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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy a szünidei gyermekétkezésben részt vevő hátrányos helyzetű és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított évközi
szünet (őszi szünet) időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének időpontja: november 2. – 4.
(3 munkanap)
						
Wenhardt Lászlóné
												
jegyző

Békés és ügyfélközpontú hivatal
A polgármesteri hivatalban minden területen emberek dolgoznak. Törvények, rendeletek, szabályok szerint végzik
munkájukat, mely szorosan kötődik a lakosság életében felmerülő problémákhoz.
Ahhoz, hogy munkájukat a legjobb tudásuk szerint végezhessék az Önök érdekében, ahhoz Önökre is szükség van.
Sajnos több esetben előfordult már az elmúlt időszak alatt, hogy a lakosság részéről nyomdafestéket nem tűrő hangnemben történt az ügyintézés.
Ezúton kérem Önöket (kinek nem inge….), hogy békésen, és türelmesen intézzék ügyeiket a hivatalban, mert sok
esetben nem az ügyintéző hibája, ha nem tud azonnal megoldást az ügyfél problémájára.
Ennek ellenére az nem lehet megoldás, hogy Ön a hivatalban kiabál vagy obszcén kifejezésekkel sértegeti, fenyegeti
a közfeladatát ellátó dolgozót!
Ön mennyire lenne segítőkész és türelmes fordított helyzetben?
Amennyiben Önnek panasza van, és úgy véli a hivatali dolgozó nem tett meg mindent, vagy durván beszélt Önnel,
akkor kérem, jelezze ezt nekem elérhetőségeim valamelyikén.
Mindkét fél meghallgatása után megkeressük a mindenkinek megnyugtató megoldást.
Kérek mindenkit, hogy olyan viselkedéssel közeledjen a dolgozók felé, amilyet Ő maga is visszavár, mert a kölcsönös
tisztelet viheti előbbre azt, hogy a hivatal békéssé és ügyfélközpontúvá váljon!
Előre is köszönöm mindenkinek a segítő együttműködést!					
Györe László
polgármester

Tájékoztatás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a település közterületein az önkormányzat elvégeztette az amerikai fehér szövőlepke
elleni védekezést. A vegyszeres kezelés KARATE ZEON 5 CS elnevezésű szerrel történt.
Amennyiben saját környezetükben jelen van kártevő, a lakosság is használhatja ezt a szert.
A szer a növényvédőszert árúsító üzletekben beszerezhető. 					 Wenhardt Lászlóné
jegyző

Tájékoztató
Az utóbbi időben a lakosság részéről többször felmerült a kérdés, hogy mely építményeket lehet építési engedély nélkül
építeni. Tájékoztatásul közzéteszem a szabályokat tartalmazó
„az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1. mellékletét
1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
1. Az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) változatlan formában újjáépíteni.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
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3. Meglévő építményben – alapozást nem igénylő – új égéstermék-elvezető kémény létesítése, ha annak megvalósítása
nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága
a 6,0 m-t nem haladja meg.
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) megbontani ,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) újjáépíteni.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
7. A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű
épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, melynek mérete az
építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
10. Temető területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2
alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja
meg a 6,0 m-t.
12. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
14. Megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda
e) az a) és b) alpontokban meghatározott rendeltetéssel rendelkező és legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas
vagy nettó 20 m2 alapterületet meg nem meghaladó – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény építése.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.
16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.
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17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti
tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése.
18. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
19. A telek természetes terepszintjének – építési tevékenységgel összefüggő – 1,0 m, vagy annál kisebb mértékű végleges
jellegű megváltoztatása.
20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek
mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) újjáépíteni.
24. Építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
26. Telken belüli geodéziai építmény építése.
27. Utasváró fülke építése.
28. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
29. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat mérethatár nélkül,
bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási építmény építése.
30. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó
építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
32. Közforgalom elől elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.
33. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése.
34. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény létesítése.
A fentieken kívül a kerítések építésére vonatkozó szabályok iránt is sokan érdeklődtek.
A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 44. §-a szabályai, amely e tárgyban a szabályokat tartalmazzák.

Kerítés

44. § (1) A telek határvonalain – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kerítés létesíthető.
(3) A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. Ha a kerítést a telek hátsó határvonalán az arra kötelezettek
közösen létesítik, ettől eltérően is megállapodhatnak.
(4) A kerítés kapuja a közterületre (kifelé) nem nyílhat.
(5) A telek homlokvonalán álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2,00 m magasságban és a kerítés belső oldalán szabad alkalmazni.
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(6) A telek határvonalain létesíthető kerítés kialakítását – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – a helyi építési szabályzat meghatározhatja. Ennek hiányában tömör kerítés csak legfeljebb 2,50 m magassággal létesíthető. Amennyiben
a telek határvonalán támfal építése is szükséges, a támfalon tömör kerítés csak akkor építhető, ha a támfal és a tömör
kerítés együttes magassága a 3,0 m-t nem haladja meg.
(7) Kerítés létesítésének elrendelése esetén a telek tulajdonosa (kezelője, használója) a telek homlokvonalán, továbbá
– eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – az útról nézve a jobb oldali telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ettől az
oldaltól mért fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani
(8) Két út között fekvő telket a jobb oldal meghatározása szempontjából olyannak kell tekinteni, mintha az a két út között – a szomszédos telek mélységének megfelelően, illetőleg a szomszédos telek megosztása hiányában, az oldalhatárok
felezőpontjainál – meg volna osztva
(9) Oldalhatáron álló beépítésű területen kerítés létesítésének elrendelése esetén a tulajdonos (kezelő, használó) az
oldalkerítés azon a telekhatáron köteles megépíteni és fenntartani, amelyhez az építési hely csatlakozik. Már kialakult
beépítés esetén – a helyi szokásoknak megfelelően – az oldalkerítés megépítésének és fenntartásának kötelezettségét a
helyi építési szabályzat ettől eltérően is meghatározhatja.
(10) Saroktelek esetében a telek homlokvonalaival szemben fekvő mindegyik telekhatár oldalhatárnak számít
(11) Ha a telek oldalhatára a szomszédos teleknek egyúttal hátsó határa, arra a hátsó telekhatár szabályait kell alkalmazni.
(12) Nyúlványos telek esetében a nyúlványos telek és a visszamaradó telek közötti – az utcafrontival egyező irányú –
közös telekhatáron álló kerítés megépítésének és fenntartásának a kötelezettsége a visszamaradó telek tulajdonosát
(kezelőjét, használóját) terheli (3. ábra).
(13) Üdülőterületen – ha a helyi építési szabályzat másként nem rendelkezik – csak nem tömör kerítés vagy élősövény
létesíthető.
(14) A telken belül az egyes külön használatú telekrészeket csak nem tömör kerítéssel vagy élősövénnyel szabad elválasztani.
(15) Elrendelés nélkül létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja.
(16) A honvédelmi és a katonai, valamint a nemzetbiztonsági építmény elhelyezésére szolgáló telek telekhatárán, annak
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kerítést kell létesítenie. A kerítés nyomvonalában az őrzést biztosító
építmény, illetve a kerítésre őrzést biztosító jelzőrendszer eleme elhelyezhető. Ezen telek esetében a (14) bekezdésben
foglaltaktól – a külön használatú telekrész használatához szükséges műszaki megoldás építésügyi hatósági engedélyezése mellett – el lehet térni.
A jegyzői hatáskörben lefolytatott birtokvédelmi eljárások többségét az ügyfelek a szomszédok által telepített fák,
bokrok ültetése, nem megfelelő gondozása miatt kezdeményezik.
A fentiekre tekintettel a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet közzétételével segítem
az e tárgybani eligazodásukat:
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 25.
pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az
Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében - a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás
szárú növényekre) terjed ki.
(2)1 E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;
b) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre;
c) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;
d) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre.
1/A. §2 E rendelet alkalmazásában közterület az az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra
szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
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A fás szárú növények telepítése
2. § (1) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem
akadályozhatja azok biztonságos működését.
(2)3 A közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj,
fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak.
(3)4 Fás szárú növény pótlása nem történhet az 1. mellékletben felsorolt fajok egyedeivel.
(4)5 Ha a pótlás az 1. mellékletben szereplő inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti változataival
történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy az ingatlanon lévő fás szárú növényekkel bármely jogviszony
alapján rendelkezni jogosult használója (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni a fás szárú növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról.
A fás szárú növények fenntartása, kezelése
3. § Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes - a 4. § (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétes - megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.
4. § (1) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi
beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.
(2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.
(3) A használó - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül
az összegyűjtési kötelezettség alól, amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével.
5. § (1) Közterületen közművezetéket - a 8. § (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú
növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa.
(2) Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre
olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem
veszélyezteti.
(3) Közterület burkolatának építésénél és -felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő
felületet kell hagyni.
(4)6 Az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) jegyzője, a
Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző)
a használót az (1)-(3) bekezdésben és a 4. §-ban meghatározott fenntartási és kezelési feladatok, továbbá a 2. § szerinti
telepítési előírások teljesítésére kötelezheti.
A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása
6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.
(2)7 Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.
(2a)8 Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növén�nyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.
(3)9 A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;
b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy
c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.
(4)10 Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kére-

lemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.
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(5)11 A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú
növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi
úton, valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének
általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából.
7. § (1) Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból - a 6. §-ban foglaltaktól
eltérően - történt kivágása esetén
a)12 a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy
annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;
b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.
(2)13 A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény
az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.
8. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény
helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi
borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás
szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.
(3) Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú
növény pótlására kötelezi.
(4) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a
jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs
intézkedés megtételére kötelezi.
(5) A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § (2) bekezdése 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 8. § (2) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.
(4) Az 5. § (1) és (3) bekezdését e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.
A Helyi építési Szabályzat és Szabályozásozási tervről szóló 11/2006. (IX.28.) önkormányzati rendelet 23. §-a tartalmazza
a zöldfelületek kialakítására vonatkozó szabályokat.
Zöldfelületek kialakítása
23. §
(1) Azon építési övezetekben, ahol a szabályzat a telken belüli kötelezően kialakítandó zöldfelület arányát előírja, ott új
épületekre használatba vételi engedély csak akkor adható ki, ha az előírt zöldfelületi arány szerint a növényzet kialakítása
megtörtént.
(2) A telekre előírt zöldfelületnek három szintűnek kell lennie. Három szintűnek akkor minősül a zöldfelület, ha a beültetési kötelezettségű, illetve a fásításra kijelölt telekrészen kívüli zöldfelület minden 150 m2-ére
a. legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombosfa és továbbá
b. legalább 20 db cserje, és
c. a nem burkolt teljes telek területen gyep vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése megtörtént. Lakóterületen a
gyep vagy talajtakaró növényzetet konyhakerti haszon-növények termesztése is pótolhatja.
(3) A beültetési kötelezettségű vagy kötelező fásításra kijelölt telkeken új épületekre használatbavételi engedély akkor
adható ki, ha a beültetési kötelezettség szerinti zöldfelület kialakítása, illetve a fasor telepítése megtörtént.
(4) A beültetési kötelezettség 10 m szélességig két sor 6×6 m-es kötésben telepített előnevelt fákból álló fasort és egy cserjesort jelent, minden további 10 m szélesség esetén további egy fasort és cserjesort kell ültetni. A beültetési kötelezettség
szerinti növénytelepítést kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani.
(5) A telken belüli fásítási kötelezettségen legfeljebb 6 m tőtávolságban telepített előnevelt fákból álló fasortelepítést és
alatta cserjesor telepítését kell érteni.
(6) A beültetési kötelezettségű területet és a kötelező fásításra igénybe vett területet a kötelező zöldfelületi arányba be
lehet számítani.
(7) Közlekedési célú közterületen levő zöldfelületen a biológiailag aktív felület csak gyalogjárda, kerékpárút és köztárgyak
kialakítása céljából burkolható le.
(8) Közterületen fásítás elsősorban honos fafajokkal történhet.
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(9) Meglevő fasorok hiányainak pótlása
a) ha településesztétikai okok, a balesetelhárítás, a fák egészségi állapota a fasor teljes cseréjét szükségessé teszik, akkor a
tervezett fasor szerinti fafajokkal;
b) egyéb esetben a fasort meghatározó fafajokkal történhet.
(10) Új közutak, utcák kialakításánál
a) 12-15 m szabályozási szélesség esetén legalább egyoldali fasor,
b) legalább 16 m szabályozási szélességtől kétoldali fasor telepítéséhez kell
területet biztosítani.
(11) Fasorok telepítése utcánként azonos fafajokkal egységesen történhet.
(12) Fasor telepítésénél nem engedélyezhető a gyorsan öregedő, törékeny, allergiakeltő pollenű vagy termésű fák telepítése.
(13) Nagy forgalmú utcákban csak a levegőszennyezést tűrő fafajok ültethetők.
(14) Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetők. Nem alkalmazhatók azonban a tűzelhalás
fertőzésére fogékony gyümölcsfa fajok, fajták.
(15) Légvezeték alatt csak olyan kisnövésű fák ültethetők, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges.
(16) Telken belül fák és cserjék a telek határától legalább a következő távolságok betartásával ültethetők:
a) 3,0 m-nél magasabbra nem növő cserjék legalább 1,0 m-re;
b) 3,0 m-nél magasabbra növő cserjék és fák legalább 3,0 m-re.
(17) Ha fák kivágása nem a fák elhalása vagy egészségi állapota, a balesetveszély
elhárítása, a közegészségügyi szempontok figyelembe vételével történik, akkor a kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell.
(18) A (17) bekezdés szerint kivágott fák pótlására a kivágott fák 1 m magasságban mért
törzskerülete 1,5 szeresének megfelelő összes törzskerületű előnevelt fákat kell telepíteni.
A telepítendő fák mennyiségét, a telepítendő fák megnevezését, helyét és határidejét az építésügyi hatóság határozza meg.
A telepítést annak kell elvégeznie, akinek az érdekében a fák kivágása megtörtént, vagy a polgármesteri hivatal telepítteti
az érdekelt költségére.
Amennyiben az ingatlantulajdonosok a fenti jogszabályokban leírtak szerint járnak el, megszűnnek a szomszédok közötti
vitás helyzetek, az egymás iránti harag-rossz viszony.
Wenhardt Lászlóné jegyző

