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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Szeretettel köszöntöm Tápiószentmárton minden lakóját!

Újra eltelt egy év, eljött az Advent.
Ismét főszerep jut az ünnep négy gyertyájának, melyek a hit, remény, szeretet és öröm szimbólumai.
A 2016. évben településünk névadójának Toursi Szent Márton püspök születésének 1700. évfordulója alkalmából
egy hozzá intézett imát tennék közzé, melyet a Kalászosok osztottak ünnepségük alkalmával.

Ima Szent Mártonhoz
Hozzád jövünk, Szent Márton.
Isten katonája, Krisztus küldötte,
az evangélium tanúja és az egyház pásztora.
Kérünk, járj közben értünk Istennél
mélységes csendünkben, magányos éjszakáinkon.
Adja meg nekünk az Úr,
hogy hűségesen kitartsunk
hitünkben és az imádságban.
Amikor még meg sem kaptad a keresztséget,
köpenyed felét egy koldusnak adtad –
segíts, hogy mi is osztozzunk testvéreinkkel.
Amikor életed alkonyához értél,
nem vonakodtál a terhek és munkák sokaságától –
segíts, hogy engedelmesen megtegyük
az Atya akaratát.
Ébressz vágyat szívünkben,
hogy egyek legyünk veled,
hozzád egészen közel,
s megismerjük
a boldog örökkévalóság örömét.
Ámen.
Tápiószentmártonban idén is folytatjuk az elindított kezdeményezést, ami lassan már hagyományt teremtett. Karácsonyra készülve a település központját jelentő Szt. Márton téren felállítottuk az idei Község Karácsonyfáját és minden Advent Vasárnap szeretettel vártunk mindenkit.
A közös ünneplés alatt egyházi és civil szervezetek műsorait hallgathatjuk a fa alatt, majd az idei évben minden
vasárnap műsorral készül a művelődési ház is csatlakozva a kezdeményezéshez.
A közös készülődés elődleges üzenete a szeretet, a béke és az összetartozás erősítése, a magány csökkentése!
A szerény, de szeretetteljes ünneplés után zsíros kenyérrel, némi aprósüteménnyel, pár szem szaloncukorral és 1
pohár forró itallal látták vendégül a Karácsonyfa alatt összegyűlt lakosságot a vendéglátók, miközben kellemes és tartalmas beszélgetést folytattak.
A 2016. évben a Község Karácsonyfáját Szalóki család (Sőregi út) ajánlotta fel, a fa mellet elhelyezett Betlehem
felállításához és az emlékmű mellett elhelyezett Adventi koszorú elkészítéséhez Balaska család (Kossuth L. út), a Zöldikék, a Hagyományőrző Tüzérek és Árvainé Búzás Anikó nyújtottak segítséget.
Az idei évben is több fenyőfa felajánlás érkezett, ezért úgy döntöttünk, hogy a göbölyjárási kápolna udvarán állítjuk
fel a Harcsa család (Göbölyjárás) által felajánlott fát, amit az ottani lakók egy szép kis betlehemmel egészített ki.
KÖSZÖNJÜK mindnyájuknak a településért tett önzetlen felajánlásaikat, munkájukat!

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának nevében szeretnék minden kedves
Tápiószentmártonban élőnek
Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben gazdag, Szeretetteljes Új esztendőt kívánni!

										

Baráti üdvözlettel:
Györe László
polgármester
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Változás

(pletykák és tények)
Az elmúlt hetekben, hónapokban sok szóbeszéddel találkoztam én is és a képviselő-testület tagjai is az utcákon,
boltokban.
Azonban azt kellett tapasztalnom, hogy sok esetben még csak köze sincs a valósághoz.
A lakosság egy része „első kézből” tudni vélte, hogy mely intézményünknél milyen személycserék, változások,
esetleg intézkedések lesznek, sőt az „új vezető” vagy „ügyintéző” személyét is előre megmondták.
Azonban (ahogyan John Adams mondta) „A tények makacs dolgok!”
Tehát akkor próbálom leírni, hogy mik azok a tények, amik az egyes szóbeszédek mögött vannak.
1. Az Étkeztető Szolgálat tekintetében törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, hogy újra kiírjuk az Intézményvezető álláshelyre a pályázatot (1992. évi XXXIII törvény 20/B. § (1) bekezdés). Ugyanis a törvény előírásai
szerint 2011 óta csak határozott idejű maximum 5 éves vezetői kinevezést lehet alkalmazni (2010. évi CLXXV. törvény
7.§. (1) bekezdés), ezért minden 5. év végén kötelesek vagyunk újra pályáztatni. A jelenlegi vezető nincs „kirúgva” és
csak Ő dönti el, hogy indul-e a következő pályázaton vagy nem. A vezetői kinevezést csak a képviselő-testület adhatja
meg (2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 2. pontja).
Most többnyire az összegyűlt szabadságát tölti, ezért ritkábban látni a szolgálatnál.
2. Tápiószentmárton Jegyzőjét Wenhardt Lászlónét 2016. november 4. napján bizalmatlanság és nem megfelelő
munkavégzés miatt felmentettem állásából
(2011. évi CXCIX. törvény 63. §. (2) bekezdés b) és e) pontja).
Mielőtt azonban ezt megtettem volna több alkalommal is felkértem, hogy kérje nyugdíjazását, ettől azonban minden
alkalommal elzárkózott. A döntésem két éven át érlelődött bennem, próbáltam együttműködni a település érdekében,
de sajnos az eltelt idő alatt nem éreztem azt a bizalmat, ami egy ilyen munkakörnél feltétel nélküli kell, hogy legyen.
Indoklásomban részletesen leírtam, hogy mi vezetett idáig.
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Azonban a jegyző asszony nem volt hajlandó aláírni és átvenni a felmentését. A törvény értelmében (2011. évi CXCIX. törvény 21. §. (1) bekezdés) ennek ellenére a felmentése átadottnak tekinthető. A bizalmatlanság ezután is fennáll,
ezért mindenképpen másik jegyzővel szeretnék dolgozni.
Csak ezt követően szembesültem azzal, hogy 2016. november 4. napjával betegállományba vonult. Ennek jogi
következménye, hogy amíg betegállományban van, addig nem kezdődik meg a felmentési ideje (két hónap), ezért nem
vagyok jogosult másik jegyzőt felvenni. Ennek a problémának a megoldására előterjesztéssel élek a képviselő-testület
felé, hogy alkalmazzunk egy aljegyzőt (az újság megjelenésére már kiderül, hogy hogyan döntöttek).
3. A polgármesteri hivatal dolgozói 2016. november 7.-én közösen kérték Wenhardt Lászlóné felmentésének vis�szavonását, ami elől én elzárkóztam.
Ezt követően 2016. november 7. napján öt fő betegedett meg, majd további 3 fő, és azt követően még 1 fő jelezte
betegségét, miközben többen szabadságon voltak.
Ez a történés nagyban megnehezítette a hivatal működését, hiszen jóformán csak ügyeletet tudtunk tartani, a szabadságon lévő dolgozók közreműködésével.
A dolgozók közül többen 3 hétig tartó betegállományban voltak, de a betegség várható idejéről tájékoztatatást csak
2 fő adott, ezért vehették Önök észre, hogy „halogatjuk” ügyeik intézését.
Ez idő alatt terjedt a hír, hogy én minden dolgozót „kirúgtam”, sőt már új dolgozók is vannak a hivatalban.
A hivatal dolgozói felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, ezért én nem is vehetek fel, és nem is küldhetek
el senkit!
Az anyakönyvvezető anyai örömök elé néz, ezért egy helyettesítő anyakönyvvezetőt keresett a megbízott jegyző,
aki minden héten, szerdán 8-12 óráig látja majd el feladatát.
Jelenleg a hivatal ügyintézői közül két fő van hosszabb idejű betegállományban, a többiek mindannyian ellátják
munkaköreiket.
Ennek ellenére 2016. december 8. napján arról értesültem, hogy (saját kérésükre) 9 dolgozó tekintetében áthelyezését írt elő a Pest Megyei Kormányhivatal.
Önkormányzatunk folyamatos működése érdekében az érintett dolgozóknál 2017. január 31. napjával engedélyezzük áthelyezésüket, feladataik naprakész átadása után. A betölthető álláshelyekkel kapcsolatban a
www.tapioszentmarton.hu weboldalon található bővebb információ.
2016. december 1. napjától az új jegyző kijelöléséig Dr. Tarnai Richard kormánymegbízott Karsainé Magyar Ildikót
Nagykáta város jegyzőjét jelölte ki megbízott jegyző munkakörbe, Tápiószentmártonba.
A hivatal a továbbiakban működőképes, miden ügykört ellát!
4. A hírekkel ellentétben Dr. Zátrok Anikó nem nyújtott be Önkormányzatunkhoz olyan dokumentumot, amely
alátámasztaná azt a pletykát, hogy elmegy Tápiószentmártonból. A doktornő az „Újfalusi” körzetben nem helyettesít
a jövőben, de szerződésének megfelelően gondoskodott helyettesítéséről. Dr. Lázár Ferenc 2017. januárjában, Dr. Ács
Attila pedig 2016. decemberében és 2017. februárjában látja el a helyettesítést. Az ezt követő időszakra egyelőre nem
készült szerződés, ezért arról még tárgyalásokat kell folytatni.
Dr. Péter Szabolcs azonban a híreknek megfelelően 2017. január 31. napjával befejezi rendelését és nyugdíjba vonul. Az azt követő 6 hónapig még árulhatja praxisát, ami sikertelenség esetén visszaszáll önkormányzatunkra. Ez idő
alatt helyettesítő orvossal próbáljuk megoldani a betegellátást.
Az „Újfalusi” praxist már több alkalommal hirdettük meg, de többnyire nem volt érdeklődő. A háziorvosok közel
harmada elérte a nyugdíj korhatárt és a fiatal orvosok közül nagyon kevesen választják a háziorvosi szakot, ez országosan nehezíti az üres praxisok betöltését. Remélhetőleg idővel sikerül majd mindkét praxisra állandó orvost találni.

