rákötésre került és az rendszer kezdeti 
problémai is jórészt kijavításra kerültek még a projekt zárása előtt. Felmerültek azonban olyan jellegű problémák, ame-
lyet a kivitelezők, a menedzsment, de még az üzemeltető sem tud önállóan megoldani. Ezeket a problémákat, részben 
a rendszert használó lakosok okozzák azzal, hogy a rendszerbe nem illő holmikat juttatnak a csatornahálózatba!

A csatornába juttatott rongyok, tisztálkodási kendők (hétköznapi nevükön popsi törlők), stb. sajnos idő-
ről időre eldugítják a rendszert. Dugulás után kerültek már ki a rendszerből komplett ruhadarabok, szemét, disznó-
bél(!), és egyéb oda nem való és dugulást okozó anyagok.

Ezek felcsavarodnak az átemelő szivattyúkra, elzárják a csővezetékeket. Jó esetben csak eltömődik a szivattyú, 
rossz esetben több százezer forintos javításokat kell végezni rajtuk, növelve ezzel az üzemeltetés költségeit, rontva 
annak folyamatos működését.

Az üzemeltetőnek negatív tapasztalata, hogy nagy mennyiségű homok (por) kerül a rendszerbe, ez származhat 
részben akár a beleöntött felmosó vizekből is. A homok, kavics elkoptatja a szivattyúk őrlőszerkezetét, és járó kerekét, 
ezzel kapacitáscsökkenést, dugulást előidézve.

Sajnos sok kellemetlenséget okoz, a csatornahálózatba illegálisan bejuttatott, derítőkből, szikkasztókból 
származó szennyvíz. Ez jellemzően a még be nem kötött ingatlanokból származhat. A jelenséggel már szembesültek 
a települések a kivitelezés során is – amikor még nem volt hova folynia a szennyvíznek – és ezzel jelentős fennakadást 
és költséget okoznak a felelőtlen ingatlantulajdonosok. A szikkasztóban gyűjtött szennyvíz teljesen más tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, mint a „friss” szennyvíz. Jellemzően sokkal töményebb, nem élő, büdösebb. Egészen más irányú 
biológiai, kémia folyamatok indulnak meg benne, mint a csatornahálózaton folyamatosan gyűjtött szennyvízben. Nem 
véletlen, hogy egy 1500-2000 köbméter napi kapacitású szennyvíztisztító telep csak napi 50(!) köbméter szippantott 
szennyvizet fogad. Nagyobb mennyiségnél romolhat a tisztító kapacitás, nő az energia és a vegyszer felhasználás. 
Sajnos a csatornahálózatban is hasonló folyamatok indulnak meg. Az egyes területeken az átemelőknél tapasztalható 
szaghatásért is jórészt ez a felelős.

Találkoztunk már az állattartásból származó hígtrágya bebocsátással, és nem hivatalos állatvágások 
során bekerült állati hulladékokkal is.
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Csak néhány kép a teljesség igénye nélkül.
Meg kell tanulni használni a csatornahálózatot is. Azoknál az ingatlanoknál, ahol házi kisátemelő került elhelye-

zésre még fokozottabb odafigyelés szükséges. Ezek a szivattyúk tökéletesen működnek addig, amíg csak szennyvízzel 
kell megbirkózniuk. Azonban könnyen eldugulhatnak olyan esetekben, ha nem odavaló anyag, pl. rongy, kő kerül bele. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy amíg a garanciális javítás az üzemeltető dolga, a nem megfelelő használat miatti hiba 
elhárítása a lakos költsége.

Kérjük, hogy a csatornahálózatba ne juttassanak olyan anyagokat, amelyek nem odavalók, mert ezzel 
rendszer működését nehezítik, lehetetlenítik el, illetve okoznak kellemetlenséget az átemelők közelében élőknek. 

Nem a csatornahálózatba való a popsitörlő, női intim higiéniai termékek, pelenka, felmosó fej, rongyok, szálas 
anyagok, tisztító kendők, takarításból származó por, kavics, kő, maradék gyógyszerek, elhasznált sütőolaj, kőolajszár-
mazékok, csonthéjas gyümölcsök magjai, egyedi szennyvíz gyűjtőben (szikkasztóban) gyűjtött szennyvíz, ipari tevé-
kenységből származó szennyvíz, csapadék víz. (A teljesség igénye nélkül.)

Azokon a területeken, ahol még nem valósult meg az ingatlanok rákötése, rövidesen újra indulnak a házi 
bekötések kivitelezési munkálatai. Erről az érintett lakosok hamarosan tájékoztatást kapnak.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telepek kiépítésével egy olyan régóta várt, a Közép- Magyarországi ré-
gióban egyedülállóan hiányzó beruházás valósult meg, amely hosszú távon biztosítja a térség jó környezeti állapotának 
megóvását, javítását. Hozzájárul egy jobb, élhetőbb Tápió vidék hosszú távú fenntartásához.

Köszönjük a projekt megvalósítása során tanúsított türelmüket, támogatásukat. 

Tápió PR

Óvoda bezárás

Az utóbbi hetekben több fórumon is arról hallottam, hogy az önkormányzat bezárja az egyik óvodáját és elküldi 
az óvónőket, dajkákat.

A hír természetesen NEM IGAZ!
Már csak azért sem, mert az óvónők és dajkák létszáma a gyermekek számától függ, így ha kevesebb telephelyen 

működnénk, az Ő számuk akkor is változatlan maradna, és jobb ellátást, igényesebb szakmai munkát tudnának végezni.
Természetesen már beszéltünk a felmerülő problémákról, de SEMMILYEN DÖNTÉS NEM SZÜLETETT!

Jelenleg Tápiószentmártonban 3 telephelyen üzemel óvoda (Fő út, Cifrakert, Béke tér). Mindhárom telephely 
esetében 75 gyermek ellátására van engedélye önkormányzatunknak.

Az idei gyermeklétszám október 1-jén összesen 132 fő volt, a következő tanévben várhatóan már csak 128 
fő lesz. Ez azt jelenti, hogy a 2016/2017-es tanévben már csak 56,9%-os kihasználtsággal fog üzemelni a 3 óvoda.

Az alacsony kihasználtság többek között megakadályozza, hogy pályázatok igénybevételével felújítsuk az óvo-
dáinkat, bővítsük udvari játékaikat, új szekrényeket, fektetőket vásároljunk, hiszen a pályázatok kizárólag 80%-os 
kihasználtság esetén nyújthatóak be.

A három óvoda üzemeltetési költségei is sokkal magasabbak, mintha két telephelyen lennének elhelyezve a 
gyermekek. Ezeket a költségeket próbáljuk energetikai pályázatok igénybevételével csökkenteni.

Jelenleg minden eszközfejlesztés (új fektetők vásárlása), felújítás (festések, parketta lakkozás), többletköltsé-
gét a saját költségvetésünkből kell fedezni!
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További problémát jelenthet, ha a 2017. január 1-től érvénybe lépő új törvény szerint bölcsődei ellátást is 

kell biztosítani, amennyiben legalább 5 család kéri.
A bölcsőde kialakítása is csak az egyik óvoda területén képzelhető el. 
Az igényfelmérést hamarosan megkezdjük.

Nagy a teher ebben az ügyben a képviselő-testület tagjain, mert a fentiekből látható, hogy csakis többletköltsé-
gekkel, veszteségesen üzemeltethető a jelenlegi óvodai rendszer, ami sok forrást vesz el az ellátás színvonalából.

Ezt már régóta tudta és látta Tápiószentmárton vezetősége, de nehéz meghozni egy olyan döntést, ami majd-
nem minden családot érinteni fog. Az egyre fogyatkozó gyermeklétszám és az önkormányzat csökkenő anyagi forrásai 
előbb-utóbb rákényszerítenek bennünket a népszerűtlen döntés meghozatalára.

A nehéz döntést, amíg lehet, még mi is halogatjuk és reménykedünk, hogy az esetlegesen meginduló gyermek-
vállalási kedvnek köszönhetően talán elkerülhetjük.