Szent Márton Emlékév
Magyarország kormánya a 2016-os esztendőt Szent Márton Emlékévvé nyilvánította. Más országokban is megemlékezések és programsorozatok segítik, hogy minél többen
ismerjék meg Szent Mártont és életét. Mi is azt szeretnénk: ha elhangzik Szent Márton neve, akkor mindenkinek Szombathely és településünk Tápiószentmárton jusson
eszébe. Ha említik Szombathelyt, akkor tudja mindenki: ez az a város, ahol született.
Településünknek pedig névadója. Hazánkban az alábbi települések kaptak meghívást
a szombathelyi Szent Márton Fesztiválra: Alsószentmárton, Bükkszentmárton, Felsőszentmárton, Hegyszentmárton, Hegyhátszentmárton, Kemenesszentmárton, Kisszentmárton, Kemenesszentmárton, Kunszentmárton, Rózsaszentmárton, Szalkszentmárton, Szentmártonkáta, Szigetszentmárton, Szilvásszentmárton, Tápiószentmárton, Tiszaszentmárton, Tótszentmárton, Zalaszentmárton.
A program a Szent Márton látogatóközpont megtekintésével kezdődött. Az istentiszteletet megelőzően Szombathely
város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Az ereklyés szentmise után ünnepi felvonulás volt a város Fő terén át
a Székesegyházig. Itt közös ima volt a Szent Márton hermánál. Az ima után megkezdődött a települések bemutatkozása.
„Ének és tánc Tápiószentmártonból” c programunk sikert aratott. A nyugdíjasklub tagjai és a Lázsiás csoport táncos
lábú lányai és fiai megérdemel tapsot kaptak.
Aztán Horváth Éva csodás hangja töltötte be a hatalmas teret. Ámulattal hallgatta mindenki a szebbnél-szebb dalokat. Természetesen itt is felhangzott a tetszést kifejező vastaps. Ráadásként a tüzércsapat ifjú „tüzérei” mutattak be egy
rövid katonás táncot. A taps itt sem maradt el. Műsoraink olyan jók voltak, hogy a helyi televízió végig felvételeket
készített, és azokat rögzítették egy bemutatóra.
Dr. Puskás Tivadar Szombathely város polgármestere emléklappal köszönte meg Tápiószentmárton településnek a Szent Márton Fesztiválon való részvételt. Szombathely városa köszönetét fejezte ki azért, hogy a Szent Márton
nevét viselő települések találkozóját részvételünkkel megtiszteltük. Kérte, hogy Szent Márton nevében találjunk
egymásra a jövőben is!		
									Kollár János
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Szent Márton Fája
Szent Márton 1700 évvel ezelőtt, 316-ban Savariában, a mai Szombathelyen született. A Márton név (Martinus),
Mars isten nevéből származik, akit a háború isteneként tiszteltek. Márton azonban a háborúzás helyett a keresztény útra
tért. Ezen az úton haladt élete végéig. Márton tours-i püspökként halt meg. Temetésére 397. november 11-én került
sor. Ő mindannyiunk példaképe, még akkor is, ha be kell vallani, erényei magasan a mindennapi ember felett
álltak.
Településünkön Szent Márton Emlékév keretében az Ő tiszteletére „Szent Márton Fája” ültetésével szeretnénk
megemlékezni. Várjuk egyházi közösségek, egyesületek, oktatási és kulturális intézmények, alapítványok, szervezetek,
klubok, egyéb közösségek jelentkezését, ha csatlakozni szeretnének nemes elgondolásunkhoz. Az elültetett fánál emléktáblával jelöljük meg, hogy ki ültette el és ki gondozza az elkövetkező években a „Szent Márton Fáját”.
Hisszük, hogy Szent Márton ott lakozik a szíved mélyén!
Jelentkezési lapot lehet kérni a művelődési házban és a könyvtárban!
Kollár János

Pályázatok 2016
Elbírált pályázatok eredményei:
1. Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett Büszkeségpontok létrehozására kiírt pályázatunkat a kiíró elutasította.
Indoklásában azt jelölte meg, hogy a bírálóbizottság nem tudott azonosulni a szobrászművész eszméivel. Ezért a pályázatot újra benyújtjuk egy másik (a kiíró által ajánlott) szobrászművész alkotásával. Reméljük így kedvezőbb döntés
születik majd.
2. Mint ahogyan a 2015. évben is, így idén is megpályáztuk a Móra Ferenc úti orvosi rendelő energetikai felújítását, amire maximum 30 millió Ft volt igényelhető 85 % támogatási intenzitás mellett. Sajnos az eredmény is hasonlóan
alakult, mert a Belügyminisztérium 2016-ban is elutasította költségcsökkentő elképzeléseinket.
3. A Munkácsy Mihály út felújítása, szélesítése már régóta szerepelt a terveink között, de mégis úgy döntött a
képviselő testület, hogy az építést halogatva 2015. évhez hasonlóan idén is megpályázzuk a megközelítőleg 12 millió
Ft-os támogatási lehetőséget.
Sajnos a belügyminisztérium ebben az évben sem tartotta fontosnak Tápiószentmárton egyik fő útjának felújítását, ezért az önkormányzat saját költségvetéséből fedezte a közel 29,5 millió Ft-os beruházást, mert azt a fennálló
állapot már nagyon megkívánta.
Beadott pályázatok
Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek:
1. A művelődési ház teljes energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatnál már túl vagyunk egy szemlén, melyen mindent rendben talált a vizsgáló, továbbá a hiánypótlási felszólításnak is eleget tettünk, és minden dokumentumot pótolni, javítani tudtunk.
A benyújtott pályázatot megküldtem Czerván György országgyűlési képviselőnek is, hátha tud lobbizni szülőfaluja
fejlődéséért.
2. „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” címen indult pályázat esetében csak további fényképek benyújtását kérte a bíráló szervezet. Eredményét még várjuk.
3. A sportcsarnok és tanuszoda, alsós iskola, könyvtár, Fő úti rendelő és Béke téri óvoda felújításait célzó pályázatról még semmilyen hírt nem tudunk, továbbá várjuk még a szociális tűzifára benyújtott pályázat eredményét is.
További beadásra váró pályázatok:
1. A magyar kormány lehetőséget biztosít „Rendkívüli települési támogatás” igénybe vételére, amit önkormányzatunk a csatornahálózat építésével összefüggésben fizetendő hitelkamatok megnövekedett összegére kívánna fordítani. Ez
az összeg jelenleg több mint 11 millió Ft.
Támogatási igényünket szeptember 30. napjáig kell benyújtani.
2. Az energiatakarékossággal és a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos szemléletformáló rendezvényekre, kiadványokra meghirdetett pályázat beadási határidejét későbbre helyezték, így ennek beadása csak október 3. napján válik
esedékesé. Azonban a rosszabb hír, hogy az eddigi 20 milliós lehetőséget 5 millió Ft-ra csökkentették, ezért több tervezett
dolgot nem tudunk megvalósítani. Persze így viszont több pályázó lehet nyertes, így nekünk is nőnek az esélyeink.
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További megjelenő pályázatok:
Mostanában jelenik meg egy „Külterületi, már meglévő földutak fejlesztése” pályázat. Tápiószentmártonban nem
sok olyan út van, mely megfelel a pályázati kiírásnak, de azért (ha a testület is megszavazza a benyújtást, és Tápiószentmártonra nézve kedvezően döntenek a bírálók) felújíthatnánk a Sashegyet, Pulykás dűlőt, Malom dűlőt és a Göbölyjáráson lévő Gárdonyi Géza utcát. A pályázat keretében maximum 100 millió Ft igényelhető, Tápiószentmártonban 85 % támogatási intenzitással.
Nagy lehetőséget jelenthet számunkra az a keret, melyre Czerván György országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmünket a II. Tápiófeszt alatt tartott tájékoztatóján. Államtitkár úr meghívta a választókerületében dolgozó képviselő-testületeket, hogy beszámoljon arról a 80 milliárd Ft kompenzációs keretről, amit az országgyűlés szavazott meg Pest
megyének, a Budapesttől való leválás kapcsán 2020-ig történő felhasználással. Tápiószentmártont Wenhardt Lászlóné
jegyző, Harcsa Józsefné, Filipcsei László, Muity Gábor képviselők, Kollár János alpolgármester és jómagam képviseltük.
Czerván úr elmondta, hogy pályázati kiírások lesznek, amelyekben igyekszik minden választó kerületében lévő
település elképzeléseit segíteni. Az elbírálásoknál előnyként kezelik majd a hátrányos helyzetű térségeket, mint amilyen Tápiószentmárton is.
A vállalkozások fejlesztése mellett önkormányzatunknak lehetősége nyílhat turisztikai, belterületi utak, közfeladat-ellátás feltételeinek javítására.
Nagy reményekkel indulunk majd neki a következő pályázati időszaknak, mert Tápiószentmárton fejlődése mindannyiunk érdeke!
Remélhetőleg a jövőben Tápiószentmárton törekvéseire is felfigyelnek a támogatások bírálói és egyre több lehetőséget adnak a település fejlődésének.
Györe László
polgármester