Györe László
polgármester
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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 pályázatra a képviselő-testület
határozata szerint a 2017. évi költségvetés ismeretében nyújtunk be majd pályázatot, mert a felkért művész által
megálmodott emlékmű jelentősebb saját forrással tudna csak megvalósulni.
Reméljük, hogy lesz még lehetőségünk a pályázat benyújtására a későbbiekben is, hiszen ez forráskimerülésig lehetséges.
2. „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” címen
indult pályázat esetében 2 millió Ft-ra nyújtottunk be kérelmet, amiből 1,5 millió Ft került megítélésre. A hideg idő
megérkezésével azonban már csak a jövő év tavaszán kerülhet felújításra az emlékmű.
3. A szociális tűzifára benyújtott 5 millió Ft-os igényünk ellenére sajnos „csak” 1,4 millió Ft került pozitív
elbírálás alá, ezért a tervezettnél kevesebb idős embert és gyermekes családot sikerül ebből támogatnunk. A szociális
bizottság, a családsegítők és a szociális ügyintézők segítségével választotta ki a 60 háztartást, ahová kerül ebből a tűzifából.
4. A Magyar Állam felé „Rendkívüli települési támogatás” címen nyújtottunk be támogatási kérelmet, a csatornahálózat építésével összefüggésben fizetendő hitelkamatok megnövekedett összegére, mely önkormányzatunkat
terheli. A kérelmet minden önkormányzat esetében elutasították, mert az állam álláspontja szerint a csatorna beruházás önként vállalt feladat volt, és ennek költségeit viselnünk kell. Lehetőséget adtak, hogy kötelező feladatainkkal
kapcsolatos, más elmaradásainkra újra benyújthassuk a pályázatot, de Tápiószentmárton minden számláját határidőre
rendezte, ezért nem tudtunk másra támogatást igényelni.
5. Tápiószentmárton tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. A Szövetség pályázatot nyújtott be „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” tárgyban.
Ennek a pályázatnak a kapcsán ingyenesen készítik el Tápiószentmárton klímastratégiáját. Továbbá a Szövetség és az
EON együttműködési megállapodásának köszönhetően Tápiószentmárton részt vehet az EON által megvalósuló pilot
projektben, ahol 5 szempont szerinti energiatérképet készítenek ingyenesen számunkra. A két lehetőség megkönnyíti
majd jövőbeni döntéseinket.
Beadott pályázatok:
Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek.
1. A művelődési ház teljes energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatról még semmi hírünk nincs.
2. A sportcsarnok és tanuszoda, alsós iskola, könyvtár, Fő úti rendelő és Béke téri óvoda energetikai felújításait
célzó pályázatról még semmilyen hírt nem tudunk.
3. Éltünk a lehetőséggel, hogy 2 db kültéri fitness teret is igényeljünk a Magyar Államtól (amit a Cifrakertben
és a Béke téren szeretnénk elhelyezni). Azonban a nyári igénybejelentés óta nincs további információ a megvalósítás
ügyében.
4. Az energiatakarékossággal és a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos szemléletformáló rendezvényekre, kiadványokra meghirdetett pályázat kapcsán megkaptuk a befogadó nyilatkozatot, melyben leírták, hogy a pályázatunk
minden előírásnak megfelelt, ezért támogatásra terjesztették elő. Az igényelt támogatás közel 5 millió Ft. Várjuk a
kedvező elbírálást.
További beadásra váró pályázat:
1. Január 6. napjától nyílik meg a „Külterületi már meglévő földutak fejlesztése” pályázat. A pályázat keretében maximum 100 millió Ft igényelhető, Tápiószentmártonban 85 % támogatási intenzitással. Mivel a Nagykátai
járás a hátrányos helyzetű járások közé lett sorolva, ezért lehetőségünk adódik arra, hogy már aszfaltos utat újítsunk fel.
A pályázat fontos része az is, hogy valamilyen gazdaságfejlesztéssel legyen összefüggésben a pályázat, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy az Albertirsai utat újítanánk fel belőle. A felmérés elkészült, mely szerint a szakaszos
felújítás megközelítőleg nettó 92 millió Ft lesz.
							
							

Györe László
polgármester
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Csatorna hírek