Györe László
polgármester

Szépkorú honfitársaink köszöntése
2016. március 17-én  ünnepelte 90. születésnapját 

Mészáros Józsefné Majercsik Mária (Tápiószentmárton, 
1926. 04. 23. an. Lőrinc Ilona) Tápiószentmárton, Géza 
fejedelem utca 1. alatti lakos.

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormány-
rendelet szerint Mészáros Józsefné részére kiállított, 
Orbán Viktor Miniszterelnök által aláírt okiratot és az 
önkormányzat ajándékait Györe László polgármester 
adta át az ünnepeltnek. A köszöntésen jelen volt a szépko-
rú személy fia, családja és a jegyző.

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

2016. június 8-án töltötte be 90. életévét Kollár And-
rásné Tápiószentmárton, Ady E. út 35. sz. alatti lakos. 

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormány-
rendelet szerint Kollár Andrásné részére kiállított, Or-
bán Viktor Miniszterelnök által aláírt okiratot és az 
önkormányzat ajándékait Wenhardt Lászlóné jegy-
ző adta át az ünnepeltnek a Borostyán Otthonban. A 
köszöntésen jelen voltak a szépkorú személy gyermekei, 
unokái, dédunokái, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársai, a Borostyán Otthon igazgatója, munka-
társai és a jegyző.

Isten éltesse Angyél nénit, kívánom, hogy további éle-
tét egészségben és szeretetben élhesse szerettei körében. 

                                                          Wenhardt Lászlóné jegyző 

Útfelújítás
A Munkácsy Mihály út öt méter széles aszfaltozásá-

nak közbeszerzését elindítottuk, de időközben lehetőség 
nyílt egy központi költségvetési pályázat benyújtására, 
amivel 12 millió Ft támogatáshoz juthatunk. A támo-
gatás elnyerése esetén a pluszbevételt további útfelújítá-
sokra tudjuk fordítani.

A kiírás tartalmazza a két ideiglenes buszmegálló 
véglegesítését és a buszforduló javítását is. 

A munkálatok a nyár vége felé várhatóak félpályás 
lezárásokkal. Kérjük a lakosságot, hogy a felújítás során 
figyeljenek testi épségükre! 

A homok utakon gréderes kiegyenlítés történt pár 
napja Újfalu és Göbölyjárás településrészeken is. A 
kisebb kátyúzásokat is folyamatosan szükség szerint vé-
gezzük, de költségtakarékossági szempontokat szem előtt 
tartva, mindenképpen kénytelenek vagyunk megvárni, 
amíg több kátyú keletkezik, mert a meleg aszfaltot muszáj 
elhasználni, különben kárba vész. 

Az üdülőterületen és az Albertirsai úton is kátyúz-
tuk a szükséges részeket.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján fontosnak 
tartom leírni, hogy Tápiószentmárton rendelkezik bizto-
sítással az útjain történő káresetekkel kapcsolatban. DE! 
A biztosítónk kizárólag rendőrségi jegyzőkönyv alapján 
fizet! Amennyiben az utak hibájából történik káresemény, 
mindenképpen hívjon rendőrt és vetesse fel a jegyző-
könyvet, mert anélkül nem tudjuk megtéríttetni a kárt.

Györe László
polgármester

Megalakult a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubja

Miközben korrupciós botrányoktól hangos az ország, vannak, akik nem csak szörnyülködnek ezen, ha-
nem tesznek is ellene. Már hat település csatlakozott ahhoz a klubhoz, amelynek tagjai vállalták, hogy egy éven 
belül az internet segítségével önként teszik átláthatóvá a működésüket és gazdálkodásukat.

Ma az önkormányzatok számára 249 közérdekű adat közzétételét teszi kötelezővé az információszabadság tör-
vény és néhány más jogszabály. Ennek ellenére nincs olyan önkormányzat Magyarországon, amely  teljes körűen telje-
síti ezt a kötelezettséget.
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A Fejér megyei Pázmánd község volt az első, amely még 2015-ben elhatározta, hogy tökéletesen átlátha-
tóvá teszi magát. Az eDemokrácia Műhely Egyesület segítségével és a Norvég Civil Alap támogatásával elkészítettek 
egy olyan új honlapot, amely megkönnyíti e kötelezettségek teljesítését. 

Az önkormányzat és az egyesület közösen kezdeményezte, hogy tömörüljenek klubba azok a települések, 
amelyek szintén vállalják, hogy száz százalékig teljesítik ezeket a törvényi előírásokat és átláthatóvá teszik a 
működésüket, gazdálkodásukat.

Már hat önkormányzatnál született képviselő-testületi döntés a belépésről és további fél tucatnyian jelezték 
belépési szándékukat.

A már csatlakozott települések: Alsómocsolád, Csemő, Kisoroszi, Pázmánd, Sződliget, Tápiószentmárton. 
Talán jelképes is, hogy olyan kistelepülések alapították meg a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok 

Klubját, amelyeket jórészt független polgármesterek vezetnek. Ezzel is jelezve, hogy a klub politikai irányultságtól 
függetlenül várja sorai közé azokat a településeket, amelyek fontosnak tartják az átláthatóságot.

A klub céljai között szerepel a jó tapasztalatok átadása egymásnak, illetve a döntéshozók felé is szeretnének 
javaslatokkal élni, hogyan lehetne a kötelezettségek számát ésszerűen lecsökkenteni. Ugyanis ma olyanok is vannak 
közöttük, amelyek teljesíthetetlenek.

A klubot önkormányzatok hozták létre, tagjai csak települések lehetnek, amelyek képviselő-testületi döntéssel 
megerősítve csatlakozhatnak. 

A klub nem szed tagdíjat, a tagság nem jár semmiféle pénzügyi elköteleződéssel.
A vállalások teljesülésének ellenőrzésére független szakértőket, civil szervezeteket vagy állami szervezeteket 

kérnek majd fel, mint például az Állami Számvevőszék. 
A Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubja sorai közé várja mindazokat, akik szeretnék be-

bizonyítani, hogy nincsenek titkaik a választóik előtt, tisztességesen és korrupciómentesen működnek.

Györe László
polgármester

Megújult a strandfürdő

2016 a vizuális megújulás éve volt a tápiószentmártoni strandfürdő éle-
tében. Részben költségvetési forrásból, részben a bérletek árának enyhe eme-
léséből és Filipcsei László képviselői kezdeményezésének köszönhetően 
történhettek felújítások. Az eddigi ’70-es évek kék-fehér vízműtelepet idéző 
külsőt, egy falusias kinézetű látképpel cseréltük fel. Ez a változás a vendégek-
nek nagyon tetszett és remélhetőleg több vendéget is vonzani fog a jövőben.

Az április végi nyitás előtt a teljes elektromos hálózat felújítása elké-
szült közel 5 millió Ft értékben, továbbá a fürdőmedence lefolyórendszere 
is teljes felújításon esett át, 1,2 millió Ft-ért. Az úszómedence az idei évben 
megkapta a feszített víztükörhöz szükséges összes gépészeti fejlesztést, illetve 

az ehhez szükséges 30 köbméteres víztározót, ami a medence mellett a föld alá került elhelyezésre. A beruházás teljes 
költsége 14,5 millió Ft volt. A feszített víztükröt a 2017. évi költségvetésből szeretnénk véglegesíteni.

Ezek a felújítások többnyire ugyan nem látványosak, de mindenképpen 
szükségesek ahhoz, hogy a vendégek kényelmes és biztonságos környezetben 
tudják eltölteni szabadidejüket, kipihenni a mindennapok fáradalmait.

Az idei évben a Szent Márton emlékév tiszteletére a képviselő-testület 
egyhangúlag úgy döntött, hogy minden hétköznap, minden tápiószentmár-
toni lakos (lakcímkártya felmutatása mellett) 50 % kedvezményben részesül 
a belépőjegyek árából. Az eddigi kedvezmények továbbra is igénybe vehetők, 
így minden 2. vasárnap is érvényes az 50 %-os kedvezmény a helyi lakosoknak.