Útfelújítás
Talán nem csak az „újfalusiak” várták már nagyon a Munkácsy Mihály út teljes felújítását, szélesítését. Településünk egyik
főútján rengetegen közlekedtek mindennap. Ez sokszor nehézkes volt, mert már 2 személyautó is nagyon szűken fért el a 4 méteres aszfalton, miközben kerülgették a folyamatosan képződő
kátyúkat. Az önkormányzat is szélmalomharcot vívott a kátyúk
betömésével, hiszen azok újra és újra képződtek. Nagy bosszúságot jelentett ez mind a közlekedőknek, mind a fenntartónak,
de még a javításokat végzőknek is, mert hiábavalónak láthatták
a munkájukat.
De végre eljött az idő, hogy megszüntessük ezeket a kellemetlenségeket. 2015-ben és 2016-ban is nyújtottunk be pályázatot a buszközlekedéssel erősen terhelt út felújítására. Azonban
a Belügyminisztérium döntéshozói sajnos mindkét alkalommal más települések pályázatait részesítették előnyben, így
Tápiószentmárton kénytelen volt saját költségvetéséből fedezni a közel 29,5 millió Ft-os beruházást. A felújítás során
egy simító kátyúzás történt, és mindkét oldalon 50-50 cm szélesítés (így már 5 méter széles lett az új út), hogy a megnövekedett forgalomban biztonságban közlekedhessen mindenki. Ezután 5 cm vastagságban került aszfalt az útra teljes
hosszában. Erre a rétegre egy (bitumenes, üvegszálas) aszfaltrács került, hogy a későbbiekben ne repedezzem meg az út
felülete, majd még 5 cm aszfalt lett terítve a Kubinyi és Nádastói utak közötti szakaszra. A rossz állapotban lévő buszforduló is új burkolatot kapott, és a felújítás keretében került kiépítésre a két új buszmegálló végleges formája is.
Mint a Béke téri megállók esetében, itt is figyeltünk arra, hogy a kerekes székkel vagy babakocsival közlekedők is
könnyen eljussanak a megállókba, ezért akadálymentes kiépítést is kértünk (bár a Volánbusz Zrt. még nem közlekedtet alacsonypadlós járatokat).
Az elkészült két buszmegállót látva nem hagyhattuk, hogy a buszforduló megállója ne kapjon új burkolatot, ezért kérésemre a vállalkozó Gildex Kft. ingyen, társadalmi munkában készítette el, hogy Tápiószentmárton idős és gyermekes
lakóinak megkönnyítse a buszokra történő biztonságos és kényelmes fellépést. Köszönjük!
Reméljük, hogy a sokak örömére elkészült út hosszú ideig szolgálja a lakosságot. Használják egészséggel!
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Az aszfaltos utakon is próbáljuk folyamatosan elvégezni a szükséges kátyúzásokat, amivel célszerű több kátyút kivárni, hogy ne vesszen kárba az aszfalt.
Az üdülőterületen, az Albertirsai és a Nádastói úton is kátyúztuk a szükséges részeket.
A homokutakon ősszel is tervezünk még helyreállítási munkákat, de sajnos itt is szélmalomharcot vívunk, mert 1-2
eső után ismét gödrök képződnek.
Folyamatosan figyelem a pályázati lehetőségeket, hogy mielőbb aszfaltos lehessen minden utunk.
A Katona József és a József Attila útra sajnos még nem érkezett meg a vízjogi engedély, hogy a csapadékvíz elvezető
árkokat meg tudjuk építeni. Ezért ezek felújítására még várni kell.
Ezúton is köszönöm a lakosság eddigi türelmét!

Györe László
polgármester

Hulladék hírek
Mint minden település vezetése és lakosai, Tápiószentmártonban mi is arra törekszünk, hogy településünk kulturált és szép környezettel rendelkezzen.
Sajnálatos módon ez nem mindig tartható, mert vannak olyan emberek, akiket ez nem érdekel.
A mellékelt fotón az látszik, ahogy némely lakosok a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságát és rendezettségét
figyelmen kívül hagyva, lomtalanító helynek használják a
szelektív szigeteinket! Ez a magatartás nemcsak elkeserítő,
de mindenképpen törvénytelen is! A hasonló hulladéklerakások általában a hét végén keletkeznek. Pénteken többnyire
még teljesen rendezettek a szigetek, majd a hétfő reggelre
ilyen szemétkupacokká válnak.
Kérem a lakosságot, hogy a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) keretében nyújtsanak segítséget önkormányzatunknak abban, hogy meg tudjuk szüntetni a hasonló szemeteléseket.
Ha Ön azt látja, hogy valaki éppen illegális hulladékot rak le (akár a szelektív szigeteken, akár az útjaink mellett!), kérem, írja fel ismertető jeleit (autó rendszáma, típusa, színe vagy a szemetelő magassága, súlya, haja színe,
esetleg kerékpárja színe), és azt juttassa el a polgárőrségnek, rendőrségnek vagy az önkormányzatnak.
Az önkormányzat igyekszik kamerával megfigyelni a kérdéses területeket a jövőben!
Az illegális hulladéklerakások anyagi kárt is okoz településünknek, amit az adófizetők pénzéből kell rendeznie az
önkormányzatnak. Az Ökovíz Kft. a szabályellenesen lerakott háztartási hulladékok elszállításáért és ártalmatlanításáért
plusz számlákat állít ki. A többlethulladék elszállítása 2014-ben 372.879 Ft; 2015-ben 306.014 Ft; 2016-ban idáig
260.528 Ft-jába került Tápiószentmártonnak!
Közös érdekünk, hogy Tápiószentmártonban rend és tisztaság legyen, ne engedjük, hogy
embertársaink szemeteljenek!
Hulladékkal kapcsolatban további megkeresés érkezett az üdülő területen állandó lakosként élőktől. Az általuk
fizetett adó tartalmaz 11 db, hulladék elszállításához használható zsákot. Egy ideje ezeket a zsákokat az Ökovíz Kft.
kizárólagosan ceglédi telephelyén árulta. Az állandó lakosok kérésének eleget téve felvettem a kapcsolatot az Ökovíz
Kft.-vel. Megegyeztünk, hogy egy szerződés módosítás után önkormányzatunk házi pénztárában és a strand pénztárában (nyitvatartási időben) értékesíthetünk „Ökovíz” feliratú zsákokat, azon az áron, melyet az Ökovíz Kft. határoz
meg. Reméljük ezzel is sikerült megkönnyíteni lakosaink mindennapjait.
A törvényi változások miatt a hulladék számlák kiállítását és a díjak beszedését 2016.04.01-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NKHV) Zrt. végzi.
Tájékoztatásuk szerint az elmaradt hulladékdíjakat várhatóan szeptember vége felé postázzák.
A számlák fizetési határideje nem lesz azonos, így könnyítve a lakosság terheit. Ígéretük szerint a borítékban egy
tájékoztató levelet is találnak majd az új rendszerről.
Kérjük, figyeljék postaládájukat!
A hulladék közös ügyünk!
Kérem, használják rendeltetésszerűen a szelektív szigeteket, mert ezzel gyermekeik, unokáik jövőjét teremtik meg!
Györe László
polgármester
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A szelektív szigetek elszállításával kapcsolatban sokan kérdezik meg, hogy:
„Miért gyűjtsünk szelektíven, ha az elszállításnál egybe borítják a szemetet?”
Ezt a kérést feltettem a szállítást végző szolgáltatónak. Az alábbi válasz érkezett:

„Egyre több újrahasznosított szemetet átvevő hely, kihelyezett konténer áll a rendelkezésünkre, használjuk ki a lehetőséget és tegyünk valamit a környezetvédelemért. A hulladékokat több csoportba is lehet rendezni, bár a legtöbben a
három fő kategóriát gyűjtik: a papírt, az üveget és a fémet.
Tápiószentmártonban a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken négy kategória szerint gyűjtik össze a szemetet:
• Papír: újságok, kartondoboz, hullámpapír, szórólap, könyvek, üdítős dobozok, csomagolópapír,
• Műanyag: ásványvizes-üdítős palack, reklámszatyrok, tasakok, kiöblített háztartási flakonok, csomagolófóliák
• Üveg: színezetlen üvegek, zöld, barna, sárga színezett üvegek
• Fém: üdítős, sörös, konzerves, háztartási kis fémhulladékok, evőeszközök
Sokakban merül fel a kérdés, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot miért is öntik egy és ugyanazon autóba?
Ennek magyarázata az, hogy sajnos erre nem áll módunkban külön járművet alkalmazni és egyébként sem lenne értelme.
Ennek megértéséhez ismerni kell az alábbi tényeket, folyamatokat.
A hulladékgyűjtő járatok egybeöntik a műanyag-, a fém- és a papírgyűjtő konténerek tartalmát. Teszik ezt azért, mert
a válogatócsarnokban ezeket az anyagokat egy szállítószalag mellett állva a válogatómű dolgozói több szekcióra válogatják.
Az üveg hulladékot – bár sokak számára úgy tűnik – nem keverik a többi anyaggal. Ezt csak a hulladéktömörítő tér
mögötti felöntőtérbe, más néven garatba szállítják és a válogatóműbe érkezéskor ezt külön ürítik ki.
Felhívom arra a figyelmet, hogy kommunális hulladékkal keverve sosem szállítanak az autók szelektív hulladékot!
A válogatóműben a dolgozók a beszállított hulladékot az alábbiak szerint különítik el.
A műanyagot 6 további szekcióra bontják. A papírt 2 szekcióra válogatják.
A fém hulladékot mágnesszalag szedi 2 frakcióra.
A ceglédi válogatóudvarban az így képződött anyagokat bálázzák és újrahasznosítással foglalkozó cégeknek értékesítik.”
Györe László
polgármester

19. ÉVES A SZENT MÁRTON NYUGDÍJASKLUB
Szeptember 19. én ünnepelte a Szent Márton Nyugdíjasklub a 19. születésnapját.
Nagy volt a készülődés, 11 nyugdíjasklubot hívtunk meg a Tápió-mentéről. Megtiszteltek bennünket és velünk ünnepeltek Farmos, Nagykáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye,
Tápióság, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás valamint a helyi Mozgáskorlátozott egyesület tagjai és vezetői. Településünk vezetői is kitüntettek figyelmükkel és jelenlétükkel,
Györe László polgármester úr, Kollár János alpolgármester úr, Földes István díszpolgár
úr. Közös Nyugdíjas indulót követően Györe László polgármester köszöntötte a megjelenteket és az ünnepeltet, majd Majorosi Katalin méltatta a klub elmúlt 19 évét. Ezt követően a vendég klubok váltották egymást a színpadon ajándékba hozott
szebbnél szebb, vidám, vagy komoly produkcióikkal.
Már vacsora előtt megkezdődött a zene, a közös énekelés, nótázás, táncolás. A finom
vacsora után a süteményekkel, itallal teli asztalok melletti igazi mulatság kerekedett. Pihenésképpen tombolát sorsoltunk. Köszönjük e szép ünnepnapot mindazoknak, akik
munkával, ajándékkal, pénzzel, vagy csupán a jelenlétükkel hozzájárultak e nap sikeréhez. (kb. 200 idős ember önfeledt szórakozásához) Jól sikerült, emlékezetes délután és
este volt a nyugdíjasklub és a vendégek számára is.
Mészáros Györgyné
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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.1.)
önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.28.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelete
1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:
„1. melléklet a 8/2014. VII. 28.) önkormányzati rendelethez
I./ A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
a.) Óvoda
aa) teljes ellátás
365,-Ft/fő/nap
ab) tízórai
80,-Ft/adag
ac) ebéd
210,-Ft/adag
ad) uzsonna
75,-Ft/adag
b.) Általános iskola alsó tagozat
ba) teljes ellátás
bb) tízórai
bc) ebéd
bd) uzsonna

440,-Ft/fő/nap
85,-Ft/adag
280,-Ft/adag
75,-Ft/adag

c.) Általános iskola felső tagozat
ca) teljes ellátás
cb) tízórai
cc) ebéd
cd) uzsonna

480,-Ft/fő/nap
85,-Ft/adag
315,-Ft/adag
80,-Ft/adag

II./ Vendégétkezők és alkalmazottak térítési díja
a.) Vendég étkező térítési díja:
b.) Alkalmazott(kötelező étkező)
ba) teljes ellátás
bb) tízórai
bc) ebéd
bd) uzsonna

ebéd 737,-Ft/adag
467,-Ft/fő/nap
90,-Ft/adag
297,-Ft/adag
80,-Ft/adag

c.) Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott alkalmazottak
ebéd 550,-Ft/adag
2.§
A rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
		
		

Györe László sk.
polgármester

Záradék:
Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén kihirdetésre került.