Szennyvízzel kapcsolatos örömteli hírünk, hogy hamarosan befejeződik a régi szennyvíztelep bontása. Ennek
költségeit, mely közel 60 millió Ft nagyságrendű, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (TTT) vállalta megfizetni a szennyvíz beruházási projekt részeként. A műszaki tartalomban a bontás mellett a bontott anyagok elszállítása,
ártalmatlanítása és a terület egyes részein talajcsere is részét képezte.
További haszna a településünknek, a bontást végző cég vezetőivel sikerült megegyezni, hogy a bontásból származó
tégla és beton törmeléket itt hagyják és ledarálják, mely alkalmas lesz a földútjaink alapjának. Ezzel közel 1/3-ával
tudjuk majd csökkenteni a földutak stabilizálásának költségeit.
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 285.000 Ft/ingatlan összegben érdekeltségi hozzájárulás címen határozták meg.
Ennek ésszerű finanszírozására már 2008-tól több alkalommal lehetőség volt Fundamenta Lakástakarék pénztári
tagságot létrehozni és ezzel 30 % állami támogatáshoz jutni.
Sokan éltek a lehetőséggel, sokan utólag csatlakoztak, de sajnos voltak olyanok is, akik nem vettek tudomást arról,
hogy a tagság (a többségi döntés következtében) mindenki számára kötelező.
Ahhoz, hogy a csatorna beruházás megkezdődhessen a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulata (TTCSVT), aki az érdekeltségi hozzájárulásokat beszedte, az önerő kiváltására banki hitelt vett fel, melynek
fedezetét a lakossági befizetések adják.
A Bank a milliárdos finanszírozást úgy vállalta, hogy a hitel felvételétől a visszafizetésig a 20 települési önkormányzat vállalja az éves kamatok megfizetését.
Tápiószentmártonnak a 2014. évtől vált valósággá a fizetési kötelezettség, a 2008-ban indított egyre növekvőbb
mennyiségű hitel kamatai tekintetében. A visszafizetési határidő 2019. év, ezért a fizetési kötelezettség addig terheli az
önkormányzatokat.
A 2014. és 2015. években Tápiószentmártonnak közel 16,5 millió Ft/év volt a fizetési kötelezettsége, majd idén
a 2016. évre már közel 25,7 millió Ft-ot kell befizetnünk, majd a jövő évre ez az összeg már több mint 28 millió
Ft lehet, egészen 2019-ig.
A fentiek is eléggé megterhelik az önkormányzatot, hiszen a helyi fejlesztési pénzek nagy része elmegy a kamatok
megfizetésére, de további gondot jelent Tápiószentmárton számára, hogy 2008-ban minden önkormányzatnak kézfizető kezességet kellett vállalnia az esetleges nem fizetők után.
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat köteles kifizetni minden nem fizető lakó ingatlana után az érdekeltségi hozzájárulást, mert ellenkező esetben a TTCSVT bármikor leemelheti a számlánkról a hiányzó összeget.
A rendelkezésre álló információk alapján ez egy 100 millió Ft-os nagyságrendű összeg jelenleg Tápiószentmártonban. Abban az estben, ha egy ekkora összeget leemelnek a számlánkról, azzal akár csődhelyzetbe is kerülhet az
önkormányzat.
(Ez azt jelenti, hogy nem tudunk fizetni víz -, villany-, gázszámlákat, béreket, étkeztetést, stb.)
Ezt természetesen nem hagyhatjuk, ezért a település megbízott jegyzője hamarosan adók módjára kezdi meg
a behajtásokat (jövedelem letiltásokat, ingatlanokra terheléseket, stb.) azoknál a lakóknál, akik többszöri felszólítás
ellenére sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek.
Magam is többször kértem az előző újságokban a lakosságot, hogy fizessék meg elmaradásaikat, mert a behajtás
nem maradhat el!
A település működésének biztosítása miatt, már nem lesz mód a részletfizetési vagy egyéb megállapodásokra,
vagy méltányossági kérelmek elfogadására, mert az önkormányzat működése kerülhet veszélybe!
A kamatfizetések könnyítése érdekében a 20 polgármester együttesen levélben fordult a 4 érintett országgyűlési
képviselőhöz, hiszen ez minden önkormányzatnak nagy teher.
Reméljük, sikerrel járnak és kaphatunk kormányzati segítséget!
A TTCSVT tájékoztatása szerint, akik 2008-ban kötöttek a Fundamenta LTP szerződést, Ők hamarosan levelet fognak kapni a Fundamentától, amiben a kiutalásról érdeklődnek. Mivel minden szerződés a TTCSVT-ra
van kedvezményezve, ezért erre a levélre nem kell válaszolni, és akkor minden további értesítés nélkül átutalásra
kerül a levélben szereplő összeg.
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Amennyiben ez az összeg több vagy kevesebb az érdekeltségi hozzájárulásnál, akkor 2017. év közepe táján
a TTCSVT elszámol az ügyfelekkel és visszaadja a többletet vagy kéri majd a hiányt. Hiány abból adódhat, ha
valaki késedelmesen fizetett, szerződést módosított, és ebből adódóan veszített a 30 % állami támogatásból.
Az elmaradt bekötéseket 2017. május 31. napjáig fogják pótolni!
Kérek mindenkit, hogy akinek bármi problémája van a bekötéssel, mindenképpen keresse fel a Társulat
nagykátai irodáját (2760. Nagykáta, Dózsa György út 19/G, a piac melletti épületben), mert a fenti időpont után már
csak a TRV Zrt. által lehet a rendszerre rákötni, melynek költségeit már a lakosnak kell állnia!
Györe László

polgármester

Útfelújítás
Az elmúlt 3 hónapban is próbáltuk az utak állapotát felkészíteni a téli időjárásra.
Mindenszentek előtt a József Attila út simítását végeztettük el, majd a képviselő-testület a Katona József út felújításáról döntött.
Ezt a felújítást már olyan minőségben szerettük volna elkészíttetni, hogy a későbbi esetleges aszfaltozáskor már ne
kelljen további összegeket költeni rá. A munkákat végző Gildex Kft. szerint erre a minőségre már lehet aszfaltozni (már
csak pénz kérdése).
Nehezítette a megtervezett műszaki tartalom kivitelezését, hogy az utca lakói közül voltak, akik akadályozták a
tervezett szikkasztó árkok elkészítését (autókkal álltak ki a kerítések mellé), ezért a vízelvezetés az út egy részén nem
készült el. A jövőben ez okozhat további kellemetlenséget, de sajnos nem lesz arra lehetőségünk, hogy újabb összegeket
költsünk az út helyreállítására, mert még sok utca lakói várják a XXI. századi közlekedési lehetőségek megvalósulását.
A település földútjait is grédereztettük, így most járhatóak útjaink.
Már több alkalommal kérelmeztem a Tápiószentmártont és Tápiószelét összekötő út (3112-es) teljes szélességű
javítását. Idén újra megpróbáltam, mivel Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár úr nyilatkozata szerint a
2017. évben Pest megye közel a dupláját kaphatja az eddigi közútfelújítási összegnek.
A kérelmemet elküldtem Czerván György országgyűlési képviselőnek is, aki felvette a kapcsolatot az ügyben a
Magyar Közútkezelővel és hozzám hasonlóan Ő is kérte, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket.
Sajnos a közútkezelő az eddigi válaszaihoz hasonlóan, azt írta, hogy figyelemmel kísérik az út állapotát és folyamatosan kátyúzással fogják javítani, de a fenti összegből sajnos nem fog jutni, mert nagyobb forgalmú utak előnyt élveznek.
Reméljük, hogy a közeljövőben mégis jut valamilyen forrás a balesetveszélyes útszakasz teljes helyreállítására.
Györe László
polgármester

„29-es” körzet
Tisztelt „29-es körzet”!
A UPC összehívta a térség polgármestereit és bejelentést
tett közzé.
Eszerint végre megkezdődik a régóta várt fejlesztés a
mi elmaradott körzetünkben is.
Ígéretük szerint a jelenlegi (analóg) kábel TV és internet
hálózatot a most legkorszerűbb optikai hálózatra cserélik.
A fejlesztést Monor és Nagykáta térségében kezdik meg,
mely közel 1 milliárdos beruházást jelent majd. A tájékoztató szerit állami pályázat segítheti majd a gyorsabb haladást, de 2018-ra szeretnék a térség 100.000 ingatlanjában
biztosítani az 500 Mbit/s sebességet, amit az otthoni előfizetéssel rendelkezők az ország wifivel lefedett részein is
ingyen használhatnak majd!
További jó hírként válaszoltak kérdésemre, hogy Tápiószentmártonban Göbölyjárás és az üdülőterület is

részesülhet a nagy sebességű hozzáférésből! Utóbbi esetében kértem az értékesítést, hogy vizsgálja meg egy féléves előfizetés lehetőségét is, hiszen többnyire ennyi ideig
használják az üdülőterület lakosai ingatlanjaikat életvitelszerűen. Nem zárkóztak el a lehetőség elől...
Tájékoztatásuk szerint nem titkolt céljaik közé tartozik,
hogy a fejlesztés befejezése után szeretnék lekapcsolni az
analóg rendszert és csak a digitális hálózatot használni.
Kérdésemre azt a tájékoztatást adták, hogy a digitális
rendszeren lehetőségünk lesz a helyi kábel TV műsorát
folytatni, bár azt még nem tudták megmondani, hogy ezt
milyen díjazás mellett képzelik el.
Reméljük, mielőbb elér hozzánk is a
digitális forradalom!
Györe László
polgármester
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Az alsó tagozatos kisdiákok mindennapjai