Reméljük az idei évben sokan élnek a lehetőséggel és megtekintik a megújulóban lévő strandfürdőnket.
Jó szórakozást és kellemes időtöltést!

Györe László
polgármester
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MAJÁLIS 2016

Május elsejét idén is megünnepeltük. Szerény, családias körülmények között, hangulatosan telt el ez a nap. A 
hagyományos zenés reggeli ébresztő hangjára keltek a falu lakói. A Cifrakertben a főzőverseny tagjai serénykedtek már 
kora reggel. A focipályán az egész napos focitornára készülődtek a gyerekek.

Több korcsoportban rendezett vetélkedés folyt az ifjú labdakergetők között. A szülők pedig több bográcsban 
készítették az ebédet a megéhezett gyerekeknek.

A főzőverseny csapatai is egyre jobban szorgoskodtak. A nap folyamán az érdeklődők tornán vehettek részt. 
A Tápió Mediball csapat nem csak bemutatót tartott, hanem meg is mozgatta a résztvevőket. A nagykátai rendőrök 
megmutatták ”meseautójukat” a gyerekeknek, kerékpáros ügyességi versenyt is tartottak számukra. A tápióbicskei Ka-
tana Dojo Kempó Klub pedig színvonalas bemutatót tartott. A végén önvédelmi fogásokat is tanítottak a bevont közön-
ségnek. A zenét Bojtor Zoltán szolgáltatta. Főként helyi árusok és vendéglátósok gondoskodtak a vendégek ételéről, 
italáról, édességéről, vásárfiáról… Az esti szórakozásról pedig Abonyi Kincso (    ) és barátai gondoskodtak. Az 
utcabálnak az eső idő előtt véget vetett. Ettől függetlenül jó hangulatú kellemes napot tölthetett el mindenki.

A rendezvény Muity Gábor és Petrik Péter képviselői keretének egy részéből és egyéb felajánlásokból 
valósulhatott meg.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÓKNAK ÉS SEGÍTŐKNEK A TELEPÜLÉSÉRT VÉGZETT ÖNZETLEN 
MUNKÁT ÉS ADOMÁNYT!

KÜLÖN KÖSZÖNET A SZERVEZŐKNEK, SEGÍTŐKNEK! 

Rendezvény támogatói:
 - Csövi-Hús Kft.
 - H & K Bt.
 - Kaiser Pizzéria
 - Ráti Krisztina

Szabadtűzi Lovagrend tagjai:
 Szűcs György Károly
 Rózsa György
 Győri János
 Móra Anikó

Nagykátai Rendőrkapitányság munkatársai:
 Adamecz Heléna 
 Darázs Béla
 Gál Barnabás 
 Glocz Zoltán 
 Kreknyák Pál
 
Elő és utómunkálatokban segédkeztek:
 - Önkormányzat Logisztikai csoportja
 - Aranyszarvas Sportegyesület
 - Majoros Zoltán, Balaska Attila, Balaska Gyula, Filipcsei András, Illing Pál, Safranyik Gábor, 
    Szabó Imre, Velkei Miklós, ifj. Petrik Péter, Petrik Péter, Muity Gábor, Nagy Károly

Reméljük további rendezvényeink is hasonlóan jól sikerülnek majd!

  Majorosi Katalin       Györe László
  művelődésszervező       polgármester

Rendezvény lebonyolításában segédkeztek:
Bella Pál és Czevan Lajos
Ali Attila, Czégény Sándor, Göncző József, Mezei Gábor, Minik Zoltán, 
Mózes Tibor, Szabó Gábor, DJ. Bojtor Zoltán
Czira István és Kosztolányi András

Polgárőrség tagjai:
 Hatlaczki Anett 
 Kollár János 
 Nagy-Juhák András 
 Szabó János
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Gyermeknap 2016

Az idei évben, a Szent Márton emlékév tiszteletére nagy hangsúlyt fektettünk a gyermeknapra is. Kez-
deményezésemre a képviselő-testület több tagjával adománygyűjtésbe kezdtünk, hogy a költségvetésbe nem tervezett 
gyermeknapra összeszedjünk annyi pénzt és adományt, amivel felejthetetlenné tudjuk tenni a 2016. évi gyermeknapot, 
mind a szülők, mind a gyermekek számára.

Hála a példás összefogásnak, a helyi vállalkozóknak, a segítőknek, az ado-
mányozóknak. A visszajelzések alapján mindenki jól szórakozott és boldogan töltötte a 
napot.

A rendezvényen a gyermekek a Mákvirág óvodás tánccsoport nyitó műsora után 
megnézhették a Mekk Elek című mesejátékot. Talán ez volt a nap első és utolsó olyan ré-
sze, ahol nyugodtan ülve láthattuk őket! Aztán már meg sem álltak egész nap. Játszhattak 

régi népi fajátékokkal, de korszerű újfajta fejlesztő társasjátékokkal is egyaránt. Kihagyhatatlan 
szórakozás volt az ugráló-kastély és Thomas a gőzmozdony ugráló vára, a kerékpár ügyességi pá-
lya és a mesekeresztrejtvény is. A művelődési ház udvarán a nyuszi-simogató hívogatta a kicsiket. 
Sok finom palacsinta várta a gyermekek rohamát. A palacsinta sütést alig győzték a képviselők 
annyian jöttek percről-percre. A fergeteges kalandok alatt, Bojtor Zoltán összeállításában jobb-
nál-jobb gyermekdalok szóltak. Adományozóinknak köszönhetően a játszadozásban megfáradt 
gyermekek (és szülők) ingyenesen fogyaszthattak palacsintát, csokoládét, cukorkát, szörpöt, ba-
nánt és a Startmunka program keretében termesztett jóízű földiepret. 

További támogatóknak segítségével a nap végén 3 alkalommal tudtunk kisebb-nagyobb 
ajándékokat sorsolni. Összességében több mint 100 ajándékot osztottunk szét a gyermekek 
között!

Örömmel töltött el, hogy ilyen sokan a szívükön viselték a rendezvény létrejöttét! Remélem, hogy a jövőben is 
támogatják a település lakóinak szórakozását! 

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÓKNAK ÉS SEGÍTŐKNEK A TELEPÜLÉSÉRT VÉGZETT ÖNZETLEN MUN-
KÁT ÉS ADOMÁNYT!

KÜLÖN KÖSZÖNET A SZERVEZÉST VÉGZŐKNEK!

Rendezvény támogatói:
Sourcing Hungary  K&H Bank
Kincsem Áruház  Szent Márton Cukrászda
Thermika Kft.   Roma Önkormányzat
Bioderma   BETLY
Bogyóka Tejbolt  Fejős Attila
Glidex Kft.   Gyenes Medical Center
Skúltéti Ernő    HIPP
Game Kapocs Társasjáték Klub Kiss Gyuláné (lottózó)
Laczkó Károly   NONO Expressz Kft.
Horváth Zsolt   Helyi Spar üzlet
Szikra ABC   Morzsa ABC
Goods Market   Kollár János
Muity Gábor   Startmunka program

KÜLÖN KÖSZÖNÖM AZ ADOMÁNYOKAT A NE-
VÜK ELHALLGATÁSÁT KÉRŐKNEK IS!

Rendezvény lebonyolításában segédkeztek:
Gál Barnabás, Kiripolszki Attiláné, Sinka Istvánné (Tá-
piógyörgye), Balázs Anna, DJ. Bojtor Zoltán,
A Mákvirág óvodás tánccsoport Rigó Zsuzsanna vezeté-
sével,a képviselő-testület tagjai: Filipcsei László, Harcsa 
Józsefné, Kollár János, Muity Gábor, Petrik Péter,
a művelődési ház minden dolgozója. 