Wenhardt Lászlóné sk.
jegyző
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Csatorna hírek

Tápiószentmárton lakosságának több mint 2/3 része 2008-ban úgy döntött, hogy csatlakozni szeretne egy 84 %-os
EU-s támogatottságú pályázathoz a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás kapcsán. A lakosság önerő mértékét állami
hozzájárulások csökkentették, amit több alkalommal is sikerült elnyerni.
A rendszer kiépítése megtörtént a beruházás lezárásra került.
Tápiószentmártonban a házi bekötések is nagyon jó ütemben haladnak, mert a tervezett bekötések 95 %-a elkészült.
Sokan kíváncsian vártuk a szennyvízdíjak megjelenését. A díjakat törvény alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) állapítja meg!
Tápiószentmárton tekintetében az alábbi díjak kerültek megállapításra:
Közületi díjak:
Ivóvíz szolgáltatás:
240,00 Ft+ÁFA/m3
Szennyvíz alapdíj:
161,00 Ft+ÁFA/hó
Szennyvíz szolgáltatás: 253,00 Ft+ÁFA/m3
Áthárított vízterhelési díj: 9,29 Ft+ÁFA/m3

Lakossági díjak:
Ivóvíz szolgáltatás:
162,000 Ft+ÁFA/m3
Szennyvíz alapdíj:
144,900 Ft+ÁFA/hó
Szennyvíz szolgáltatás: 227,700 Ft+ÁFA/m3
Áthárított vízterhelési díj: 8,361 Ft+ÁFA/m3

A TRV Zrt. az alábbi tájékoztatást nyújtotta a megállapított díjakkal kapcsolatban:
A szennyvíz alapdíjat, minden hónapban egy alkalommal meg kell fizetni. A szolgáltatási díjat az elfogyasztott vízmennyiség után számlázzák majd m3-enként, továbbá ugyancsak m3-es egységenként kerül kiszámlázásra az „áthárított” vízterhelési díj, amit a szolgáltató az államnak utal tovább.
Tájékoztatásuk szerint a csatornadíj mértékének csökkentését kérhetik azok az ingatlantulajdonosok, akik a vezetékes ivóvízzel locsolják kertjeiket. A díjcsökkentést ügyfélszolgálataikon lehet kérni május és szeptember közötti
időszakokra. A csökkentés mértéke maximum az elfogyasztott vízmennyiség 10 %-áig terjedhet. A szükséges formanyomtatvány letölthető a honlapjukról vagy elérhető ügyfélszolgálataikon.
További tájékoztatást, nyomtatványokat, illetve víz- és csatornadíj kalkulátort a www.trvzrt.hu oldalon találnak. Tápiószentmárton lakossága ugyan a Tápiószelén (2766. Tápiószele, Jókai utca 1. 1. emelet; Telefon: 06-70/902-6089) található kirendeltségükhöz tartozik, de a nagykátai ügyfélszolgálaton is fogadják a lakosságot. A „Locsolási kedvezmény
igény bejelentő” dokumentumot postai úton is fogadják, akár több kérelmet is egy borítékban feladva!
TRV Zrt. hibabejelentés: 06-70/902-6087
Az alábbiakban a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata – a továbbiakban Társulat – által
kiadott tájékoztató fontosabb részeit teszem közzé:
„… a Társulat – jogszabály és alapszabály szerint végzett közfeladata a Társulat érdekeltségi területén a csatornahálózat kiépítése.
A PROJEKT 2015. ÉVBEN LEZÁRULT, A TÖRZSHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A PROJEKTTERÜLETEN MEGTÖRTÉNT.
AZ ÚN. HÁZI BEKÖTŐVEZETÉKEK KIÉPÍTÉSI ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATRA ÉLŐRE KÖTÉSI MUNKÁK
VÉGZÉSE JELENLEG IS FOLYAMATBAN VAN; A 20 ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÉRINTETT MINTEGY
27-28.000 INGATLANBÓL EDDIG MINTEGY 21-22.000 INGATLAN KERÜLT BEKÖTÉSRE.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni mindazon esetekben,
amikor az ingatlant határoló közterületen kiépítésre kerül a törzshálózat.
AZ INGATLAN TULAJDONOSA VAGY HASZNÁLÓJA NEM JOGOSULT MEGTAGADNI A KIVITELEZŐ
(MENDEVÍZ NONPROFIT KFT. ÉS ALVÁLLALKOZÓI) INGATLANRA TÖRTÉNŐ BEJUTÁSÁT, ILLETVE A
MUNKA ELVÉGZÉSÉT.
HA AZ INGATLANTULAJDONOS TÁRSULATI TAG MEGTAGADJA A TÁRSULAT ÁLTAL MEGBÍZOTT
KIVITELEZŐ INGATLANÁRA MUNKAVÉGZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ BEJUTÁST, AZ INGATLANTULAJDONOS TÁRSULATI TAG JOGSZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, ÉS ENNEK MINDEN HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNYÉT KÖTELES KIZÁRÓLAGOSAN VISELNI!
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Ilyen hátrányos jogkövetkezmények lehetnek például:
• az ingatlantulajdonos társulati tag elveszíti az ingyenes kiépítés és élőre kötés Társulat által biztosított lehetőségét,
hiszen a Társulat már csupán korlátozott ideig végzi/végezheti az ún. házi bekötővezetéket kiépítését és élőre kötését,
• a Társulat helyett a víziközmű-üzemeltetői tevékenységet 2016. márciusa óta végző TRV Zrt., vagy jogutódja
fogja az ingatlantulajdonos társulati tag költségére kiépíteni és élőre kötni az ingatlantulajdonos társulati tag ingatlanát,
amely – TRV Zrt. által igényelt – költség összegszerűsége előzetesen nem becsülhető (akár jelentős összeget is kitehet),
• a víziközmű-üzemeltetési tevékenységet végző személy (víziközmű-szolgáltató) kérelmére az illetékes járási hivatali (közigazgatási hatóság) kötelezi az ingatlantulajdonost az ingatlan beköttetésére; a közigazgatási hatósági eljárásban
szankciók alkalmazására van lehetőség az ingatlantulajdonos terhére, továbbá az ingatlantulajdonos jogszabálysértő magatartása miatt indult eljárással felmerülő költségek az ingatlantulajdonost terhelik,
• az illetékes környezetvédelmi hatóság talajterhelési díj fizetésére kötelezi az ingatlantulajdonost.
A talajterhelési díj mértékét a törvény határozza meg; a talajterhelési díj a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyiségének és a törvényben meghatározott 1.200,-Ft/
m3 egységdíjnak a szorzata, melyet a Települések talajérzékenységi mutatói még növelnek. Tápiószentmártonban ennek
mértéke 1,5-szörös, így jön ki a talajterhelési díj 1.800,- Ft-os m3-enkénti összegre, melynek Tápiószentmártonban
50%-át számlázza ki az Önkormányzat.
A TALAJTERHELÉSI DÍJ TEHÁT JELENTŐSEN MEGHALADJA A FIZETENDŐ CSATORNADÍJ MÉRTÉKÉT!
Az ingatlantulajdonos társulati tagokat a Társulat felé összesen 285.000,-Ft, azaz kettőszáznyolcvanötezer forint ös�szegű érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. Az ingatlantulajdonos társulati tag által vállalt fizetési
feltételekhez képest hátralékba került személyek fizetési kötelezettsége egy összegben esedékessé vált!
A fentiek alapján Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata és a Társulat ezúton nyomatékkal felhívja Tápiószentmárton valamennyi lakosát, hogy
• egyrészről az ún. házi bekötővezeték kiépítési és élőre kötési munkái elvégzését a Mendevíz Nonprofit Kft. és
alvállalkozói részére segítsék elő (biztosítsák az ingatlanaikra történő bejutást és tegyék lehetővé a munkavégzést),
• másrészről az érdekeltségi hozzájárulás hátralékos összegét a vállalt fizetési feltételeknek megfelelően, illetve az ahhoz képest beállt fizetési késedelem esetén haladéktalanul, egy összegben fizessék meg a Társulat részére.
A jogszabálysértő magatartást tanúsító személyeknek a továbbiakban már számolniuk kell a hátrányos jogkövetkezményekkel!”
A fentiekből adódóan kérek minden lakost, hogy mielőbb tegyenek eleget kötelezettségeiknek, mert a mulasztás
súlyos anyagi terheket róhat Önökre!
Problémák esetében keressék a Társulatot, akik most még próbálnak megoldásokat találni.
A szennyvízhálózat megépülésével Tápiószentmárton régi szennyvíztelepe is feleslegesé vált. Mivel berendezései a
mai kor követelményeinek nem felelnek meg, ezért lebontásra lett ítélve.
A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás eleget téve kezdeményezésemnek, saját költségén végezteti el a bontási munkákat, így az önkormányzat költségvetését nem terheli a közel 60 millió Ft-os költség.
A szennyvíz beruházási projekt lezárását követően megszülettek azok a határozatok a Társulási Tanácsnál, melyek
lehetővé tették a hamarosan kezdődő munkálatokat. A bontási és a terület helyreállításának műszaki tartalma kiterjed
az épületek elbontására, elszállítására és a szennyezett földterületek cseréjére is. Előre láthatólag ez év végére újra egy
nagy zöld terület lehet az elavult tisztító helyén.
Györe László
polgármester
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Tehetséggondozás felsőfokon

Tápiószentmártonban megvalósult egy álom. Horváth Éva Sára,
településünk egyre nagyobb hírnévnek örvendő népdalénekese, a váci
Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola végzős hallgatója elkészíthette saját népdalos, népzenei CD-kiadványát. A Földváry Miklós
Alapfokú Művészeti Iskola tanulójaként szerette meg a magyar népdalokat, ismerte meg a helyi adatközlő énekesek legszebb dalait. Repertoárjában szerepel a Kárpát-medencei magyarság valamennyi tájegységének
népdalos értéke, melyben központi szerepet kap szülőfaluja, Tápiószentmárton, valamint a Tápió mente. A mára már felnőtt korban lévő énekesünk a legnagyobb támogatást kapta meg, amit valaha is birtokolhat
egy előadóművész: valamennyi nagyobb szervezet támogatta a kiadvány
megjelenését Tápiószentmártonban. Magyarországon elsőként, nem érdekből, nem médiaközpontúság és marketingfogás céljából, hanem szeretetből álltak a kiadvány megvalósulása érdekében össze a támogatók. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata, a Szivárvány Alapítvány, a Kincsem Alapítvány egyaránt segítettek a kiadvány megvalósulásának anyagi hátterének megteremtésében. További támogatóink még Varga Dániel, a ceglédi Termika Kft, a tápiószőlősi
Bagolyvár Birtok, a tápiószelei Tápió Nyomda Kft. A zenekari tagok jelképes összegért elvállalták a zenei kíséretet, Terék
József, a Földváry Miklós AMI intézményvezetője pedig térítésmentesen vállalta nagy örömmel a kiadvány zenei rendezését, szerkesztését a település egyik legnagyobb kulturális értéket képviselő fiatal tehetségének támogatása érdekében.
A kiadvány fővédnöke Czerván György országgyűlési képviselő úr, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért
felelős államtitkára, számtalan, Tápió mentén megvalósult értékőrző kiadvány támogatója.
Mindannyian összefogtunk, mert érezzük, hogy Horváth Éva Sára személyében testesül meg településünk jó hírnevének terjesztése közel, s távol egyaránt. Valamennyien büszkék vagyunk rá, hiszen a mi gyermekünk. A kiadvány folytatásaként jövőre megvalósítjuk a művészeti iskolánkban valaha tanult legtehetségesebb tanulók CD-kiadványát, ahol egy
szám erejéig szereplési, megörökítési lehetőséget kapnak jelenlegi avagy egykori legjobbjaink.
A CD-kiadvány címe: „Magam tükre” – Horváth Éva Sára legkedvesebb népdalai
Lemezbemutató koncert: 2016. november 12., szombat 17 óra
Közreműködnek: Terék József és barátai
Helyszín: Tápiószentmárton, Művelődési Ház
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