A nyári élmények, az önfeledt játék mára csupán emlék maradt. A szeptemberi csengőszó visszafordíthatatlanul
elhozta az új tanévet. Ismét két tanterem felújítása történt meg a nyár folyamán. Ebből az egyiket a legkisebbek vették
birtokukba, a másik pedig a nagyobb tanulók komfortérzetét javította .A folyosó is megszépült,megújult. Így már semmi
nem jelentett akadályt, hogy belevessük magunkat a tudás világába.
Programjaink minden évben tartalmasak, érdekesek így az óvoda-iskola átmenete ebben az évben is akadályok
nélkül valósult meg. A kis elsősök ismerkedtek a szokásokkal, házirenddel és egymással. A kezdeti időszak után az óvó
nénik mindig örömmel tapasztalják kis tanítványaik gyors és látványos beilleszkedését, fejlődését. A közös játékfoglalkozás az oviban immár hagyomány. Az ügyességi versenyek, feladatok örömteli pillanatokat szereztek. A vendégül
látott elsősök egy napsütötte délelőtti órában vették ismét birtokukba a régi udvart és játékokat és bújtak rég nem látott
óvó nénijükhöz.
A mesék birodalma közel áll a kisdiákokhoz. A népmese napján az idei tanévben is több osztály használta ki a közeli
könyvtár adta lehetőséget és a könyvtáros Dzsami néni érdekes foglalkozásait. Ezeknek a rendhagyó óráknak mindig
nagy sikere van.
Megemlékezéseinket az október 6-i gyásznappal indítottuk. Az osztályok gyertyával, dalokkal, olvasmányokkal
emlékeztek. A felső tagozatos tanulók rövid műsora pedig az ehhez méltó hangulatot is megteremtette. Október 23-án a
zuhogó eső ellenére is színvonalas előadást tekinthettünk meg a nagyok jóvoltából a művelődési házban.
Az őszi időszak már versenyzésre is adott lehetőséget. A hagyományos szüreti futóversenyen a 3-4. osztályos tanulók vettek részt. Az első három helyen negyedik, szorosan a nyomukban a harmadikosok futottak be a célba. I. hely:
Kozma Tamás, II. hely: Ivánfy Bence, míg a III. hely Lengyel Gáboré lett. A Benedek Elek szövegértő verseny a meseszerető és értő tanulókat várta Cegléden. Az idei évben közel 150 résztvevő közül Lengyel Gábor 4.a osztályos tanuló
II .helyezést ért el. Társai is büszkélkedhettek, mert Mózes Bence, Imbre Anna, Kozma Tamás, Szabó Zalán az első 15
közé jutottak. A harmadikosok, akik először vettek részt ilyen típusú versenyen dicséretreméltó teljesítményt nyújtottak.
Ők is bejutottak az első 20 közé évfolyamukon. Név szerint: Árki Amira, Scheffer Martin, Edelényi Fruzsina, Cseh
Anna, Dudok Zoltán, Sági Kristóf.
Az őszi szünet időszaka következett. Ám voltak, akik ekkor sem tétlenkedtek. A 3.a osztályos szülők a tanterem festésére, dekorálására áldozták szabadidejüket. Megszépült osztály várta a gyerekeket és a tanító nénit. Ilyen környezetben
még a tanulás is könnyebb. Köszönet érte.
A sportolóink jelenleg a játékos sportvetélkedőre készülnek gőzerővel. Külön élmény volt gyereknek és pedagógusnak egyaránt Juhász Roland búcsúmérkőzése. Tanulóink kísérhették fel a fociválogatott tagjait a pályára.
Kiemelkedő esemény a Márton napi projektünk. Falunk névadójára emlékezve egy igazán szép és vidám műsorral
kezdtük a napot. Márton püspök élete Németh Ferencné - Ica néni és Mészárosné Baráth Julianna - Julika néni segítségével elevenedett meg. A vidám jelenetet Visnyei Zsuzsi néninek köszönhettük. A sok munka gyümölcse egy igazán
felejthetetlen műsor lett. A nap további időszaka játékos versenyeké volt. Kézműveskedés, libatömés-itatás, libatollfújás, tojásterelgetés, Márton köpenyének megosztása szerepelt ezen a napon. A nap végét meglepetésként Kovács Ferenc
és családja jóvoltából igazi libaterelgetés koronázta meg. A gyerekek nagy izgalommal figyelték az állatok sétáját és
hallgatták a kissé ijedt gágogásukat. Az öröm és a jókedv ezen a napon önmagáért beszélt. A gyerekek öröme a pedagógusok öröme.
A nyílt napon mindig nagy az érdeklődés az alsó tagozaton. Ilyenkor minden kisdiák szeretné megmutatni tudását,
ügyességét.
Elérkezett a december. Mikulás, karácsony, ünnep, szeretet, ajándék, meglepetés. Felsorolni sem könnyű mi minden jut ilyenkor az emberek eszébe. Az iskola falait is átjárja ennek az időszaknak minden varázsa. A Mikulás bácsi
idén is eljött hozzánk, hogy megdicsérje a jókat és kiossza intelmeit a
csínytevőkre. Levelet is írt, amelyben köszöntő versírásra buzdította
a gyerekeket. A nagyszakállú örömmel hallgatta a verseket, dalokat.
Az apróságok tágra nyílt szemmel figyelték a Télapó minden mozdulatát és tettek ígéretet a jó tanulásra, szófogadásra. Hangos énekléssel,
integetéssel vettek búcsút a hosszú útjára induló Mikulástól. Az elkövetkező hetek, napok bár komoly munkával folytak, de a várakozás az advent belopózott az iskola falai közé és a gyermekszívekbe
is. A pedagógusok is igyekeztek ezt az időt széppé, szeretetteljessé
tenni. Ajándékkészítés, verstanulás, dalok, zene, fények, dekoráció,
szívekbe elhintett szeretet majd otthon, család, gyertyafény. Az utolsó
napokban ezekre készülünk és töltjük meg szívünket békével, nyugalommal, szeretettel.
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Az ünnepre várva kívánunk az alsó tagozat minden pedagógusa nevében békés, szeretetteljes ünnepeket!

„ Álmodik a fenyőfácska odakinn az erdőn,
ragyogó lesz ruhája, ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre, gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe
költözzék be Szent Karácsony ünnepén a béke. „
Filipcseiné Varró Gabriella
alsó tagozatos munkaközösség vezető