Önkormányzat Logisztikai csoportja:
Dobrodi Gyula   Majzik Zoltán
Sági Kiss József  Juhász Zsolt
Molnár Ákos   

Polgárőrség tagjai:
Kovács Annamária  Szilva Károly 
Nagy-Juhák András   Szabó János

Közösségi szolgálatot teljesítő tanulók:
Laczkó Georgina  Molnár Doroti
Zöld Veronika   Lótos Kira
Tóth Orsolya

ZÖLDIKE Természetjáró csoport tagjai:
Czira Andor, Czira Bálint, Fehér Sándor, Fehér Sándorné, 
Nagy Elizabet, Nagyné Mezei Klára, Nagy Miklós, Okos 
Györgyi, Séfel Bence, Szabó Károlyné, Tóth Andrea, 
Zöld László.

Reméljük további rendezvényeink is hasonlóan jól 
sikerülnek majd!

Továbbra is szívesen vesszük felajánlásaikat, amit tel-
jes egészében rendezvényeinkre fordítunk, hogy Önök 

minél jobban érezhessék magukat!
Györe László
polgármester
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Valóra válik egy célkitűzés

„Van – e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni.”
(Kodály Zoltán)

Óvodavezetői pályázatomban célul tűztem ki: óvodánkat, mindhárom telephelyet beleértve szeretném „Zöld 
óvodává” nyilváníttatni. Ez a cím nem jár ugyan anyagi elismeréssel, de annál több erkölcsivel. Nagyon fontos szá-
momra a kollégák, gyerekek és a szülők környezettudatos magatartásának megalapozása, az életminőség és az emberi 
egészség környezeti feltételeinek javítása, a gazdag környezeti lehetőségek tudatosabb kihasználása a mindennapokban.

Ennek a feladatnak először az óvodapedagógusokat kellett meggyőzni, de sikerült! Sok munkával jár, de az 
élhetőbb környezetünkért közös erővel mi is hozzá tudunk járulni. 

Megalakítottuk a zöld óvoda munkacsoportot, akik felvállalták ennek a munkának az elvégzését. Vezetője lelke-
sen koordinálja a munkát, tagjai aktívan dolgoznak, adják át ismereteiket a kollégáknak. Az alapos dokumentumátvizs-
gálás után, (hiszen pedagógiai programunk is sok zöld tartalommal rendelkezik) beadtuk a címre a pályázatot, várjuk a 
pozitív elbírálást.

Óvodáinkban eddig is sok mindent megtettünk, hiszen tágas, füves udvarainkon eddig is ültettünk fát, bokrot, 
virágot, helyeztünk el madáretetőt, amit folyamatosan látnak el eleséggel a gyerekek.

Megkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést is, eddig a gyűjtőszigetekre hordtuk ki a papírt, illetve a PET palackot, 
most óvodáinkban helyben van külön kuka a papírnak és a műanyag hulladéknak.

Étkezésünkben is változás történt, (ami nem a mi érdemünk) az egészséges táplálkozás nagyon előtérbe került. 
Nem eszünk fehérkenyeret, kevés a sótartalom, nagyon sok a zöldség – gyümölcs a mindennapi étkezésünkben.

Vízcsapokra két évvel ezelőtt vízszűkítők kerültek, égőink energiatakarékosak.
Gyermekeink egészségügyi szűrései rendszeresek, a védőnő havonta, vagy igény szerint jön ellenőrizni, a fogá-

szati szűrés évente történik.
A hagyományőrzés, jeles napok megünneplése már régen óvodai programunk része, a szülőkkel közösen. Gye-

reknapon is előtérbe kerültek az újrahasznosított eszközök, természetes anyagból készült játékok.

A pályázat elnyeréséhez az első lépéseket már megtettük, természetesen még nagyon sok munka vár ránk.
Minden óvoda kapott már komposztálót, amihez a raklapokat egy szülő ajánlotta fel.
Szintén mindhárom óvoda kapott a szelektív hulladékgyűjtéshez kukákat, ez nagyszülői felajánlás volt.

Óvodáinkban megkezdődött a parkosítás, amelyből a szülők szintén aktívan kivették a részüket, a virágot is 
ők, illetve a helyi vállalkozók ajánlották fel. A növények gondozása, locsolása, gyomtalanítása viszont már a gyerekek 
feladata! Az óvó nénikkel közösen végzik e munkálatokat szükség szerint.

A csoportszobákban is alakulnak az élősarkok évszaknak megfelelően, ehhez a terméseket, terményeket szintén 
a gyerekek hozzák.

Megkezdtük a környezetbarát tisztítószerek használatát is, ezzel is óvjuk környezetünket.
Eddig is sokat sétáltunk, kirándultunk, most azonban sokkal tudatosabban tesszük ezt: Fontos a valóság felfede-

zésére irányuló, cselekvésbe ágyazott közvetlen tapasztalatszerzés, a szülőföld szeretetére nevelés, helyi hagyományok, 
szokások megismertetése, hisz ez hagy életre szóló élményt a gyermekekben.

Támogatónknak energetikai szakmérnököt nyertünk meg, és kapcsolatba lépünk helyi civil szervezetekkel, ter-
melőkkel is, hogy meglátogathassuk őket, megismerhessük tevékenységüket.

Úgy érzem, mi igyekszünk sok mindent megtenni, hogy gyermekeinket rászoktassuk a helyes életvitelre, meg-
alapozzuk környezettudatos magatartásukat, megszerettessük és óvjuk a természetet. Amennyiben rajtuk keresztül még 
szülőket, nagyszülőket, családtagokat is rá tudunk szoktatni legalább a szelektív hulladékgyűjtésre (a hulladék nem 
szemét!), már eredményt érünk el, hiszen ez a célunk!

Kérek mindenkit, hogy törekvéseink elérése érdekében támogassa kezdeményezésünket!

Jámborné Illés Ida
          óvodavezető
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Az alsó tagozat eseménybeszámolója

A húsvéti készülődés után sok feladat várt még az alsó tagozatos diákokra és nevelőikre. Tanulóink közül ket-
ten jutottak be a megyei versenyre, Monorra. Szatmári Eszter 4.a és Rácz Patrik 4.b osztályos tanulók dicséretre méltó 
teljesítményt nyújtottak a honfoglalás témakörében. A matematika versenyen sem volt szégyenkeznivalója az alsós di-
ákoknak: Czenky Ábel és Bakó Bianka 4.a osztályosok állták meg ügyesen a helyüket. Sportban is szép eredményeink 
születtek. A II. korcsoportos fiúk I., míg a lányok II. helyezést értek el. A fiúk ezzel bejutottak a pest megyei döntőbe, 
ahol városi iskolák között a IX. helyet szerezték meg.

Az év második felében sok tartalmas programot szerveztünk ta-
nulóinknak, amelyet projektnapok segítségével valósítottunk meg. Így 
sokféle, változatos tevékenységgel voltak a gyerekek részesei az adott 
napnak.

A Föld napján színes volt a kínálat kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. A legnagyobb sikernek minden évfolyamon a virágültetés 
bizonyult. A nagyobbak földet és köveket hordtak, a kisebbek virágot 
rendeztek, gereblyéztek, öntöztek. Az eredmény egy csodálatos szikla-
kert és egy gyönyörű virágágyás lett. Az ablakok és az udvar megtelt 
szebbnél szebb növényekkel, virágokkal. Azóta is féltve őrzik kezük 
munkáját. A szülők lelkes támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna 
meg, melyet külön köszönünk. A virágültetés csak egy része volt a napnak. A sportpályán váltóverseny, a füvön kötél-
húzás várta a gyerekeket és az aszfaltot beterítette a természetről szóló rajzok sokasága. A folyosókon játékos versenyek 
zajlottak: halacska etetés, kavicsválogató, nyomkövető az erdei ösvényen és vízhordóverseny kanállal. Nem volt idő 
unatkozni, de a csillogó szemek, a vidám arcok jó hangulatról árulkodtak.