Terék József

Nyáron sem állt meg az élet az iskolában…
Június 22-én gyermekeink vidáman lépték át az iskola küszöbét, hiszen tudták, hogy a tanévzáró ünnepély után,
egy időre bezárulnak az iskolakapuk. Az örömnek azonban más oka is volt, hiszen az egész ország focilázban égett. Egy
órával azért hoztuk előbbre az ünnepélyt, hogy mindenki otthon szurkolhasson az Európa-bajnokságon nagyon szépen
szereplő magyar válogatottnak. Tanulóink átvehették bizonyítványaikat, és a jól megérdemelt munka gyümölcseként az
arra érdemesek a könyvjutalmukat is megkaphatták.
Amíg gyermekeink a tanév fáradalmait pihenték, és átadták magukat a nyári élményeknek, iskolánkban addig sem
állt meg az élet. Intézményünk vezetősége azon munkálkodott önkormányzatunk támogatásával, segítségével, hogy az
őszre visszatérő diákokat kulturált körülmények, megszépült tantermek fogadják. Ennek köszönhetően egy 5 millió forintos terv keretében a felső tagozaton kialakításra került egy korszerű vízelvezető rendszer, amely lehetővé teszi, hogy
nagyobb esőzés után is tudjuk használni az iskolaudvart. Emellett 2,5 millió forintból teljesen megújult az alsó szinten
található vizesblokk is, így igényes, kulturált mosdók fogadták az iskolába visszatérő diákjainkat. Megújulva várta az alsó
tagozat is a kisebb nebulókat. Itt kifestésre került két tanterem, valamint a mosdók, de megszépült a kupola és a felső
folyosó is. A szülői munkaközösség jelentős anyagi segítsége is hozzájárult ahhoz, hogy komoly informatikai beruházás
valósulhasson meg intézményünkben. Ennek eredményeként már minden tantermünk rendelkezik számítógéppel és kivetítővel, amivel a környék iskolái közül is csak kevesen büszkélkedhetnek. Ez az infokommunikációs fejlesztés gyermekeink tanulását teszi élvezhetőbbé, munkáját pedig könnyebbé. Fontos azonban, hogy az elért eredményeket megőrizzük,
értékeinket megvédjük, gyermekeinket pedig teljes biztonságban tudjuk.
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Nagy jelentősége van a felső tagozaton kiépült kamerarendszernek, amely Czerván György államtitkár úr segítségével
és Ágnecz Tamás képviselőtestületi tiszteletdíjának felhasználásával valósulhatott meg. Az augusztus 31-én délután megtartott tanévnyitó ünnepélyünkön ezen eredményeket felsorolva egy jelképes ajándékkal köszönte meg iskolánk igazgatója az önkormányzat eddigi segítségét, támogatását, továbbra is bízva intézményünk és a település vezetése, képviselőtestülete közti jó kapcsolatban, annak ellenére, hogy 2017 januárjától az iskolák működtetői jogkörét az állam veszi át a
települési önkormányzatoktól.
Másnap, szeptember 1-jén, mint az ország minden iskolájában, nálunk is becsöngettek.
Majd minden tanuló rendben, szinte hiánytalanul megkapta a tankönyveit az első napon, kezdődhetett hát az új
tanév!
Szeretném felhívni a kedves szülők, nagyszülők figyelmét, hogy 2016. szeptember 29-én, és 30-án délután, valamint
október 1-jén délelőtt tartjuk szokásos őszi papírgyűjtésünket a felső tagozat udvarán. Ugyanitt az első napon (szeptember 29.) 8 és 10 óra között ismét lehetőség lesz az elektronikai hulladék leadására is!
Kérjük, segítse gyermekét az eredményes munkában, hiszen a befolyt összeget is az ő javukra, fejlődésükre fordítjuk!
Reméljük mindenki kipihente magát a vakáció alatt, és igazgató úr szavait megfogadva újult erővel oldja meg a feladatait.
Kívánok az új tanévben minden tanulónknak eredményes munkát, a szülőknek pedig kitartást, erőt és türelmet!
Dudokné Balaska Anikó
munkaközösség-vezető

Vakáció a Magyary-Kossa Sámuel Könyvtárban
A Jonatán könyvmolyképző tábor az idén 11. alkalommal nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. Ez a tábor azzal a
céllal jött létre, hogy 6-10 éves kisgyerekek számára is lehetőséget nyújtson a vakáció tartalmas és érdekes eltöltésére.
Ez a célkitűzés úgy látszik hasznos volt, mert a tábornak évről-évre nagy sikere van a gyerekek körében. Ezt jelzi az is,
hogy minden évben túljelentkezés van a táborra.
Ebben az évben sajnos csak kis létszámú, 15 fős csoportot tudtunk fogadni, mivel ekkor folyt a könyvtár állományának 5 évenkénti kötelező leltározása. Ez azonban nem
korlátozta a tábor életét, és mi is próbáltuk nem megnehezíteni a könyvtár mindennapjait.
Az öt nap programja között szerepelt: kézműveskedés,
többféle vetélkedő, társasjátékozás, könyvbúvárkodás. Ismerkedtünk a középkori lovagok életével, a csapatok megszerkesztették és elkészítették saját címereiket. Betekintettünk a cirkusz világába, elkészítettük saját porondunkat és annak
szereplőit.
A gyerekek egyik kedvenc programja: amikor pár órát a
Sportcsarnok tanuszodájában tölthettünk. Szeretném megköszönni a Sportcsarnok vezetőjének, Túri Istvánnénak és
a csarnok dolgozóinak, hogy minden évben ingyen mehettünk be az uszodába.
Immár hagyomány, hogy a táborzárás előtti utolsó program az akadályverseny. Ezt a gyerekek mindig nagy izgalommal és készülődéssel várják. Elkészítik a csapat menetlevelét,
megalkotják a csapatindulót, és útjelző nyilak segítségével
keresik fel az állomásokat, és oldják meg a feladatokat.
Itt említem meg, hogy a középiskolák közösségi szolgálati programja keretében mintegy 6-8 diák nyújtott segítséget a programok lebonyolításában. Hasznos munkájukat ezúton is köszönöm!
Remélem, a kis Könyvmolyok jól érezték magukat.
Kiripolszki Attiláné
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KÓPÉ VARÁZSTÁBOR

2016-06.27-07.01, 07.04. és 07.04-07-08.
Idén is megrendezésre került a művelődési ház szervezésében a kéthetes nyári napközis tábor.
Közel 30 gyerek részvételével, két turnusban. A délelőtti programokon főszerepet kapott a bűvészkedés mellett a játék
és a játéktanulás. A programokat a Művészeti Iskola tanárai: Kollárné Vergyák Éva és Laczkó Tibor, illetve a könyvtárból
Kiripolszki Attiláné, Dzsamilla is segítették. A délutánokat pedig Szabó István bűvész „varázsóráin” töltötték a gyerekek.
Nem csak bűvészkedést, hanem népi játékokat is tanulhattak Tibi bácsitól. Éva néni egy csodálatos zenélő mesét hozott
ajándékba, a „Varázsfuvolát”, amelyhez gyönyörű illusztrációkat készítettek. Dzsamilla néni izgalmas mesevetélkedőt
szervezett nekünk. Ráadásul Pista bácsi még focizni is tudott, még a lányok is rúgták a labdát. A tábor zárónapján pedig
bűvészvizsgát rendeztünk. Egy kis előadással kedveskedtek a gyerekek szüleik és családjaik számára. Megmutatták, hogy
mi mindent tanultak a hét során.
Jövőre is várom régi kis barátaimat (és a leendő új barátaimat is), hogy töltsünk el közösen egy vidám hetet.
Majorosi Katalin

Zöldike tábor 2016
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy az idei
Zöldike tábor eseményeit összegezzem. Július utolsó
hetében ismét kerékpárra ültünk, és kb. 50 gyermekkel
közösen megnéztük lakóhelyünk és a környező települések épített és természeti kincseit. Településünkön
belül a katolikus templomot, a Blaskovich kápolnát és
a Pünkösdi Gyülekezet imaházát néztük meg. A Cifrakertben lehetőségünk volt sportolásra és záró programként megtekintettük a Kincsem Pincét. Egy egész napot
töltöttünk a Tápió patak partján és a Tőzeges tónál, ahol
megismerhettük a vízpartok növény- és állatvilágát, illetve a gyerekek és felnőttek horgászhattak is. Túráink
során elkerekeztünk Tápióbicskére, ahol láthattuk a
katolikus templomot, az emlékműveket és megpihenhettünk a horgásztónál. Vendégül láttak bennünket Tápiószelén a
növénybank munkatársai. Nagyon jól összeállított programmal vártak bennünket, köszönjük szépen! Bár fokozatosan
növeltük a túrák hosszát, ennek ellenére, aki becsületesen végigtekerte kerékpáron a heti programot, az kellemesen elfáradt péntekre.
A vadászháznál töltöttük a hétvégét. A gyerekek számára változatos programokat szerveztünk. Vendégeink voltak a
tápiószelei és tápiógyörgyei önkéntes tűzoltóság tagjai, akik bemutatót tartottak. Az Ebadta Ebtanoda kutyái és gazdáik,
akiktől hasznos tanácsokat kaptunk a kutyákkal szembeni viselkedésformákról, és ezeket szemléltették is a bemutató
alatt. Volt kerékpáros ügyességi vetélkedő, élő csocsó, diszkó és éjszakai túra. Kilátogatott hozzánk a génbank munkatársa
Rédei Péter és felesége, akik jóvoltából lehetőségünk volt csillagvizsgálásra.
A gyerekek és felnőttek számára egész nap rendelkezésre álltak a sporteszközök, társasjátékok.
A tábor ideje alatt nagy hangsúlyt fektettünk a környezettudatos magatartás kialakítására, a kerékpáros közlekedés
szabályainak betartására. A túrák alatt megtanultunk alkalmazkodni, figyelni egymásra. Én tíz éve járok táborozni és ez
idő alatt több gyermeket láttam felnőni, és jó érzés látni, hogy az alsós kisgyerekből, hogyan lesz segítő az évek során.
Úgy gondolom, hogy egy tartalmas, jó hangulatú hetet töltöttünk ismét együtt. Köszönhető ez a háttérmunkálatoknak, a
szülők segítségének és támogatásának. Szándékosan nem neveztem meg senkit a vendégek és a támogatók közül, nekik
személyesen köszöntük meg a segítségüket. Egy valakit szeretnék nevesíteni, Kollár Jánost, mert ő az, aki megálmodta,
létrehozta és azóta is életben tartja ezt a kezdeményezést, és a hosszú évek alatt megszerzett és tiszteletben megtartott
kapcsolatai révén fogadnak bennünket a túra helyszínein.
Hálás köszönet érte!
Okos Györgyi
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Fogathajtó Verseny
Tavaly megígértük, idén is megrendeztük fogathajtó versenyünket, melynek a
„Tóalja” adott otthont. Saját és a közönség véleménye szerint jól vizsgázott az új
helyszín. Az egynapos rendezvényre sok lókedvelő látogatott el. Volt fogathajtás,
gumis kocsis verseny, talicskatoló derby.
10 órától a főszerep a fogathajtóké volt. 36 hajtó mérte össze tudását az akadályhajtó pályán 2 fordulóban. Közöttük volt rajtengedély vizsgával rendelkező C,
illetve SZLV (szabadidő) kategóriás versenyző is.
C kategóriában 20 akadályt kellett meghajtani labda leverése nélkül időre, melyre a Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkezők pontot kaptak. SZLV kategóriát hirdettünk póni egyes, kettes,
négyes, nagy egyes, nagy kettes fogat részére. Itt 14 akadályból állt a pálya. A feladat ugyanaz volt, mint C kategóriában, labda leverése nélkül időre meghajtani az akadályokat. Nagy
örömünkre szolgált, hogy versenyünkön köszönthettünk egyéni Európa bajnoki ezüstérmes,
fiatalkorú és első versenyes fogathajtókat is. 16 órakor került sor az eredményhirdetésre. Minden kategóriában az első hat helyezett szalagot, az első három serleget és az első ajándékcsomagot kapott.
A rendezvény egyik újdonsága volt az első alkalommal megrendezett Tápió- vidék
legjobb hajtója és rakodója címért való megmérettetés. Ez a versenyszám a gumis kocsisoké volt. Fontos követelményként írtuk elő, hogy a hajtó és a rakodó megfelelő öltözetet
viseljen (fekete nadrág, fehér ing, kalap és kötő). Úgy gondoljuk, egy igazán szórakoztató
műsor lett a versenyből. Zsákok pakolása, tojáshordás, sörivás, selybák közötti hajtás volt
a feladat. A hajtó és a rakodó is aktív szerepet vállalt a munkából.
A gyerekek délelőtt egy talicskatoló derby keretében mérhették össze ügyességüket.
Volt itt szörpivás, kincskeresés. Óvodás, iskolás korosztály versengett a sok-sok ajándékért. Minden résztvevő nyalókát, üdítőt, túrórudit kapott.
A kilátogatók nézelődhettek az árusoron, a gyerekek pónikon lovagolhattak.
Természetesen ez a nap nem jöhetett volna létre a támogatóink nélkül és a civil szervezetek
pályázatán elnyert támogatási összeg nélkül.
Támogatóink: Baglyas Balázs, Balázs „Csavaros” Tibor, Baloghné Kegyes Éva, Bogyóka tejbolt, COOP, Földes István, Kincsem Áruház, Kincsem
Lovaspark, Kovács Családi Méhészet, Nagy János és családja, SPAR, Tápiószentmárton
Önkormányzata, Tápió-Vin Kft. A rendezvény étkeztetéséhez szükséges kenyeret és sós
süteményt a tápiósági Pékség ajánlotta fel. Az étkeztetésért, terítésért köszönet jár Majoros
Gyuláné Erzsike néninek, Együd Istvánné Marika néninek, Veres Józsefné Eszti néninek,
Mészáros Istvánné Gyöngyinek és a Zöldike csapatnak.
Köszönettel tartozunk Katona Ferencnek és Kiss Zoltánnak, akik önzetlen bírói munkájukkal segítették rendezvényünk sikeres lebonyolítását.
Reméljük jövőre ugyanígy számíthatunk támogatóinkra, segítőinkre!
Médiatámogatónk a tapiokultura.hu. A tápiószentmártoni fogathajtók lelkes résztvevői már évek óta munkájuknak.
Ők egész nap fáradhatatlanul készítették a képeket, hogy minden remek pillanatot megörökítsenek. A cikkben található
képek is az ő kezük munkája.
A gumis kocsis verseny eredménye:
1. A Tápió – vidék legjobb hajtója és rakodója :
Baglyas Balázs és Dudok Gábor
2. Sallai Gergő és Dávid „Szódás” Attila
3. Bálint Zoltán és Baglyas Balázs
4. Jóri Gábor és Kosztolányi Zoltán
Bízunk abban, hogy jövőre ismét ilyen remek napot tudhatunk magunkénak sok-sok látogatóval. Régen is nagy hagyománya volt a fogathajtásnak Tápiószentmártonban, éltessük tovább ezt!
Tápiószentmártoni Lovas – Baráti Sportegyesület
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2016.08.06-án a Mozgáskorlátozottak helyi szervezete térségi rendezvényét
tartotta a tápiószentmártoni strandfürdő területén. Több településről érkeztek
résztvevők (Tápiószele, Pánd, Nagykörös, Szentmártonkáta…), a rendezvény
fő támogatója: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (az ezt megelőző években is rendezvényeiket az önkormányzat segítségével szervezték). A
rendezvényt Dr. Chikány Csaba nyitotta meg a Mozgáskorlátozottak Országos
Egyesületének Elnöke. A megnyitó után a Tápió Mediball csapat tartott bemutatót Gigorné Nagy Katalin vezetésével. A bemutatót reggeli torna követte,
majd minden érdeklődő kipróbálhatta a mediball ütőket, labdákat. A délelőtt
a sportolás jegyében telt el. Többféle sporttevékenységben lehetett részt venni,
pl.: lengőteke, darts, kapura rúgás, célbadobás, kerekes székes ügyességi verseny. Közben elkészült a finom ebéd, sertéspörkölt főtt burgonyával, illetve Mészáros István és családja is meglepte a rendezvényt ebben az évben is, finom konnektorpörköltjével. A helyi klubtagok finom házi süteménnyel gondoskodtak az ebéd utáni desszertről. A sporttevékenységet
érmekkel jutalmazták minden sportágban. Közben ki lehetett próbálni minden medencét. Tombolasorsolás zárta az
eseménydús napot. Tartalmas, vidám napot töltöttünk együtt, mindenkinek köszönjük a segítségét, támogatását, hogy
rendezvényünket megtarthattuk és sok ember számára egy kellemes, szép napot szerezhettünk.
Mohácsi Istvánné
a helyi Egyesület titkára