Élet a Kubinyi Ágoston Általános Iskolában
Karácsonyra várva

A legutóbbi beszámolónk óta eltelt közel három hónap is eseménydúsan zajlott intézményünkben. Az oktató-nevelő
munka mellett most is igyekeztünk sok gazdag programmal színesíteni tanulóink mindennapjait, kizökkentve őket a
napi rutinból.
Cikkünk elején visszarepülünk időben az őszi eseményekhez. Nagyon sok jól bevált, így hagyománnyá váló rendezvényünk van, melyeket persze igyekszünk bővíteni, megújítani is. Ilyen hagyománnyá váló eseményünk az immár 9.
alkalommal megrendezésre kerülő Szüreti futóverseny. Ebben a tanévben szeptember 22-én, délután mozgathatták meg
magukat különböző, a korosztályuknak megfelelő távokon, tanulóink és a futáshoz kedvet érző pedagógusok egyaránt.
A környezettudatos magatartást is erősítő papírgyűjtésünk, minden tanévben sikeres. Most is több tonna újrahasznosításra váró papírhulladék gyűlt össze a konténerekben. De ma már nem csak ez népszerű, hanem szinte az egész
falut megmozgató projektté vált az e-hulladék gyűjtése is. A szeptember 29. és október 1. között tartott összefogás
eredményének bevételét, mint minden tanévben most is tanulóink előmenetelére, a különböző foglalkozások eszközeire
fordítjuk.
A magyarságtudat erősítése minden iskola, így a mi intézményünknek is kiemelt feladata. Ebben fontos szerepet
kapnak a különböző megemlékezések. Október 6-án reggel, a 6. b osztály tanulóinak segítségével emlékeztünk meg az
1849-ben e napon, Aradon kivégzett 13 tábornokról. Az őszi tanösvény keretében, ugyanezen a napon a hatodik évfolyamos tanulók Nagykátára a Tájházba tettek tanulmányi kirándulást, ahol a múlt század elején érezhették magukat a hűen
berendezett tanteremben, majd nagyszüleink korából próbálhattak ki különböző játékokat. Néhány nappal később pedig,
a 8. osztályosok látogattak el a helyi Kincsem Múzeumba, ahol egy vetélkedőn bővíthették eddigi tudásukat községünk
helytörténetéről és méltán híres lováról, Kincsemről.
Október 8-án, már második alkalommal került megrendezésre, Czerván György államtitkár úr védnökségével, a
Szülői Munkaközösség szervezésében a Kubinyi bál. Nagyon kellemes estét tölthetett el az, aki részt vett ezen az eseményen, emellett községünk gyermekeit is támogatta, hiszen a bál bevételét a szülői közösség mindig iskolánknak ajánlja
fel.
Minden tanévben igyekszünk színházba is eljuttatni gyermekeinket. A mostani színházlátogatás keretében Fazekas
Mihály Lúdas Matyijának zenés változatát élvezhették végig a velünk tartók egy rendhagyó helyszínen, a Fővárosi
Nagycirkuszban.
Az október kiemelkedő eseménye volt az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira való megemlékezés, hiszen
idén a 60. évfordulója volt a diktatúra, a szovjet elnyomás ellen fellázadó eseményeknek. Az október 21-én, pénteken megtartott községi ünnepélynek ismét a 8. évfolyamos tanulók és
iskolánk énekkara voltak a főszereplői. A kerek évfordulóhoz
méltó, színvonalas, történelmi visszaemlékezésre épülő produkciót láthatott az, aki eljött a megemlékezésre.
Lassan beköszöntött Szent András hava is, ami szintén színes programok sorát hozta diákjainknak.
Folytatva a kerek évfordulók sorát 1700 éve született községünk védőszentje, Szent Márton. Minden évben projektnap keretében tisztelgünk előtte, és így volt ez most is. Változatos programokon vehettek részt, november 11-én tanulóink. Különböző szellemi és ügyességi vetélkedőkön próbálhatták ki magukat, bővíthették tudásukat Márton püspökről,
a jeles naphoz kapcsolódó népszokásokkal, szólásokkal ismerkedhettek meg. Éhségüket pedig e napnak megfelelően,
libazsíros kenyérrel és teával csillapíthatták. 7-8. évfolyamos tanulóink a községi Márton- hét keretében, részt vettek a
hagyományos Generációk találkozóján is, ahol a nyugdíjasklub tagjaival töltöttek el egy kellemes délutánt.
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November 13-a meghatározó dátum a magyar nyelv történetében, 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyar
nyelvet hivatalossá tevő törvényt, hogy a figyelmet ráirányítsák
a szellemi-kulturális örökségünk alapját jelentő anyanyelvünkre. Ennek megfelelően mi is minden évben megemlékezünk
nyelvünkről egy rövid műsorral.
A végzős osztályok ebben a tanévben is eljuthattak a ceglédi továbbtanulási börzére, ahol a környék középiskolái mutatják be az általuk kínált lehetőségeket, szakokat, ezzel is segítve
a tanulókat a pályaválasztásban.
Ez a hónap sem telt el tanulmányi kirándulás nélkül. A 6-8.
évfolyamos tanulóink látogattak el a budapesti Millenárison található Láthatatlan Kiállításra. A teljes sötétségben zajló séta
nagyon jól fejleszti a tanulók szociális érzékenységét, hiszen
rövid időre megtapasztalhatják, milyen lehet vakon élni.
November 15-én és 17-én tartottuk a hagyományos nyílt
napunkat a felső tagozaton. Ilyenkor a szülők megnézhetik
gyermekeiket munka közben a tanítási órákon. Mi továbbra is
arra buzdítunk minden kedves Szülőt, hogy éljenek a lehetőséggel, jöjjenek és tekintsenek be iskolánk, gyermekeik mindennapi munkájába nyílt napjainkon!
Ebben a hónapban került sor Monoron a Diákparlament „ülésére”, ahol iskolánkat a diákönkormányzat két nyolcadik osztályos tanulója képviselt.
Elérkezett a várva várt december is. Ez nemcsak a gyerekek számára a legszebb hónap, hiszen nekünk felnőtteknek
is a karácsonyvárás izgalmával telik ez az időszak. Az advent, a várakozás érzését próbáljuk közelebb hozni a gyerekekhez, a négy héten át tartó közös gyertyagyújtással, a díszbe öltöztetett iskolával, a közös karácsonyfával, melyet ebben
az évben Fejős Attila ajánlott fel intézményünknek. Ezzel igyekszünk mi is a szeretet ünnepére való ráhangolódásban
segíteni. December 8-án diákjainknak lehetőségük volt megnézni a ceglédi adventi vásárt, egy kellemes korcsolyázással
egybekötve. Az adventi időszak zárása a téli szünet előtti utolsó tanítási napra tervezett ünnepi készülődés lesz, ahol
különböző karácsonyi díszeket készíthetnek gyermekeink az otthoni karácsonyfára, miközben mézeskalács illata lengi
majd be az iskolát, amelyet a „kuktáskodni” szerető tanulók süthetnek, díszíthetnek pedagógusaink segítségével. A nap
végén énekkarunk karácsonyi dalcsokrával és pedagógusaink rövid műsorával kívánunk mindenkinek boldog ünnepeket.
Reméljük, hogy diákjaink ebben az évben is jó élményekkel zárják az évet és újult erővel, boldogan térnek vissza
az új esztendőben.
Juhász Gyula szavaival kívánok a magam és a felső tagozat minden pedagógusa nevében áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyt községünk minden lakosának!
„…És valahol csak kétkedő beszédet
hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.„
Dudokné Balaska Anikó
humánmunkaközösség- vezető

Adventi hétvégék a Tápiószentmártoni Művelődési Házban
Idestova 8 éve már, hogy településünkön az itt élő emberek közösen ünnepelnek a község fenyőfájánál. Ehhez a szép
gondolathoz csatlakozott a művelődési ház az idei évben. Minden adventi hétvégén kézműves kirakodóvásárral és egy
színvonalas programmal.
Így szeretnénk mi is hozzájárulni az ünnepi készülődéshez: minden lakosnak Békés, Boldog Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Újévet kívánunk!
Tápiószentmártoni Művelődési Ház dolgozói
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Szüreti forgatag még egyszer
Az év utolsó meleg szinte nyári napja volt a szüreti rendezvény. Kicsit szakítottunk a hagyományokkal az idei felvonulás kapcsán, de nem tiszteletlenségből. A július 16-ra tervezett és szervezett Szent Márton Fesztivált elmosta az
eső. Erre a napra megrendelt programokat le kellett mondani. Ez azzal járt, hogy a megrendelt műsorokat egy másik
időpontra kellett áttenni. Ez az időpont a szüreti rendezvény volt. Sokan joggal kifogásolták, hogy kevés a menettánc,
hogy miért nem álltunk meg több helyen…? Hát ezért. Akit érdekeltek a programok és a felvonulók így is megtisztelték
jelenlétükkel és tapsukkal a résztvevőket. Színes és változatos műsor várta egész nap az érdeklődőket. Volt kirakodóvásár, ugráló vár, euro-jumping, rodeó bika. Délelőtt a legifjabbak bulizhattak, a Szotyola zenekar szórakoztatta őket
igényes gyermekműsorral. Délután az European Operett Társulat fiatal művészei ejtették ámulatba a közönséget. Este
pedig a Príma Party zenekar húzta a jobbnál- jobb talpalávalót a művelődési házban. Természetesen a hagyományos
szüreti felvonulás is megtörtént. A programok bősége miatt egy kicsit kevesebb tánccal, mint amit megszoktunk.
Sajnos az idén erre a napra nemcsak mi, hanem más települések is szerveztek programot. Öt környező településen
volt ezen a napon rendezvény… szeretném megköszönni mindazoknak a figyelmét, akik megtiszteltek jelenlétükkel és
figyelmükkel bennünket.
Majorosi Katalin