Májusban egészségvédelmi napra készültünk hasonló formában. Itt is volt kedvenc feladat: a zöldségsaláta és 
egy ötletes tál készítése. Az ebédlőben folyó lázas munka során szinte minden kéz szorgoskodott, hiszen meghatározott 
idő alatt kellett a feladatot megoldani. Az elkészült salátát elfogyasztották, a tálat kiállítottuk és a nap végén zsűriztük. 
Egészséges étkezésből mindenki győztes volt. Egy másik helyszínen a helyes tisztálkodásról és fogápolásról hallhattak 
és láthattak bemutatót a gyerekek a helyi védőnők és fogasszisztens segítségével. A külön örömet mindezek kipróbálása 
jelentette, mert „jó buli” volt együtt kezet és fogat mosni. A sport és a mozgás sem maradhatott el, amelyet a zöldségek 
segítségével oldottunk meg játékeszközök helyett. A legnagyobb előkészületet egy mentőautó „beszerzése” jelentette, 
amely sajnos egyéb körülmények miatt máshol teljesített szolgálatot. Így kézműveskedtek a gyerekek és elvihették haza 
a készített alkotásaikat. A nap végét vidám, zenés, közös torna zárta a Sportcsarnokban.

A Kubinyi napon szabad játék következett. Mindenki talált magának valót. 
Volt, aki kerékpárral, zsákkal, focilabdával ütötte el az időt, de voltak olyanok is, 
akik focimeccsen drukkolhattak. A programot megelőzve a tanulók felelevenítet-
ték iskolánk névadójának, Kubinyi Ágostonnak az életútját. A 3.b osztályos tanulók 
Kubinyi sírját szabadították meg a gyomoktól és helyezték el a megemlékezés ko-
szorúját. Nem volt túl sok időnk fellélegezni, mert egy újabb program előtt álltunk.

Az Összetartozás napján a diákok az emlékműhöz sétáltak. Itt láthatták a 
nagy Magyarországot. Az iskolában nemzeti ételekkel ismerkedtek, népviseleti ru-
hákat színeztek és szomszédos országok népmeséit nézhették. A nagyobbak zászló-

kat készítettek és a környező országok növényvilágával ismerkedtek. Később az aulában egy műsor keretében láthatták 
az elcsatolt országrészek nagyságát, méretét. Kultúránk részeként székely népmesét hallhattunk, a zene világába a citera 
és a tekerőlant hangjai kísértek minket. Népi játékokból kaptunk ízelítőt és naptáncosaink egy fergeteges táncos bemu-
tatót tartottak. Végül közösen énekeltük el az összetartozás dalát.

A programok mindig vidáman, jó hangulatban teltek. Az év utolsó napjain minden osztály kirándult és élmé-
nyekkel töltődve érkezett haza. Az óvodások izgatottan ismerkedtek az iskolai környezettel. Az első évfolyam osztály-
főnökei mesejelenettel, dallal, bábkészítéssel és közös játékokkal várták az apróságokat. A nagyobbak a felső tagozat 
környezetével barátkoztak. A kicsik ismerkedése után a nyolcadikos ballagók okoztak örömet a tanulóknak.

Az évet a bizonyítványosztás zárta. Az egész évben lelkesen és szorgalommal dolgozó diákok átvehették meg-
érdemelt jutalmukat igazgatójuktól. Mindenkire ráfér a kikapcsolódás. Töltse mindenki vidáman és pihenéssel a nyarat, 
hogy ősszel újult erővel fogjunk neki az új tanévnek.

 Filipcseiné Varró Gabriella
 alsó tagozatos munkaközösségi vezető



12 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Élet a Kubinyi Ágoston Általános Iskolában

Közeledik a vakáció!

Legutóbbi beszámolónkat a tavaszi szünet előtti eseményekkel zártuk. A húsvéti kikapcsolódás, és rövid pihenés 
után mindenki újult erővel vetette bele magát a munkába, hogy a vakáció előtti nagy hajrában még javítson a tanulmányi 
eredményein. Ez az utolsó időszak a legmozgalmasabb iskolánk életében, nem csak az év végi „hajtás” miatt, hanem 
azért is, mert a jó idő beköszöntével ilyenkor van a legtöbb rendezvényünk is.

Az április nem a szeszélyességéről maradt emlékezetes számunkra, hanem programjainkról. Április 11-e, József 
Attila születésnapja, amire 1964 óta a költészet napjaként emlékezünk. Egy kellemes hétfő délutánon immár negyedik 
alkalommal rendeztük meg hagyományos versmondó versenyünket. A 5-8. évfolyamos tanulók közül ebben a tanévben 
is sokan vettek részt, hiszen 30 tanuló tolmácsolásában hallgathatott magyar vereseket a szakmai zsűri. A gyerekeknek a 
magyar szakos kollégák segítettek a felkészülésben, versválasztásban. Az első három helyezett 5-6. és 7-8. évfolyamon 
is könyvjutalomban részesült.

Eredményesen zárult a tavaszi papírgyűjtési akció is. Köszönet a szervezésben, lebonyolításban „oroszlánrészt” 
vállaló szülői munkaközösség, gyermekeinkért végzett lelkes munkájáért.

Április 15-én ismét megérkezett hozzánk a 2015/16-os tanévben teljesen megújult Fizibusz, az ELMŰ-ÉMÁSZ 
10 éves iskolaprogramja. Az egyedülálló oktató roadshow Zöldjárat néven folytatja útját, megújult külsővel és tartalom-
mal várva a környezetvédelem iránt érdeklődőket. Ezen a rendhagyó fizikaórán ismét a folyékony nitrogénnel végzett 
kísérletek voltak a legnépszerűbbek.

Április 16-a, a holokauszt magyarországi áldozatainak az emléknapja. E napon emlékezünk azokra, akik a II. 
világháború időszakában zajló fajgyűlölet áldozatául estek. Ekkor kezdődött meg 1944-ben, a zsidókat elkülönítő get-
tók felállítása, és a koncentrációs táborokba való elhurcolása. A 7. b osztály által tartott rövid műsorban is fontos volt a 
történelmi háttér feltárása, hogy röviden megismertessük azt, azokkal az évfolyamokkal, akik még nem tanultak erről 
történelemből. Az összefoglaló után túlélők visszaemlékezéseiből olvastak fel részleteket a gyerekek, majd egy vers-
részlettel zárták a megemlékezést.

Április 22-e a Föld napja, amikor világszerte a természeti környezet megóvására hívják fel a figyelmet. Szá-
munkra is fontos, hogy környezettudatosságra neveljük gyermekeinket, így nem feledkezhetünk el erről a napról sem. 
Ennek jegyében közvetlen környezetünket tettük közösen szebbé, tisztává. Tanulóink komolyan vették a munkát, öröm 
volt nézni hogyan változik meg az udvar minden része. Már csak a szépség és tisztaság megóvásán kell dolgoznunk. 
A nap következő részében a hagyománnyá vált „parasztolimpia” került megrendezésre a testnevelés szakos kollégák 
közreműködésével.  Az osztályok között komoly versengés folyt. A rönkhajítás, a „petrencerúd”- tartás, a talicskatolás, 
és a vízszállítás bajnoka, végül a 8.b osztály lett.

Az eseménydús április után elérkezett legszebb tavaszi hónapunk, a május. Ez is mozgalmasan indult, hiszen 
10-ét az egészségvédelemnek szenteltünk. Ebben több külsős szakember is segítségünkre volt. Gyermekeinket tájékoz-
tatták a drogok veszélyeiről, a lányok kozmetikai tanácsokat kaptak, a nagyobbak az elsősegélynyújtás és az újraélesztés 
alapjait is elsajátíthatták. Volt önvédelmi bemutató, gyógytorna és kerékpáros ügyességi verseny is. Nem maradhatott 
el a gasztronómiai élvezet sem, így a nap folyamán különböző gyógyteákat, kézműves sajtokat, zöldségféléket kóstol-
hattak diákjaink.