„Ünnepeljünk együtt!”
AUGUSZTUS 20.

AZ EGÉSZSÉG ÉS SPORT JEGYÉBEN – TESTVÉR TELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA A TÁPIÓSZENTMÁRTONI
STRANDFÜRDŐ TERÜLETÉN - 2016.08.20.
A barátság határtalan… az új kenyér napján és az államalapítás évfordulóján együtt ünnepeltünk a felvidéki Nemesócsa
és az erdélyi Balavásár községekből érkezett barátainkkal. Szórakozni, településeinket bemutatni, hagyományainkkal megismertetni egymást jöttünk össze egy egész napos rendezvényen.
Az esemény a sport, a játék, a kultúra jegyében zajlott.
Az egészségmegőrző program keretében vízitorna volt a
nap során több alkalommal, a Tápió Mediball csapat bemutatója és közös testedzése mozgatta meg a strand vendégeit.
Sportolási lehetőségek is akadtak bőven: strandfoci, standröpi, strandkézilabda, úszóverseny, tollaslabda, asztalitenisz. Ezekben a sportágakban lehetett egyénileg és csapatban is
nevezni.
Délután egy új játék vehette kezdetét, versenyen kívüli spontán élőcsocsó bajnokság alakult.
Az élőcsocsóhoz szükséges anyagokat a Kincsem Áruház és az önkormányzat adta, az összeállításban a Zöldike
csoport „lelkes asztalosai” segédkeztek, minek köszönhetően egy olyan játékot alkottak, amit ezután több rendezvényen is érdemes kipróbálnia kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
A sportolásban megfáradt résztvevők a rendezvény ideje alatt folyó főzőverseny elkészült ételeivel vehettek új energiát magukhoz. Baráti társaságok, családok, civil szervezetek részvételével, 3 kategóriában lehetett nevezni: levesek, pörköltek és grill. Szakemberekből álló zsűri bírálta a nevezők munkáját, és osztották ki mindenkinek a megérdemelt díjakat.
A nap folyamán „Őstermelők KIRAKODÓVÁSÁRA” keretében helyi és környékbeli termelők kínálták portékáikat
a strand területén felállított pavilonokban (méhész, kecskesajtos, hentes, zöldség-gyümölcs, újrahasznosított farmer…).
A kulturális programot a testvértelepülésünk bemutatkozása indította a Dychová hudba Oucha Fúvószenekar és a
Crystal Mazsorett csoport színvonalas előadásával. Ezt követően Koós Réka és barátai léptek színpadra, majd a Földváry Miklós AMI tánccsoportjai és Horváth Éva Sára helyi népi énekes nyűgöztek le mindenkit.
A gyermekeket Szabó István bűvész kápráztatta el varázslataival.
Igaz az „éjjel soha nem érhet véget”, de ennek az estének egy „Vízparti dance-party” adta meg a lezárását DJ. Bojtorral
21 óra után.
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A felvidéki és erdélyi községekből jött barátainkat
magyaros vendégszeretettel fogadtuk szombaton délelőtt a
strandon. A reggelit követően körbevezettük a vendégeket,
majd fergeteges fellépésük után megfáradva ülhettek asztalhoz, hogy a nap egy finom gulyás ebéddel folytatódhasson.
Az ebédet a Zöldike Természetjáró Csoport és Majoros
Gyuláné készítette. Míg mindenki Koós Réka és barátai
élő koncertjét élvezte, addig a vendégsátorba megérkeztek a
délutáni desszertek a Szent Márton Nyugdíjasklub jóvoltából. A vendégek asztalára, finomabbnál finomabb sütemények és a Safranyik család által megtermelt gyümölcsök
kerültek. A reggeli és a vacsora az Étkeztető Szolgálat munkáját dicsérte. A vendégek kifogástalan ellátásában a Zöldikék fáradhatatlanul nyújtottak egész napos segítséget.
A hagyományos augusztus 20-ai rendezvényünket
az idén a Bethlen Gábor Alap pályázatán megnyert
forrás igénybevételével finanszírozta az önkormányzat. Bár a benyújtott pályázatban 2,5 millió Ft szerepelt,
sajnos „csak” 800.000 Ft lett az elnyert támogatás.
További támogatást nyújtott Muity Gábor képviselői
keretének egy része, Safranyik család, Visnyei János
(Tápiószőlős), Tápió-Vin Pincészet, Gyenes Medical
Center (Nagykáta), Thermika Kft. (Cegléd), Gildex
Kft. (Nagykáta).
Ennek köszönhetően egy igen színvonalas műsorral szórakoztathattuk a közönséget és megfelelő ellátást tudtunk biztosítani a hozzánk érkező vendégeknek.
A helyi lakosság és a strand vendégeinek visszajelzései szerint is, a legkülönlegesebb műsort a Nemesócsáról érkezett
Crystal mazsorett csoport és az őket kísérő Dychová hudba Oucha Fúvószenekar nyújtotta, amit ezúton is köszönünk!
Reméljük, hogy ezentúl sűrűbben is élvezhetjük előadásaikat! A nemesócsai vendégek is örültek a helyi fellépők műsorának.
A nap végén külön nagy örömükre rendőri felvezetéssel közelíthették meg szállásaikat, ahol kipihenték a nap sok-sok új
élményét. Vasárnap reggel az Étkeztető Szolgálat még egy csodálatos reggelivel búcsúztatta el a Tápiószentmártonba látogató
testvéreinket, akik bevallásuk szerint nagyon jól érezték magukat
nálunk! Szlovákiai és romániai Magyar testvéreink nem csak az
ellátással, hanem a programmal is meg voltak elégedve, egy problémájuk volt csupán, hogy a szombati táncolásnak hamar vége
szakadt.
Jövőre és más alkalmakkor is szívesen eljönnének, mi várjuk
Őket szeretettel!
A rendezvényt egész napos szolgálattal a helyi és környékbeli települések polgárőrei és a rendőrség szolgálatban lévő
rendőrei biztosították. Az egészségügy részéről a Nagykátai Mentőszolgálat teljesített szolgálatot. Szerencsére a programok rendben lezajlottak, így nagyobb problémáktól mentesen telt el a nap.
Reméljük minden látogató kellemesen töltötte a napját, és életre szóló barátságokkal tért haza.
Legközelebbi rendezvényünkre is várunk minden érdeklődőt!
Györe László
polgármester
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Az idén is lehetősége volt a gasztronómiai és kulturális programok mellett a sportolásra azoknak, akik úgy döntöttek,
hogy a Strand-és Termálfürdőben töltik az államalapítás ünnepét.
Csapatsportoknál a pálya időbeosztása miatt, a strandlabdarúgás és a strandkézilabda előzetes nevezést igényelt.
A strandlabdarúgást az idei nyáron 8. alkalommal rendeztük meg az ünnepi rendezvény keretein belül. A játékosok
Jászapátiról, Pándról, Ceglédről, Albertirsáról, és Budapestről érkeztek. Négy csapat küzdött meg egymással a délelőtt
folyamán körmérkőzéses rendszerben. Első helyen végzett Jászapátiról az RD Stílus csapata, ezüstérmes CIAO KICSI
együttese, a bronzérmet a pándi Club Söröző játékosai vihették haza. A dobogóról lemaradt és negyedik helyen zárt az
FTC ZRT Budapestről. A torna megszervezését, lebonyolítását Bori Miklósnak köszönjük.
Délután a női strandkézilabdáé lett a főszerep, öt együttes jelezte részvételi szándékát. Két csapat Budapestről érkezett, (Budapesti Maják, Másnaposok) részt vett a Dabas kézilabda csapat, a szomszédos albertirsai lányok és a helyi
Aranyszarvas SE kézilabdázói. Az aranyérem végül a Másnaposok csapatához került, mögöttük Dabas együttese végzett.
A bronzérem a Budapesti Majákat illette, negyedik helyen végzett az Aranyszarvas SE, és ötödik helyen zárt Albertirsa
együttese.
Azoknak, akik csapatban kívántak még sportolni, lehetőségük volt a helyszínen strandröplabdára jelentkezni. Ágnecz Tamásnak köszönjük, hogy felügyelte és vezényelte a mérkőzéseket, illetve segítette a sportversenyek gördülékeny
lebonyolítását. Négy röplabdacsapat lépett pályára délelőtt, annak reményében, hogy megszerezze az aranyérmet. A lebonyolítás körmérkőzés formájában zajlott, így alakult ki a végső sorrend. Színvonalas mérkőzésnek lehettek szemtanúi
azok, akik a jól összeszokott, évek óta visszatérő Lőrincz család és az újonc STOICA (dabasi és szentmártoni kézilabdásokból aznap összeállt csapat) mérkőzését megtekintették. Első helyen minden mérkőzését megnyerve a STOICA csapata
végzett. Az ezüstérem a Lőrincz családhoz került, még a bronzérmet a Szentmártoni Szirének nyakába akasztották.
Negyedik helyen végzett a lelkes Horváth-Turza együttes.
Egyéni versenyszámokban is kipróbálhatták magukat az érdeklődők. Úszás, tollaslabda, asztalitenisz közül választhattak a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek. A legnagyobb érdeklődés és szurkolás az úszómedence partján alakult ki.
A szurkolók a medencét körbeállva buzdították az éppen medencében lévő versenyzőket. Három úszásnemben (mell,
hát, gyors) indulhatott egy-egy jelentkező. Gyermekek és felnőttek is szép számmal döntöttek úgy, hogy vízbe mennek
és teljesítik a távot.
Nem feledkeztünk meg a medencében pancsokolókról sem, őket Cziráné Ottó Csilla mozgatta meg egy jó kis vízitornával. Vízi súlyzót kapott minden korosztály, épp úgy élvezték a zenére való mozgást a gyermekek, mint az idősebbek.
Együtt mozgott fiatal és idős, férfi és nő. Köszönjük Csillának, hogy személyiségével mozgásra bírta azokat is, akik eddig
még sohasem sportoltak!
Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a számára legmegfelelőbb sportolási formát. Ezúton is köszönöm a segítőknek, hogy munkájukkal hozzájárultak a sportversenyek szervezéséhez és sikeres lebonyolításához!
Turi Istvánné