Márton napi rendezvények
Az idén sem volt hiány Márton napi programból. Hétfőn gyermek műsor várta a legifjabbakat. A Miskolci Vidám
Vándorok ismét elvarázsolták közönségüket. Keddtől Tar Ildikó Aranykéz díjas képzőművész munkáiban gyönyörködhettünk a könyvtárban. Szerdán a felső tagozatos diákok és a nyugdíjasklub tagjai találkoztak és vetélkedtek együtt.
Csütörtökön a Szent Márton Kvíz eredmény hirdetése történt a könyvtárban. Pénteken a Madách színház művészei
(Egyházi Géza és Ress Hajnalka valamint Viczián Gábor zeneszerző) szórakoztattak bennünket. Szombaton a rossz idő
ellenre 18 csapat érkezett és vett részt a Libafőző versenyen. Este pedig Horváth Éva Sára hangjában és tehetségében
gyönyörködhettünk. Vasárnap ünnepi mise volt a katolikus templomban. Délután pedig a művelődési házban folytatódott az ünnephez méltó programmal a Márton napok zárása. A Mandák Band játszott keresztény zenét. Felléptek már a
Szélrózsa Találkozón is, szerepelnek rendszeresen, Budapesten, a Deák téri templomban, hozzánk is Ceglédről érkeztek,
hogy utána nálunk is felléphessenek. Ez a fiatalokból álló tehetséges zenekar Balaska Rebeka Johanna jóvoltából jutott
el hozzánk. Ő is játszik ugyanis a zenekarban. Remélem talált mindenki kedvére valót a programok között. Jövőre is
várunk minden érdeklődőt szeretettel.
Majorosi Katalin

MÁRTON NAPI KÖSZÖNET
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata köszönetét fejezi ki a Márton napi rendezvénysorozatban közreműködőknek: Antalicz Csabának a színvonalas élménybeszámolóért.
Szent Márton Nyugdíjasklubnak a Generációk Találkozójáért és a Négyfordulós Szent Márton Kvízen való részvételért.
III. Márton napi Ludaskása és Süteménykészítő versenyen való részvételért minden helyi csapatnak. Verseny előkészítésében,
lebonyolításában és befejezésében közreműködőknek:
IPA MSZ KMSZ elnökének Lovasi Józsefnek
Szabadtűzi Lovagrend tagjainak: Kelemen Endrének, Schwartz Antalnak, Földes Istvánnak
Önkormányzat Logisztikai csoportjának: Majzik Zoltánnak, Molnár Ákosnak, Dobrodi Gyulának, Juhász Zsoltnak, Sági Kiss
Józsefnek
Önkormányzat Étkeztető Szolgálatának valamennyi dolgozójának
Kubinyi Ágoston Általános Iskola dolgozóinak: Ágnecz Tamásnak, Fényes Gábornénak, Katona Sándornénak, Nagy Jánosnénak, Tóth Lászlónénak
Helyi Polgárőrség tagjainak: Czira Andornak, Czira Bálintnak, Kollár Jánosnak, Szabó Jánosnak, Szabó Szabolcsnak
Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár dolgozóinak
Sportcsarnok dolgozóinak
Művészeti Iskola dolgozóinak
Művelődési Ház valamennyi dolgozójának.
Tusák Pálnak, aki a fődíj mellé egy Balatoni hosszú hétvégét ajánlott fel, melyet a Párkányból érkező győztes csapat vihetett
el.
A Rendezvénysorozat fő támogatói:
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata és a Tápiószentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pátria Takarékszövetkezet
Köszönetünket fejezzük ki településünk azon lakóinak, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényeinket és részt
vettek programjainkon.
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Márton nap a Sportcsarnokban

Márton napi rendezvénysorozat keretén belül utánpótlás csapatoknak szerveztünk kézilabda
és labdarúgó tornát. November 8-án labdarúgásban U7, U9, U11-es korosztályok (Tápiószecső,
Tiszakécske, Tápiószentmárton) sportolói mérkőztek meg egymással. A jó hangulatú tornáról elégedetten tértek haza az ifjú labdarúgók, hiszen mindenkinek került érem a nyakába.
10-én a legkisebb kézilabdás lányok mérték össze tudásukat. Ezen a napon az abonyi, kókai
és tápiószentmártoni csapatok küzdöttek egymás ellen. Nagy volt az izgalom, hiszen voltak olyan
játékosok, akik először kerültek tétmérkőzésen pályára. Nagy örömünkre a helyi kézilabdások
bizonyultak a legjobbnak.
12-én, szombaton Nyílt nap volt a Sportcsarnokban, mindenki ingyen vehette igénybe szolgáltatásainkat /uszoda, szauna, ping-pong, kondi terem/. Ugyanakkor a nagyteremben 8 kézilabda
csapat részvételével U10 – es mérkőzések zajlottak. A szurkolással nem volt baj, hiszen a szülők
tettek róla, hogy hangos legyen a sportcsarnok. Színvonalas mérkőzéseknek lehettek szemtanúi,
akik eljöttek ezen a napon intézményünkbe.
A Márton napok tiszteletére a Sportcsarnok előterébe került Juhász Roland válogatott labdarúgó felajánlása. Mégpedig az a cipő, amelyben az Európa bajnokságon futott, rúgta a labdát. Ezzel az ereklyével egészítettük ki az eddigi
kiállításunkat. Ezúton is köszönjük Roli, hogy a mi intézményünket tisztelted meg ezzel az értékes relikviával!

Téli Teremlabdarúgó Tornák
December 3-án kezdetét vette a XXI. Tápiószentmártoni Téli Teremlabdarúgó bajnokság. 13 csapat február
közepéig hétvégente küzd egymás ellen, azzal a céllal, hogy idén az Ő
csapatuk játékosai hódítsák el az aranyérmet. Tápiószentmártonon felül
Nagykáta, Ceglédbercel, Bénye, Pánd, Tápiószőlős, Cegléd, Tápiószele,
Albertirsa, Pilis sportolói jelentkeztek a hagyománnyá vált téli terem tornára. Tervezett játéknapok:
2016.12.11. vasárnap
2017.01.07-08. szombat, vasárnap
2017.01.14-15. szombat, vasárnap
2017.02.05. vasárnap
2017.02.12. vasárnap
2017.02.19. vasárnap
2017.02.25-26. szombat, vasárnap
Létesítményünkben december 16-tól 18-ig (péntek este - vasárnap) Adventi Teremlabdarúgó Torna kerül megrendezésre. Várhatóan a három nap alatt kb. 20-25 csapat küzdelmét lehet végigkísérni. A tavalyi évhez hasonlóan színvonalas, nívós mérkőzések várhatóak.
Szeretettel várjuk a szurkolókat, nézőket!