A 2015/2016-os tanévben is fontos szerepük volt a 
tanulmányi kirándulásoknak. Minden lehetőséget kihasz-
nálunk a tapasztalva tanulás jegyében, mert hisszük, hogy 
így maradandó élményt és maradandóbb tudást tudunk adni 
tanulóinknak. Ennek keretében május 24-én, már harmadik 
alkalommal tettek végzős diákjaink tanulmányi kirándulást 
a Terror Háza múzeumba, hogy történelmi tanulmányaikat 
elmélyítsük és érthetőbbé tegyük számukra a Rákosi illetve 
a Kádár-korszakot. A hetedik évfolyamosok az egri Eszter-
házy Károly Főiskola Líceum épületében található Varázs-
toronyba látogattak, ahol megismerkedtek a  napórakészítés 
történetével, különböző típusú napórákkal, azok jellemzői-
vel, és használatával. A Camera Obscura (periszkóp) segít-
ségével, Eger város asztalra kivetített élő látképében gyönyörködtek. A Varázsteremben érdekes, fizikai jelenségeket 
tanulmányozhattak, tudományos „játékokat” játszhattak az érdeklődő tanulók. A természettudományok iránt érdeklődők 
eljuthattak a Planetáriumba is, ahol Földünkről élvezhettek végig egy látványos előadást. A sportot kedvelő diákjaink 
pedig már a foci Eb lázában égve, ellátogathattak az ország legmodernebb stadionjába, a Groupama Arénába, ahol egy 
stadiontúra részeként a Fradi Múzeumban, a Ferencvárosi Torna Club történetét ismerhették meg.
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Ebben a tanévben immár második alkalommal csatlakozott iskolánk az ún. Nyitott bíróság programhoz. Egy 
rendhagyó történelemóra keretében a Nagykátai Járási Bíróságról egy bírósági titkár tartott előadást a 8. osztályos 
tanulóknak a magyar bírósági rendszerről, bíráskodásról, kiegészítve ezzel az állampolgári ismeretekből tanultakat. A 
titkárasszony beszélt, főleg a fiatalokat érintő bűncselekményekről és az azokat szankcionáló büntetési tételekről is. A 
programhoz tartozott, hogy néhány tanulóval részt vehettünk egy büntetőjogi tárgyaláson, ami azt gondolom, hogy igen 
tanulságos volt a gyerekeknek.

Május 28-án, egy verőfényes szombaton, játékos sportversenyekkel rendeztük meg a hagyományos Kubinyi-na-
pot. A vándorserleggel járó 1. helyezést a 8. évfolyamnak sikerült megszereznie, még az 5-6. osztályosoknál a 6.a osz-
tály állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Változatos feladatok, sportszerű küzdelem garantálta a jó hangulatot 
és a szórakozást.

E napnak estélyén a végzős tanulóink, a szintén hagyománnyá vált vizsgabálon mutatták be a megszerzett tánc-
tudásukat a büszke szülőknek.

Elérkezett lassan a várva várt, nyárkezdő jú-
nius is. A magyarok számára oly tragikus trianoni 
békére emlékezve, június 4-e a nemzeti összetartozás 
napja. 1920 óta ez a nap, gyásznapként került be a 
magyar történelembe, hiszen ekkor kényszerítették rá 
hazánkra a trianoni békediktátumot. Ez a kikénysze-
rített dokumentum magyarok millióit fosztotta meg 
hazájától, anyanyelvétől, és szakította szét családok 
ezreit. A nemzeti identitásától, gyökereitől, hagyomá-
nyaitól azonban nem foszthatták meg ezt a nemzetet. 
A magyarságban olyan összetartó erő él, amely talán 
egy nemzetben sem a világon. A mi iskolánk is na-
gyon fontosnak tartja, hogy gyermekeinkből a hazájukat szerető és tisztelő állampolgárokat neveljünk. Ezért immár 
hagyományosan erről a napról egy projektnap keretében emlékezünk meg, amikor minden a magyarságunkról, a ma-
gyarokról szól.

Reggel egy iskolagyűlés keretében rövid műsorral kezdtük a napot, ahol a versmondó versenyen első helyezést 
elérő tanulónk, Gál Liza mondta el Juhász Gyula Trianon című versének részletét, majd az énekkar énekelt egy dalt. 

Ebben a tanévben több színvonalas külsős előadót is meghívtunk a rendezvényre. Így emelte programunk szín-
vonalát Dr. Mészáros Kálmán és felesége Mészárosné Baráth Julianna, aki Beregszásztól Tápiószentmártonig című 
előadásával várta a gyerekeket, a történész úr pedig határon túli írók, költők életéről, Szent István országáról nyújtott 
érdekességeket tanulóinknak, bővítve ezzel az eddigi tudásukat. 

Gócsáné Dr. Móró Csilla a tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatónője a Blaskovich testvérekről, és falunk 
világhírű lováról, Kincsemről tartott látványos prezentációt, illetve különféle játékokkal, óriáskirakóval várta az 5-6. 
évfolyamos gyerekeket. 

Terék József a művészeti iskola igazgatója, már visszatérő vendég rendezvényünkön. Idén a méltán hungari-
kummá nyilvánított tárogató történetével, és a hangszeren nyújtott lenyűgöző játékával kötötte le a 7-8. évfolyamos ta-
nulók figyelmét. Szintén visszatérő vendégünk Horváth Éva Sára, iskolánk volt tanulója, akire méltán vagyunk büszkék 
és mindig szívesen hallgatjuk a gyerekekkel együtt gyönyörű hangját, amikor népdalokat énekel. Ebben a tanévben a 
7-8.-os tanulók élvezhették az ország minden tájáról elhangzó népdalokat, melyet pedagógusunk népviseletekről tartott 
bemutatója tett még színesebbé.

Jász József helyi gyűjtő, II. világháborús eszközöket, azok használatát mutatatta be a felsőbb évfolyamos tanu-
lóknak, amit túlélők beszámolóival tett izgalmasabbá. 

Természetesen pedagógusaink is igyekeztek érdekes, a gyerekek figyelmét lekötő foglalkozásokkal feledhetet-
lenné tenni a napot tanulóink számára. Az 5-6. osztályosok ismerkedtek a hungarikumokkal, fejthettek rovásírást. Egy 
másik foglalkozáson a történelmi Magyarország részeivel, emlékeivel, a területén elhelyezkedő várakkal találkozhattak, 
memória- és képfelismerő játék keretében.

A kisebbek nézhettek székely népmeséket, megismerkedtek Székelyfölddel, még a nagyobbak A tanú című film 
részletét dolgozták fel.

A tartalmas napot vidám énekléssel zártuk. Az összetartozás napjára íródott Barackfadalt, együtt énekelte tanár 
- diák egyaránt.

Azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, és pozitív érzésekkel hagyta el az iskolát. Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki gazdagodott valamilyen új információval és fontos, hogy ezt játékos formában tette.
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Az utolsó tanítási héten már a szórakozásé volt a főszerep.
Június 14-én, a tankönyveket már félretéve került sor a „baba-napi” játékos vetélkedőre, miután a nyolcadikosok 

elmentek a szokásos „bolondballagási” körútjukra.
A többi felső tagozatos osztállyal összegyűltünk az udvaron, ahol egy vicces feladatsorból álló, évfolyamonkénti 

vetélkedő vette kezdetét. Volt itt lufipukkasztás, pattogatottkukorica-evés fekvőtámaszban, vizeslufi-dobálás, cipőfűző-
kígyó-kötés és az osztályfőnökök közreműködésével, múmia készítése WC-papírból. Mind a gyerekek, mind mi, taná-
rok nagyon jól éreztük magunkat, és egy jó hangulatú, humorban és nevetésben gazdag délelőttöt töltöttünk el.