Felhívjuk Kedves Játékosaink figyelmét!
A Szent Márton Kvíz 4. fordulójának kérdéseit az előzőektől eltérően nem az újságban, hanem a Művelődési Házban
találják meg
október 01. és október 15. között.
További jó szórakozást és
búvárkodást kívánunk.

Figyelem!
A Kubinyi Ágoston Általános Iskola
2016.09.29. , 2016.09.30.
(csütörtök, péntek)
délután 14:00-18:00 és 2016.10.01.
(szombat) délelőtt 9:00-12:00 között

PAPÍRGYŰJTÉST

szervez a felső tagozat udvarán.
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Nyári élet a sportcsarnokban
A nyári szünetre való kicsengetés után sem állt meg az élet a sportcsarnokban. Június 15. és szeptember 2. között
megszállták az edzőtáborozók a létesítményt és környékét. A nyár folyamán 17 egyesület 460 sportolója vette igénybe
a sportcsarnok szolgáltatásait, 4-6 napos váltásban. A 17 egyesületből mindössze 3 csapat volt, akik az idei nyáron jártak először létesítményünkben, a többiek visszatérő vendégeink, ami azt bizonyítja, hogy elégedettek, jól érzik magukat
nálunk. Ennek hangot is adtak, több fórumon is kinyilvánították elégedettségüket a sportcsarnok szolgáltatásaival, a
személyzet munkájával és nem utolsósorban az étkeztetéssel kapcsolatban is. Az idei nyáron a Tápió Fogadó biztosította
számukra az ellátást, melyet a kúriában vagy a fogadóban fogyaszthattak el. Számos csapat már szinte hazajár hozzánk,
közülük többen 8-10 éve visszajáró vendégeink, mint pl.: a budapesti Törekvés SE, Vecsés SE, Gyömrő kézilabdásai,
gödöllői kosárlabdások és táncosok, a Soltvadkerti Kézi Suli. Évente többször edzőtáborozik nálunk a budapesti székhelyű Központi Sportiskola (KSI) Kézilabda Szakosztályának egy-egy korosztályos csapata. A velük való jó kapcsolat
segít a tehetséges gyermekek elhelyezésében, további képzésükben.
Büszkeséggel tölt el, hogy a létesítményen keresztül egyre többen ismerik meg községünket, viszik jó hírünket az
ország különböző területeire.
Turi Istvánné

Kaland- és Sporttábor a Mátrában
Az élményekkel teli és nagy népszerűségnek örvendő tavalyi évnek köszönhetően idén nyáron is Kaland- és Sporttáborban vehettek részt az érdeklődő fiatalok. 39 gyermek utazott el július 25-én hétfőn reggel Mátrafüredre, hogy
sportolással, túrázással, színes programokkal tölthesse július utolsó hetét a Mátra hegységben.
A megérkezést követően a szobák beosztása, csapatok kialakítása következett.
Azok, akik második alkalommal vettek részt a táborban, igyekeztek megszerezni a
jól ismert kisházukat, amelyben a tavalyi évben laktak. Délután indult be igazán a
tábori élet, kezdetüket vették a sportversenyek. Tudásszintjüknek megfelelően, kezdő
vagy haladó csoportba lettek besorolva a fiatalok. Asztalitenisz, darts és tollaslabda
sportágakban mérték össze tudásukat a hét folyamán. Mátrafüred központját is felfedeztük még aznap, az esténk pedig éjszakai túrával zárult a Kozmáry-kilátóhoz.
Kedden reggel trombitaszóra ébredtünk. A reggeli előtt szorgos takarításba kezdtek a tábor lakói, saját kisházukat és környékét tették rendbe. Ez a reggeli „rituálé” a tábori élet minden napján megismétlődött. Hol az egyik ház, hol a másik ház kapott több pontot a tisztasági versenyben. A hét végén az összesítés alapján a
legtisztább és legrendesebb ház lakóit éremmel jutalmaztuk. Első túraútvonalunk a Sástói-kilátóhoz vezetett, útközben pedig a Rákóczi-forrást is megszemléltük, forrásvizét megkóstoltuk. Hazafelé nagy sikert aratott a Mátra Bobpálya.
Lelkesen, mosolyogva, jókedvűen jöttek le „járműveikkel” a gyerekek a hegyoldalban kialakított pályán. Délután a táborba visszaérve fehér pólóinkat varázsoltuk színessé batikolással. Késő este éjszakai túrára indultunk az erdőn keresztül a
Máriácska kegyhelyhez.
Szerdán az erdei kisvonatról élvezhettük a táj szépségét, így jutottunk el Gyöngyösre, a Mátra Múzeumhoz. A sportolás itt sem maradt el. A múzeum csodálatos kertjében a fiúk focimérkőzést játszottak, a lányok pedig buzdították őket.
Délután a szülők otthonról hozott finomságokkal érkeztek gyermekeikhez látogatóba. Takarodó előtt aznap esti ügyességi versenyt szerveztünk, melyet párosával teljesítettek a tábor lakói.
Bizonytalan időjárás miatt a csütörtökre tervezett Kékes-túrát sajnos nem tudtuk megtenni, a tábor területén számháborút rendeztünk. A nap legnagyobb élményét a szánhúzó versenykutyák (szibériai husky) érkezése, simogatása, bemutatója jelentette. Felkészítőjük beavatott minket a versenyvilág rejtelmeibe is. A délutáni esőzésben kézműveskedéssel
telt az idő /pohárfestés, szerencsefa készítés, gyöngyfűzés, karkötő és nyaklánc készítés/.
Pénteken az erdei akadálypályát vették célba a táborozók, annak reményében, hogy a nap végén az ő nyakukba kerül
a legfényesebben csillogó aranyérem. Az érmek sorsáról a sportversenyekben a péntek délutáni mérkőzések eredményei
döntöttek. Lelkes és népes szurkolótábor alakult ki a döntő játszmáknál. Az érem mellett darts, asztalitenisz- és tollasütő szettel gazdagodtak a legügyesebbek. A hét értékelése, a házak lakóinak bemutatója és eredmények hirdetése várt ránk
vacsora után. A hét fénypontja, a legjobban várt program a táborzáró éjszakai bátorságpróba útvonalának teljesítése.
Volt aki kicsit félve, izgatottan volt aki bátran, vakmerően vágott neki a kalandnak. Végül mindenki vidáman, jókedvűen
számolt be élményeiről a táv megtételét követően.
Szép emlékekkel, kalandokkal tele, jó érzéssel tértünk haza szombaton községünkbe. Bízunk benne, hogy mindenki
jól érezte magát, és jövő nyáron ismét velünk tartanak a kalandra vágyó gyermekek!
Köszönöm a nevelőknek, hogy lelkesen segítették munkánkat és nyári szabadidejükből időt fordítottak a tábor sikeres lebonyolításához!										
Turi Istvánné
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Huszonegyedik bajnoki év a kézilabdában