Turi Istvánné

Felhívás gyalogosok, kerékpárosok részére
Az őszi-téli időjárás beálltával a gyalog és kerékpárral közlekedők fokozottabb veszélynek vannak kitéve. A megváltozott időjárási viszonyok miatt – rossz látási viszonyok, sötétség, esős, ködös idő, csúszós utak – nagyobb figyelemmel kell közlekedniük, mivel egy kivilágítatlan kerékpár, fényvisszaverő mellény hiánya akár könnyen halálos baleset
bekövetkezéséhez vezethet.
A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.
Ha ezek egyike sincs az úton, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek. Lakott területen lehetőleg a menetirány szerint
a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a járműforgalommal szemben az úttest szélén egy sorban
közlekedhetnek.
A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet,
köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit
megzavarhatja, vagy megtévesztheti.
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Az őszi-téli időszakban mindig fokozottabban figyeljünk arra, hogy a rossz látási viszonyok miatt a járművezetők
később észlelhetnek bennünket.
A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van, de csak akkor, ha azt
meg is adják részére. Soha ne vegyük készpénznek az elsőbbségünket és minden esetben győződjünk meg arról, hogy
valóban szabad utat kaptunk.
A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen
nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé
teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.
A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron
vagy a kerékpároson előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos, vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt
helyeztek el, a lakott területen kívül közlekedő kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel.
Balesetmentes közlekedést kíván a Nagykátai Rendőrkapitányság Városi Balesetmegelőzési Bizottsága!

Rendőrségi felhívás
Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2016. októberben ismételten meghirdette a „Látni és látszani”
kampányt, amelyben arra bíztatja a gépjárművezetőket, hogy éljenek a lehetőségekkel és vizsgáltassák át autójukat és
ellenőriztessék látásukat, mindezt térítésmentesen.
Az idei kampány a korábbi évekhez képest „plusz” elemeket tartalmaz, így „Látni és Látszani Plusz” néven fut.
A „Látni és Látszani Plusz” főbb jellemzői:
• Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2016. október 15-től hirdette meg, mely december 10-ig tart.
• A kampányba szakszervizek és optikusok folyamatosan kerülnek bevonásra az ország különböző részein, akiket
ellátnak a kezdeményezés reklám- és dokumentum anyagaival (szórólap, molinó, igazoló lapok).
• A vizsgálatra mind magánszemélyek, mind cégek jelentkezhetnek gépjárműveikkel: a személy,- és a tehergépkocsikra, valamint a motorkerékpárokra is vonatkozik a kezdeményezés.
• A vizsgálatokon megjelent gépjárművezető részére a szervizek külön a kampányra készített igazolólapot adnak
át, mely igazolja, hogy a vizsgálaton részt vett és ott a járműve megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.
Látásellenőrzés:
• Ennek keretében a kezdeményezéshez kapcsolódó optikus szakember megállapítja a dioptria mértékét és tanácsot ad a megfelelő szemüveg elkészítéséhez.
• Egy célirányos honlap is üzemel (www.latnieslatszani.hu), mely folyamatos feltöltés alatt áll. Ezen megtalálhatók az egyes szervizek, optikusok, illetve egy szerviz- és optikakereső szolgáltatás is.
„Plusz” elemek:
2016-ban az új alapokra helyezett „Látni és Látszani Plusz” több szempontból is „pluszt” ad a résztvevőknek:
• A gépjármű-tulajdonosok számára kiterjesztett átvizsgálási lehetőséget biztosít, mely a világítástechnikai berendezéseken túl az autó általános műszaki állapotára is kiterjed.
• A kampányban résztvevő szervizek a beszállítói lánc bevonásán keresztül egyedi kedvezményekhez juthatnak.
• Szélesebb lett a megkeresett szervizek és optikák köre.
Igazoló lapok:
Javasolt, hogy a szervizekben, optikusoknál kapott igazoló lapot mindenki tartsa magánál a gépjárművével történő
közlekedése során és azt a közúti ellenőrzés alkalmával az intézkedő rendőrnek átadhatja. Ebből kifolyólag egy szabályszegés elkövetése esetén a jogkövetkezmények alól nem mentesíthet az igazolás, de esetlegesen a szankció alkalmazása
során a hatósági mérlegelés alapja lehet.
Bővebb információk találhatók a www.latnieslatszani.hu, a www.police.hu,
és a www.baleset-megelozes.eu weboldalakon.
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Téli gumi nélkül életveszélyes

Télen, hideg időjárás és hóesés esetén a szakemberek a téli abroncsok használatára hívják fel a figyelmet. Érdemes
előre gondolkodni és még a tél beköszönte előtt, október-november környékén beiktatni a gumicserét.
7 °C fok alatt a nyári gumi már jelentősen veszít tapadási képességéből, merevebbé, ridegebbé válik. Ez a merevség,
pedig a tapadásban, az irányíthatóságban és az úttartásban egyaránt megmutatkozik és hátrányosan befolyásolja a féktávolságot is. A télen nyári gumival közlekedő autó féktávolsága ugyanis több méterrel is megnövekedhet!
A biztonságos vezetés érdekében ismételten felhívjuk a figyelmet a téli gumik használatára, ha a hőmérséklet 7 °C
alá esik!
A téli gumi előnye a speciális szilika-gumi keverékből adódik, ami a hidegben sem keményedik meg, ezáltal jóval
nagyobb tapadást biztosít. A téli gumi futófelületén a barázdák mélyebbek és sokkal több bemetszés található rajta, mint
a nyár gumin. Havas, latyakos illetve jeges útfelületen a nyári abroncsok használatával nem érdemes kockáztatni, mert
azok ilyenkor jóval kisebb tapadást biztosítanak.
FIGYELEM! Hóban, fagyban nyári gumival többszörös is lehet a fékút a téli abroncshoz képest! A legveszélyesebb
felület a jég, ami a havas útnál kétszer, a száraznál viszont nyolcszor csúszósabb!
FONTOS! Mind a négy kerékre kerüljön téli abroncs, mivel csak így biztosítható az autó megfelelő stabilitása. Ha
az autót csak két téli gumival szereljük fel, a menetbiztonság jelentősen csökkenhet és fékezésnél könnyen irányíthatatlanná válhat az autó.
Nagykátai Rendőrkapitányság
Városi Balesetmegelőzési Bizottsága

Méltó búcsú a válogatott meztől!
Lejátszotta utolsó hivatalos mérkőzését a nemzeti mezben településünk díszpolgára, Juhász Roland. A Magyarország–Svédország barátságos labdarúgó mérkőzésen való pályára lépéssel kapta meg a búcsúzási lehetőséget a Magyar Labdarúgó Szövetségtől Király Gábor
is, aki 108 alkalommal léphetett pályára a legjobbak között. Juhász
Roland 95 alkalommal tehette meg ugyanezt. Bár az összecsapás 2–0ás vereséggel végződött,a közel 15 000 fős közönség így is remekül
érezhette magát.
Ez a nap nemcsak Juhász Roland és Király Gábor számára marad
emlékezetes, hanem az Aranyszarvas Sportegyesület fiatal labdarúgóinak is, akik lehetőséget kaptak rá, hogy felkísérjék a kezdő 11-et a pályára. Egy életre szóló élménnyel gazdagodva átérezhették,hogy milyen lehet magyar mezben a
himnuszt hallgatni egy válogatott mérkőzés előtt.
Kifejezve a Juhász Roland pályafutása iránti gratulációt, szülőfalujából négy autóbusszal látogattunk el a Grupama
Arénába. A közel 150 fős szentmártoni szurkolódelegáció állva tapsolta meg a mérkőzés első félidejében lecserélt, búcsúzó játékosokat. Az Aranyszarvas Sportegyesület minden tagja nevében gratulálok a válogatottban elért eredményeihez, és pályafutása további szakaszához is sok sikert kívánok Juhász Rolandnak!
A szurkolói csoportunk nevében szeretném megköszönni Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár úrnak, hogy biztosította az anyagi feltételeket az utazás költségeihez.
Tóth Kornél