Június 18-án, szombaton egy szép ünnepség keretében elballagtak végzős diákjaink. A polgármester úr és isko-
lánk igazgatójának búcsúbeszéde után, meghatódva engedték a levegőbe tanulóink a búcsút szimbolizáló lufikat. Ezzel 
lezárult életük egy szakasza, számukra ősztől egy másik iskolában egy új korszak kezdődik, de bízunk benne, hogy 
mindig jó érzéssel gondolnak ránk és szívesen térnek vissza hozzánk látogatóba.

Másnap a banketten pedig a táncos párok keringője csalt könnyeket a szülők, nagyszülők szemébe.
A június 22-én, szerdán megtartott tanévzáró ünnepéllyel őszig bezárultak az iskolakapuk, de szeptemberben 

mindenkit kipihenten, boldogan várunk vissza!
„Június lett és tanév vége,

Szabadság, barátom, itt a nyár,
a gondokkal, leckével félre,
örömünk kapuja tárva vár.”

Ezzel a versrészlettel kívánok mindenkinek jó pihenést a nyárra!
                                                                                      Dudokné Balaska Anikó
                                                                                       munkaközösség-vezető

Versenyeredmények:
Tanulmányi versenyek eredményei:

Megyei Történelemverseny
VI. helyezett: Gál Klaudia 8.a

Felkészítők: Dudokné Balaska Anikó, Kunné Balogh Henriette

Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny megyei fordulója
V. helyezett: Gál Zoltán 5.a

VII. helyezett: Maksa Gábor 6.b
Felkészítő tanár: Dudokné Gyevát Margit

Rácz Zsolt Megyei Fizika Emlékverseny
IV. Németh Dániel 7.b

Felkészítő tanár: Komjáti Zoltánné

II. Tápió-menti Megyei Népdaléneklési Verseny
Ózsvári Alexandra különdíjat kapott
Felkészítő: Kocsisné Brindza Márta

Sporteredmények:
Játékos sportverseny

Körzeti fordulón I. helyezés
Területi fordulón I. helyezés

Megyei döntő IV. helyezés (Törökbálint)

Teremlabdarúgás/futsal

IV. korcsoport – körzeti selejtező 1. hely
- körzeti döntő 2. hely

III. korcsoport – körzeti selejtező 1. hely
- körzeti döntő 1. hely

- területi döntőbe jutottunk
I-II. korcsoport – körzeti döntő 1. hely

- területi döntőbe jutottunk
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Labdarúgás
IV. korcsoport – körzeti döntő 3. hely

III. korcsoport – körzeti selejtező 2. hely
- körzeti döntő 2. hely

II. korcsoport – körzeti döntő 1. hely
- területi döntő 3. hely

Mezei futóverseny (Tápiószecső)
I. korcsoport lány csapat 2. hely – egyéni 1. hely Imbre A.

II. korcsoport fiú csapat 2. hely
II. korcsoport lány csapat 2. hely – egyéni 2. hely Varga D.

III. korcsoport fiú csapat 3. hely
III. korcsoport lány csapat 2. hely
IV. korcsoport fiú csapat 2. hely

V. korcsoport egyéni 2. hely Bódis L.

Atlétika körzeti döntő (Nagykáta)
II. korcsoport fiú csapat 1. hely – egyéni 1. hely Balogh N.
II. korcsoport lány csapat 2. hely – egyéni 2. hely Varga D.

III. korcsoport fiú csapat 1. hely
III. korcsoport lány csapat . Helyezés

IV. korcsoport fiú csapat 1. hely – egyéni 1. hely Szabó K., 3. hely Ignácz K.
IV. korcsoport lány csapat . hely

Atlétika megyei döntő (Albertirsa)
II. korcsoport fiú csapat 9. hely

III. korcsoport fiú csapat 10. hely
IV. korcsoport fiú csapat 3. hely

A Tápiószentmárton Polgárőr Egyesület életéből
Az egyesület tagjai már évek óta aktívan munkálkodtak településünk lakóinak biztonságáért. Szolgálatainkat saját tu-

lajdonú gépjárművel szabadidőnkben, anyagi térítés nélkül végezzük. Munkánkat segítette és támogatta: Tápiószentmárton 
Nagyközség Önkormányzata, Aranyszarvas Zrt., Obsitos vagyonvédelmi cég, a Nagykátai Rendőrkapitányság munkatársai 
és a környező települések polgárőrei. Természetesen az itt lakó emberek is hozzájárultak - az adó 1%-énak felajánlá-
sával (48.209Ft) - ahhoz, hogy technikai eszközeinket korszerűsíthessük. Múlt évben a Magyar Labdarúgó Szövetség 
150 000 Ft támogatást nyújtott, elismerve azt, 2015. évben 11 mérkőzésen 33 polgárőr, 74 óra mérkőzésbiztosítást 
végzett. Az idén is minden helyi mérkőzésen 4-5 polgárőr vett részt a biztosításban. Rendszeres jelenlétünknek köszönhe-
tően az elmúlt években és az idei sporteseményeken rendbontás nem történt. A település minden rendezvényén (ünnepek, 
koszorúzások, bálok, stb.), a rendőrség mellett, a polgárőrök voltak a segítők. Januárban egy árokba csúszott autóbusz 
kimentésének biztosításánál segítettünk. Néhány héttel később mentős segítséget kértünk egy hölgynek, aki rosszul lett. 
Olykor a település központjában hangoskodó fiatalokat kellett figyelmeztetni a szabályok betartására. Minden esetben ha-
tározottan és gyorsan tudtunk segíteni, ha kellett. Egyre többször kapunk jelzéseket a lakosságtól is, amelyeket köszönettel 
veszünk. Rendszeresek voltak a rendőr-polgárőr közös szolgálatok is. Közös munkánk eredményeként jelentősen megszi-
lárdult a közbiztonság településünkön. A Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője Lajmer György alezredes úr éves 
beszámolójában megköszönte a helyi polgárőrök munkáját is. Ezen szolgálatok keretében a szomszédos településeken 
is végeztünk rendezvénybiztosítást (pl. több száz résztvevő és több ezer néző kiemelt biztosítási feladatot jelentett).

A strand és az üdülő környékén is rendszeresek voltak a polgárőr jelenlétek, talán ennek is köszönhető, hogy az utóbbi 
időben jelentősebb lopási, rongálási események sem történtek. Az idei nyári időszakra is készülünk. Egységes „nyári ruhá-
ban” (fehér póló, fehér sapka) fogjuk ellátni a szolgálatot.

Technikai felszerelésünket is fejlesztjük. Új hírközlési eszközöket (rádió adó-vevő készülékeket) fogunk vásárolni, 
ezek segítségével még pontosabb és gyorsabb munkát tudunk végezni.

Az év végére szeretnénk egy polgárőr autót - pályázat segítségével - beszerezni. Ennek segítségével a külterületeket 
még biztonságosabban tudnánk ellenőrizni. Polgárőr telefon használatával is javítani, gyorsítani kívánjuk elérhetőségünket.

Kérjük a település minden gyermek és felnőtt lakóját, hogy segítsék munkánkat! Köszönjük!
Hívható telefonszámunk: 20 / 427 – 99 -96                   
ui.: Szabó János polgárőr több éves munkájáért kitüntetést és emlékplakettet vehetett át a Pest Megyi Polgárőr 

Szövetség elnökétől Dr. Bilisics Pétertől. Gratulálunk.                            Kollár János
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Akire büszkék vagyunk!

Az egész ország örömmámorban úszott, amikor a játékvezető lefújta a Magyarország-Portugália mérkőzést. 
Bernd Storck szövetségi kapitány válogatottja az Európa-bajnokság eddigi legjobb mérkőzésén döntetlent ért el (3:3) 
az extraklasszis Cristiano Ronaldót is felvonultató portugál csapat ellen. Ezzel az eredménnyel már biztossá vált, hogy 
a magyar válogatott csoportelsőként jutott tovább a legjobb tizenhat csapat közé. Olyan országokat előztek meg, mint 
Portugália, Izland és Ausztria. Örömünket fokozta, hogy Juhász Roland Tápiószentmárton Díszpolgára a hősies telje-
sítményt nyújtó magyar válogatott csapat nélkülözhetetlen tagja volt. Ezzel a válogatottsági örök listán Király Gábor 
(107), Bozsik József (100), mögé felzárkózott Juhász Roland (94) is. Reméljük, ez a csodás történet az elkövetkező 
években folytatódik. A 2018. évi labdarúgó világbajnokságra való felkészülés és az azon való jó szereplés is valósággá 
válik!          Tápiószentmárton apraja és nagyja lélekben, Roland veled/veletek lesz végig!