A helyi Kézilabda Szakosztály több mint 20 éves múltra tekinthet vis�sza. Az első bajnoki mérkőzésünket 1995. augusztus 27-én 11 órakor játszottuk Albertirsán, ahol 24:17-re kikaptunk. (Góllövők: Kovácsné Tóth
Tünde(2), dr. Mózes Istvánné(3), Turi Istvánné(3), Veres Tímea(6), Vígné
Hegedűs Ágnes(3).
A sportcsarnok átadása után fiatal lányok, asszonyok - először csak a
mozgás öröméért - összegyűltünk kézilabdázni, kihasználva a sportcsarnok adta lehetőséget. Dr. Mózes Istvánné (Margó) kézbe vette a csapat
irányítását, edzőt keresett és 1995/96-os bajnoki évben benevezte csapatunkat a Pest Megyei Kézilabda Bajnokságba. Segítségére volt Simon István, aki a technikai vezető szerepét vállalta. Nehezen indultunk, az őszi
fordulókban egymásután kaptuk a pofonokat, de a bajnokság végére felküzdöttük magunkat az 5. helyre. 2004 – ben
néhány fiatal fiú keresett meg, hogy ők is szeretnének ennek a sportágnak hódolni. Szerencsére abban a tanévben került a
helyi iskolába tanítani Ágnecz Tamás és így az edző kérdése is megoldódott. Azóta sokminden megváltozott a kézilabdában is és a helyi viszonyokban is. Kezdeti időszakban az iskolai sportkörök keretein belül neveltük ki az utánpótlást, majd
2012-től - a TAO bevezetésének köszönhetően - komoly alapokra helyeztük az utánpótlás nevelést. A hosszú évek alatt
egyre több gyermekkel szerettettük meg a kézilabda sportágat, akik közül már többen választották a testnevelői pályát és
többen kézilabda edzői végzettséggel büszkélkedhetnek.
A 2016/17-es bajnoki évben U/7, U/8, U/9, U/10, U/13 és OSB leány csapatokat és U/8
fiú csapatot neveztünk a kisiskolás- és gyermekbajnokságba. Az Országos Serdülő Bajnokságban az idei évben neveztünk először, ami nagy kihívás lesz a lányoknak, hisz erős,
nagynevű csapatokkal kell megküzdeniük.
A kemény és hatékony munkának köszönhetően egyre több sportolót tudunk
leigazolni és versenyeztetni. Jelenleg a férfi és női felnőtt csapataikba kb. 40 fő, a 7 utánpótlás csapatba 58-60 fő játékost igazoltunk, és várhatóan óvodáinkban kb. 25-30 gyermek
fog kézilabdázni. Az edzői feladatokat öt szakember fogja ellátni. Felnőtt csapatok heti 2 x
1,5 órában, az iskoláskorú gyermekek korosztályonként hetente 3-3 alkalommal edzenek,
az óvodások pedig saját tornatermükben hetente 1-1 órát foglalkoznak a kézilabdával.
2012/2013-as bajnoki évtől vesszük igénybe a TAO-s támogatást, melynek legnagyobb
részét az Aranyszarvas Zrt. biztosítja. Az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatást
teljes egészében a terembérletre fordítjuk, - ezúton köszönöm a sportolóink nevében a
képviselő-testület segítségét. Az önerő megteremtéséhez nagy szükségünk van erre a támogatásra is.
A kilenc csapatot csak fegyelmezett gazdálkodással tudjuk működtetni. Ahhoz, hogy utánpótlás csapataink után a
TAO-s támogatást vehessünk igénybe, országos gyermekbajnokságban kell szerepeltetni őket, ami igen sok utazással
jár. A tavalyi évben nyert kisbusz csökkent ugyan a kiadásainkon, de mivel az idén több csapatot versenyeztetünk így az
utazásra fordított kiadás nem lesz kevesebb. Nagy kiadásunk még az éves edzőtábor megszervezése csapataink számára,
ez a felkészülés kellő alapot biztosít a bajnokság megkezdéséhez. Az edzőtáborok finanszírozásában a játékosok is részt
vállalnak. Köszönet illeti a szülőket, ugyanis az ő segítségük is nagyban hozzájárul a zavartalan működéshez!
A TAO-s pályázatban próbáltunk megcélozni olyan sportszereket és sporteszközöket, amelyek a sportcsarnok készletállományát növelik, és a kézilabdásokon kívül az iskolások és az intézményt sportolásra igénybevevők is használhatnak.
Ezek értéke milliós nagyságrendű, / kézilabdakapuk, szivacskézilabda kapuk, kapuhálók, zsámolyok, tornaszőnyegek,
tornapadok, elliptikus tréner, labdafújó kompresszor, TRX-ek, labdák, medicinlabdák, gumi ugráló kötelek, bóják, kézi
súlyzók, koordinációs eszközök, flroolball készlet, jelzőtrikók, stb…/
Szakosztályunk törekvései:
- a helyi fiataloknak és gyermekeknek teret biztosítani a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésére,
- elősegíteni a társadalomba, a közösségbe való beilleszkedést, megtanítani az egymás iránti tiszteletet, megbecsülést, fegyelmet stb.,
- lehetőséget teremteni azoknak a gyerekeknek is, akik esetleg tanórákon gyengébb teljesítményt nyújtanak, hogy
a sport által kibontakoztathassák tehetségüket,
- megtanítani sportolóinkat a sikerek és kudarcok elviselésére,
- tudatosítani sportolóinkban a sportolás jelentőségét az egészséges életmód kialakításában.
Továbbra is várjuk a gyermekek jelentkezését egyesületünkbe!
Turi Istvánné
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Beszámoló az Elöltöltő Fegyveres világbajnokságról, amely
Pest megyében került megrendezésre
2016 augusztusában községünk és Tápiógyörgye néhány fiataljának lehetősége volt Sarlóspusztán az elöltöltős lövészeti világbajnokságon részt venni segítőként.
Nagy izgalmak közepette indultunk el lányok-fiúk vegyesen. Megérkezésünkkor tartottak nekünk egy eligazítást,
kézhez kaptunk egy szabályzatot. Kecskeméten volt a szállásunk egy kollégiumban, kaptunk vacsorát, majd másnap reggel 5-kor indultunk a lőtérre. Ott kaptunk fülvédőt, pólót és kiosztották mindenkinek a feladatokat, jómagam a 25 méteres lövéshez kerültem. Legfontosabb feladatunk a lőlapcsere volt, néha 30 percen át szedtük le, míg mások tették fel az
új lapokat. Kevéske angol tudásom (németet tanulok) épp elég volt ahhoz, hogy megértessem magam a több mint 300
versenyzővel 35 országból, akik egyébként nagyon kedvesek voltak, segítettek feladatunk elvégzésében. Az időjárás is
megviccelt minket, volt olyan nap, hogy végig szakadt az eső, de ez se szegte a versenyzők kedvét. Mindenki 3 lövészt
figyelt, akik, ha szóltak, hogy „koszoló lövés” (fowling shots) van, akkor 14 lövést kellett kipipálnunk, felírnunk.
Összességében nagyon jól éreztük magunkat, új barátságok köttettek, sokat tanultunk a fegyverekről, használatukról
és gyakorolhattuk az idegen nyelveket is. Ha lenne lehetőségünk, máskor is szívesen mennénk.
Vezetők: Theisz Kitti
		
Molnár József
Résztvevők:
Galbács Martin
Boldizsár Liza
Boldizsár Szandra
Boldizsár Vivien
Forgács Alex
Gulyás Dániel
Balogh Dávid
Szabó Szabolcs
Bálint Márk
Czira Bálint
Zöld Veronika
A csapat tagjai
Malatinszky Marietta
Gajdoss Zsombor
Gajdoss Sebestyén										
Balogh Dávid

TÁPIÓTÉKA – TÁPIÓ-VIDÉK DIGITÁLIS KÖNYVTÁRA

Szakdolgozatok a Tápió-vidékről
Kedves volt, jelenlegi és jövendő szakdolgozó!

Bizonyára te is fontosnak tartod, hogy a szakdolgozatod ne csak a témavezetődnek, és az íróasztalfióknak készüljön.
Vagy ha már megírtad, nem bánnád, hogy más is kézbe vegye. Esetleg a térség iránt érdeklődők, szakemberek, kutatók
is belenézhessenek.
A Tápió Közalapítvány egy olyan digitális könyvtár (www.tapioteka.hu) létrehozását tervezi, melyen elérhető valamennyi a vidékünkről, vagy egy-egy településéről született szakdolgozat, szülessen az bármilyen (természet-, gazdaság-,
társadalomtudományi, stb) a Tápió-vidéket érintő témakörben. Ez segítség lehet a jövőbeni szakdolgozók részére is, mivel foglalkoztak már, mit érdemes még kutatni.
A szakdolgozatok mellett persze örömmel vesszük bármiféle egyéb dolgozat, felmérés, kutatás, tanulmány dokumentumait is, amit hajlandó vagy másokkal megosztani a világhálón.
Jövőbeni terveink között szerepel a térségünkről valamennyi eddig született könyv, tanulmány, esszé, cikk digitalizálása is, részben vagy teljes terjedelmében, amennyiben a szerzők hozzájárulnak. Célunk, hogy egy olyan XXI. századi
térségi könyvtárat hozzunk létre, mely hozzáférhető minden érdeklődő számára.
A dolgozatokat PDF formátumban kérjük eljuttatni a tapiokonyvtar@gmail.com e-mail címre. Amennyiben a dolgozat még teljesen papír alapon készült, az alapítvány vállalja az anyag digitalizálását (További infó: 06-20-257-6670). A
honlapon valamennyi dolgozat csak olvasható, PDF formátumban kerül megjelenítésre, azokat szerkeszteni nem lehet.
Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány
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II. TápióFeszt
XXXIII. Nemzetközi Kátai tánctalálkozó

Szeptember második hetében ismét megrendezésre került az egész Tápió-vidéket átfogó, megmozgató, és az évenkénti tánctalálkozóval színesített, nagykátai rendezésű II. TápióFeszt.
Több mint 20 fellépővel, több mint 40 programmal, több helyszínen, igazi vásári forgataggal várta a rendezvény az
ide látogató több mint 10000 érdeklődőt. Bőséges választékot nyújtott a Tápió mente ízvilágából, kultúrájából, a településekhez köthető tudnivalókból és a lassan kihalásra ítélt ősi mesterségekből ez a tartalmas két nap. Az élő koncertek, a
macedón, erdélyi, görög, török tánccsoportok, a nagykátai Fúvószenekar, a Tápiómente Táncegyüttes Terék József és zenekarával, külföldi és hazai sztárvendégek egész sora biztosított színvonalas szórakozást annak, aki a piactéren felállított
nagyszínpadot részesítette előnyben.
A települések utcájában természetesen helyet kapott Tápiószentmárton is.
Községünket a művelődési ház a Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskolával karöltve, illetve a Kriszta design
újrahasznosított farmer képviselte. A település pavilonjához betérő érdeklődő átfogó képet kaphatott Tápiószentmárton fényképekkel dokumentált múltjából és jelenéből: a kötetbe szedett, hanghordozóra mentett népdalaiból, a szüreti
felvonulással egybekötött programjaiból, illetve, mint Klímabarát Település, a környezetvédelem, és az újrahasznosítás
jelentőségéről.
A verőfényes, kora őszi melegben mindenki talált kedvére való látnivalót, szórakozási lehetőséget. A forróságban
megfáradt nézelődő pedig betérhetett megcsodálni a Tápió menti értékeinket egy könyvtári kiállítás keretein belül, vagy
a katolikus szentmise, illetve a református istentisztelet után templomi tárlatvezetésen vehetett részt.
Fröccs terasz és Mojito sziget várta a megszomjazott látogatókat.
A külső helyszínek változatos programjain sem unatkozhatott senki. A piactér előtt felállított kis színpad, a veterán
autó kiállítás, a tuning show, a szüreti felvonulás, a ketrecharc és a pankráció, a vidámpark és a kalandpark, a szűrőbusz,
a Hajta-patak túra, a kirakodóvásár bőven adott választási lehetőséget a forgatag aprajának és nagyjának.
Egy fantasztikus hétvégét hagyhattunk magunk mögött. Mindezért az áldozatos munkáért pedig köszönet illeti a
rendezvény szervezőjét Ambrózi Zoltánt, illetve köszönet illeti még mindazon emberek, szervezetek, cégek munkáját és
hozzájárulását, akik nélkül a II. TápióFeszt nem jöhetett volna létre!
Élmény volt, köszönjük!									
Ráti Krisztina

Focitábor EB résztvevővel
2016 július 04. - július 08. között sokadik alkalommal rendezte meg az Aranyszarvas Sportegyesület a nyári focitábort ahová fiúk-lányok jelentkezhettek 5-16 éves kor között. A táborban 68 fő volt jelen,köztük 6 lányt tudhattunk a
jelentkezők között. Az egy hetes tábor alatt a labdarúgáson kívül sok színes
szabadidős program, játék várta a gyerekeket. Hagyományainkhoz híven idén
is kilátogattunk a Kincsem Lovasparkba, ahol a foci mellett több programmal
színesítették edzőink a kirándulást. Táborunkat új helyszínnel színesítettünk,
amit nagy érdeklődéssel vártak a táborozó gyerekek. Az új helyszín nem más
volt, mint a horgászok által nagyon kedvelt Tőzeges tó!
A sportprogramokon kívül a vendéglátónk Kalacsi János csónakázási lehetőséget is biztosított a táborozóknak, valamint ebéddel és ajándéktárgyakkal
jutalmazta meg a tábor résztvevőit.
Egyesületünk meghívására Juhász Roland 94 szeres magyar válogatott labdarúgó tette tiszteletét a focitáborban. A nagy várakozással várt 2016 -os Európa bajnokságról való élménybeszámoló nem is maradhatott el, melyet nagy érdeklődéssel vártak a gyerekek és a jelenlévő egyesületi edzők is. A gyerekek izgalommal tették fel kérdéseiket és fogadták a Juhász Roland élménybeszámolóját. A
beszámoló után nem is maradhatott el az aláírás gyűjtés, ahová néhányan többször is sorba álltak. A pénteki zárónapon,
pedig az NBI - es Vasas FC kapusa Nagy Gergő tett látogatást a táborunkba és egy órás kapusedzés után őt is kérdezhették
a táborozók a profi világ rejtelmeiről.
Zárásként megjegyezném a tábor legfontosabb célja a labdarúgás és a sport népszerűsítése, az egészséges életmódra
nevelés, az Aranyszarvas SE hírnevének öregbítése, valamint az utánpótlás bázis növelése a még nem igazolt játékosok
bevonásával.
A tábor szakmai felelőse Sulyok István UEFA „B” licenszes egyesületi edző volt, munkáját pedig a szintén sportegyesületnél alkalmazásban lévő Aszódi Csaba korosztályos edző és általános iskolai testnevelő tanár segítette.
A tábor támogatói: Magyar Labdarúgó Szövetség, Aranyszarvas Zrt, Pikk - Pakk HNK Trafik Bt, Kincsem Lovaspark,
Tápió Nyomda Kft, Kalacsi János										
Tóth László
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Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester
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Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János
Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,
06-20-982-1180
A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