Történetek Göbölyjárásról
Hosszú évek óta a kis kápolnánk tetőzete nagyon rossz állapotban volt. Sok helyen beázott, tönkre téve a kb. 6-7
éve rendbetett mennyezetet. Álmodoztunk ugyan egy új tetőről, segítség híján nem sok reményünk volt. Van, amikor
az álmok teljesülnek. Legelőször Dósa Csaba lepett meg bennünket. Kiszedett a kápolna kertjéből 12 db jól megtermett
tuskót, amit a rászoruló emberek részére el is szállított. Ami ezután következett az valami csoda! Az emberek összefogása határtalan. Mindenki átérezte helyzetünket. Adományformájában jött a segítség, nem csak Göbölyjárásról. Tápiószentmártonból, Nagykátáról, Erdőszőlőből, Budapestről, Farmosról. November 11-én új cseréptető került szeretett
kápolnánkra. Hatalmas köszönet érte! Köszönjük még azoknak az embereknek is a segítségét, akik munkájukkal segítettek. Az ajtó és a mennyezet javítására is kaptunk ígéretet. Tavasszal a kertet is szeretnénk rendezni. Így Szent Márton
tiszteletére ültetett fánk is szép, méltó környezetben fog növekedni. Közben nálunk is elkezdődött szombatonként az
adventi ünnepváró készülődés, jótékonysági vásárral, ennek bevételét is a kápolna szépítésére fordítjuk.
Harcsa Józsefné
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Natúrpark a Tápió-vidéken

Lakossági tájékoztató a Tápió Natúrpark kezdeményezésről
2016. februárjában a Tápió Közalapítvány a helyi önkormányzatokkal
együttműködve elkezdte egy helyi natúrpark létrehozásának tervezését, mely
a Tápió-menti térség meghatározó projektje lehet a jövőben. Az elképzelés
nem újkeletű, hiszen már 2005-ben is megfogalmazódott ez a szándék, akkor
még „ökotérség” néven, de sajnos azután sokáig háttérben maradt. A Natúrpark-projektet valamennyi képviselő-testület támogatja Mendétől Újszilvásig,
valamint novemberben 3 térségi fórumon is egyeztettünk a helyi civilekkel,
vállalkozókkal és szolgáltatókkal a jövőbeni terveinkről. Azonban elöljáróban
szeretnénk néhány gondolatot megosztani magáról a natúrparkokról, mert lehet, hogy nem mindenki hallott még róluk.
A natúrparkok sokak által úgy ismertek, mint természeti és kulturális értékekben, látnivalókban gazdag kirándulóhelyek, az ökoturizmus célpontjai, melyek az emberek felüdülését, kikapcsolódását szolgálják. Kívülről valóban ez látszik, de ennél sokkal többek is egyben, főként, ha az ott élők szemszögéből
nézzük.
Fontos leszögezni, hogy a natúrpark nem azonos a nemzeti parkkal és a
Natura 2000 területekkel, hanem egy egészen más kategória. Alapvetően ez
is területalapú szerveződés, melynek magját értékes természeti területek alkotják, de sokkal inkább szól a helyi közösségek együttműködéséről, összefogásáról, melyek meg akarják őrizni természeti, táji és kulturális örökségüket,
miközben azokat az ott élő emberek érdekében hasznosítják is. Egy alulról
jövő kezdeményezés, amelynek éppúgy részesei az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, mint a helyi termelők és az itt élő emberek. Egy,
az egész tájra kiterjedő együttműködés a térség fejlesztése érdekében, egy ún.
„szelíd” területfejlesztési modell.
Hazánkban már 9 bejegyzett natúrpark működik, melyek közül talán az Írottkői Natúrpark a legismertebb, és a miénk mellett számos kezdeményezés van
születőben országszerte. Térségünk természeti adottságai és kulturális értékei
alapján és szakértők véleményét kikérve úgy gondoltuk, hogy ez számunkra is
egy járható, a térség fejlődését és a gazdaság erősítését is segítő út lehet a Tápió-vidék fenntartható fejlesztése érdekében.
A nyár folyamán megkezdtük a natúrpark cím elnyeréséhez szükséges háttértanulmány összeállítását, melyet be kell nyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz. A tanulmány elkészítéséhez az eddig megjelent térségi kiadványok és az
önkormányzatok adatszolgáltatóinak segítségével megpróbáltuk összegyűjteni
jelenlegi adottságainkat, értékeinket, valamint meghatároztuk jövőbeni terveinket. Ehhez azonban nemcsak a hivatalok
véleményét szeretnénk kikérni, hanem a lakosságét is, különösen azokét, akik leginkább aktív partnereink lesznek a
rendszerben.
A natúrparkok fontos szereplői a működő civil szervezetek (hagyományőrzők,
néptáncosok, faluszépítők, környezet- és természetvédők, lovasok, stb.) a vendéglátók (éttermek, szállások), a bemutatóhelyek (múzeumok, tájházak), a helyi
termelők és termékeik (méz, lekvár, sajt, bor, pálinka, hús, zöldség, gyümölcs,
pékáru, stb.), a helyi kézművesek (fazekas, hímző, kosárfonó, fafaragó, szappankészítő, stb.) és az egyéb turisztikai szolgáltatók (erdei iskola, táborhely, lovarda,
horgásztó, stb.). Ezért az önkormányzatok mellett őket is megszólítottuk és a térségi fórumokon őket is bevontuk a tervezési folyamatokba. Aki netán nem jutott
el ezekre, összefoglalónkat elolvashatja a www.hajtapartja.hu/naturpark oldalon,
valamint ugyanitt megtalálja a bekapcsolódáshoz szükséges űrlapot. A natúrpark kezdeményezés fejleményeiről ugyanitt olvashatnak, valamint friss híreinket a Tápió Natúrpark facebook oldalán követhetik. A honlapon folyamatosan közzétesszük részletekben a háttértanulmányt is, melyhez várjuk javaslataikat, kiegészítéseiket és az esetleges korrekciókat
az info@hajtapartja.hu címre.
Köszönjük megtisztelő figyelmét!						
Antalicz Csaba és Kun Szilárd
Tápió Közalapítvány
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A kiadásért felelős: Györe László polgármester

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János,
Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,
06-20-982-1180
A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. értesíti a
Tisztelt tápiószentmártoni ingatlanhasználókat a
2017. I. negyedévi gyűjtési rendről.
Vegyes (kommunális) hulladékszállítás napja:
Minden héten: KEDD (üdülőövezetre is érvényes)
A hulladékgyűjtő járatok az év minden hétköznapra eső ünnepnapján változatlan munkarend
szerint dolgoznak. Amennyiben a hulladékgyűjtés napja ünnepnapra esik, abban az esetben is helyezzék
ki gyűjtőedényüket, mert a gyűjtőjárat a szokásos rend szerint szállítja el a kommunális hulladékot!
A rendszeresített hulladékgyűjtő edényzet (kuka) űrtartalmát alkalomszerűen meghaladó, kommunális
többlethulladékot, Társaságunk, kizárólag a gyűjtőedény mellé kihelyezett, „ÖKOVÍZ” emblémával jelzett FEHÉR színű műanyag zsákban szállítja el!
Más Közszolgáltató által kiadott, illetve egyéb más színű és „ÖKOVÍZ” embléma nélküli zsákban kihelyezett kommunális többlethulladékot, nem áll módunkban elszállítani!

Karácsonyfa gyűjtés napjai:
2017.01.14.
2017.01.21.

A zöldhulladék gyűjtést Társaságunk áprilistól - novemberig havi egy alkalommal végzi, melynek időpontjáról időben tájékoztatjuk a lakosságot !

Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:
2017. január 5.
2017. február 2.
2017. március 2.
A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), - az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint – a rendelkezésre bocsátott sárga
színű műanyag zsákban keverten gyűjtheti és a fenti hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható.
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szen�nyezett hulladék kerül, úgy azt Társaságunknak nem áll módjában elszállítani!
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően mindhárom hulladéktípus gyűjtése esetén a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé a hulladékot, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett hulladékot nem áll módunkban elszállítani!
Együttműködésüket köszönjük!
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe, postacím : 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Nyitva tartási idő: Hétfő:8.00-20.00-ig; Kedd-Csüt.:8.00-15.00-ig; Péntek:nincs ügyfélszolgálat
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153 Fax: 06 53/ 505-566
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Honlap: www.okoviz.hu