       Hajrá magyarok! Hajrá Juhász Roland!
Kollár János

Tápiószentmártonban járt Kökény Beatrix

Ismét eljött az ötkarikás világverseny éve!
A COOP, a Magyar Olimpiai Csapat gyémánt fokozatú támogatójaként, az athéni, a pekingi és a londoni olimpia 

után immár 4. alkalommal indítja útjára szurkolói mozgalmát „Küldjünk egy nagy hajrát Rióba!” címmel az olimpiai 
eszme népszerűsítése érdekében. Célunk, hogy összegyűjtsük Magyarország leghosszabb szurkolói szalagját, hogy a 
COOP vásárlói, kisebb települések lakosai, diákjai megismerkedjenek egy-egy hazai olimpikonnal, ezáltal felkeltsük az 
érdeklődést a riói ötkarikás játékok iránt.

Tápiószentmártonban 2016. június 10-én a Kossuth L. út 7-9. szám alatti Coop üzletben Kökény Beatrix, 
a hazai kézilabda egyik kiemelkedő alakja gyűjtötte a buzdító aláírásokat.

Sós József
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Júliusban virágzik a parlagfű

Ne feledje, irtása nem 
csak mindannyiunk ér-
deke, de az ingatlantulaj-
donosok számára pénz-
büntetéssel szankcionált 
kötelesség is!

A HULLADÉK ÉRTÉK

A hulladék érték, ezt mindenki tudja. Az is, aki gyermekkorában részt vett már ilyen gyűjtésben, és felidéz-
ve ezt az élményét, hulladékot ad a kiskocsit húzó gyerekeknek. Ezzel segít nekünk gyermekeink környezetvédővé 
nevelésében. A gyerekek ősszel és tavasszal is izgatottan járják a falut, csöngetnek be portákra hulladék után kutatva. 
S mekkora az öröm, ha nagyobb mennyiséget kapnak, azt akár kilométerekről is behozzák az iskolába. 

Vannak olyan szülők, akik egész évben gyűjtik a hasznosítható anyagokat, amellyel nagy örömet okoznak 
gyermekük osztályának is. A kisebbek mindig szorgalmasabbak, de a búcsúzó gyerekek között is akadnak kitartó gyűj-
tők.

Régen a vasgyűjtés volt hangsúlyosabb, aztán jött a papírgyűjtés, ma már azonban az elektronikai hulladékok 
gyűjtése is szerepet kap. A számítógépek világában meg kell tanítanunk gyermekeinket arra, hogy ezeket a hulladé-
kokat is össze kell gyűjteni. Ezért jött kapóra tavaly a Selector Kft. ajánlata: anyagi támogatás fejében elviszik 
tőlünk az otthon feleslegessé vált elektronikai eszközöket.

Ebben az évben sikerült úgy megszervezni a gyűjtést, hogy a tavaszi lomtalanítással egy napra esett.
Így több szülő gondolta úgy, nekünk adja régi televízióját, számítógépét, porszívóját, hajszárítóját, mikrohulá-

mú sütőjét.

Az így keletkezett bevételből iskolánk technikai fejlődését tudjuk elősegíteni.

Köszönjük segítségüket, melyre a jövőben is számítunk!

Komjáti Zoltánné

SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
2016. II. félév

Tisztelt Ügyfelünk!
Tápiószentmárton településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtést. 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 ke-
verten gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon 

megtalálható.
2016.07.07. (Csütörtök) 2016.08.04. (Csütörtök) 2016.09.01. (Csütörtök)
2016.10.06. (Csütörtök) 2016.11.03. (Csütörtök) 2016.12.01. (Csütörtök)
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FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba!

Zsákok gyűjtésének módja:

A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladék-
gyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba ház-

tartási 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 követ-
kezők:
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 hulla-
dékok 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 ki-
alakított 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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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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. forduló: Tápiószentmárton nevezetességei
1.) Tápiószentmárton területén nagyon gazdag régészeti leletek kerültek elő. Ezek közül a leghíresebb a Kr.e. V. századból 
való szkíta aranyszarvas. 1923-ban két régész, Dr. Bella Lajos és Dr. Hillebrand Jenő találták meg. Melyik múzeum munkatársai 
voltak Ők?
a) Magyar Mezőgazdasági Múzeum
b) Néprajzi Múzeum
c) Magyar Nemzeti Múzeum

2.) A település keleti részén 1969-ben termálvízre bukkantak, amely körül fürdőt építettek. Az 52 fokos vizet egy szakértői 
csoport 2003-ban gyógyvízzé minősítette, amely kiválóan alkalmas reumatikus, mozgásszervi, nőgyógyászati betegségek gyógyí-
tására és utókezelésére, valamint a hévíz általános nyugtató, alvásjavító, fájdalomcsillapító hatással bír az idegrendszerre, különfé-
le bőrbetegségek orvoslására is alkalmas. Milyen nagyságú a gyógyfürdő területe?
a) 10 hektár
b) 5,3 hektár
c) 1,6 hektár

3.) Az utóbbi időben Tápiószentmárton határában több helyen is igen ritka és különleges növényeket találtak a botaniku-
sok. Emiatt egyre több kutató és kiránduló keresi fel ezt a területet. A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2003-ban 
tanösvényeket hozott létre a vidéken azzal a céllal, hogy a növények és állatok élővilágát bemutassa. Mi a Tápiószentmárton-Gö-
bölyárás szakaszt bejáró tanösvény neve? 
a) Nőszirom tanösvény
b) Bíbic tanösvény
c) Fehér Gólya tanösvény

4.) A Duna Televízió nagysikerű, „Ízőrzők” című gasztronómiai műsorában Tápiószentmárton is bemutatkozhatott. Az isme-
retterjesztő sorozat a helyi ízek és ételkülönlegességek mellett az adott település környékét, kirándulási lehetőségeit, látnivalóit, 
értékeit is sorra veszi. A legkedveltebb receptek könyvben is megjelentek. Melyik két, a műsorban is bemutatott étel leírása került 
be a szakácskönyvekbe?
a) Pecc pite, Kocsonya
b) Vízenkullogó, Böllérjózanító
c) Gölödin leves, Dederka

5.) 1893. áprilisában a tápiószentmártoni evangélikus gyülekezet Dr. Raffay Sándort választotta meg lelkipásztorává, aki 
három évet töltött a faluban.  Kezdetben lelkészként tevékenykedett, majd Pozsonyban tanított. Több egyetem avatta dísztoktorrá. 
Több evangélikus lapot, folyóiratot szerkesztett. Nyugdíjba vonulása előtt magas egyházi tisztséget töltött be. Melyik volt ez? 
a) esperes
b) diakónus
c) püspök

6.) Tápiószentmárton központjában található a római katolikus templom is.  A Szent Márton plébániatemplom 1872-74-es 
években épült, jobbára a váci püspök és az ottani birtokosok adományaiból, Peitler Antal váci püspök avatta fel. Első plébánosa 
Barina Vendel volt, aki előbb a plébánia adminisztrátora, később rendes plébánosa lett, 1875-ben Tápiógyörgyére helyezték át. 
Barina Vendel költőként is tevékenykedett. Milyen írói álnevet használt?

 a)   Tűz Tamás
 b)   Kuthen
 c)   Pájer

Felhasznált irodalom: Bihari József: Európa útján a Tápió-vidék művelődéstörténeti emlékeivel. Szentendre, 2003.
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