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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Pályázatok 2017
Elbírált pályázatok eredményei:

1. A belterületi utak felújítására (Sőregi út, Nádastói út és a kertészethez vezető út) benyújtott pályázatunkat elutasította a bíráló bizottság, mert más pályázatokat részesített előnyben.
2. Az idei évben is benyújtottuk az augusztus 20-án, a strandon tartandó ünnepség lebonyolításához segítséget nyújtó pályázatot, 2,5 millió Ft támogatási igénnyel. Azonban annak ellenére, hogy ebben az évben több mint 30 %-kal nagyobb
összeget tudott szétosztani a Bethlen Gábor Alap, ebből az összegből nem jutott Tápiószentmártonnak.
3. A strand rendezvényéhez minden évben megpályázzuk a Generali egészségügyi szűrőbuszát, mint ahogy 2017ben is megtettük, de sajnos ebben az évben azt sem sikerült elnyernünk.
Ennek ellenére az idei évben is megrendezésre kerül az augusztus 20-ai rendezvény, mert cégek és személyek támogatásából sikerült rá a forrást előteremteni! Köszönjük!
4. Az első világháborús emlékmű mostanra teljesen elkészült, a fű és a virágok is szépen díszítik a település főterét.
Erre a pályázatra 1,5 millió Ft támogatást nyertünk.
5. Az önkormányzatok számára előírt informatikai rendszert (ASP) 2018.01.01. napjától kell üzemeltetnünk. A Kormány pályázati forrást biztosított, melynek keretében 7 millió Ft-ot nyert önkormányzatunk. Ennek keretében új fénymásolót, számítógépeket és kisebb eszközöket sikerült beszereznünk.
6. A Startmunka továbbra is folytatódik településünkön, amellyel az étkeztető szolgálatnak termelünk zöldséget, gyümölcsöt, továbbá a település virágait termesztjük. A termelés segítésére kezdeményeztük egy 5,7 millió Ft értékű új traktor
beszerzését, melyet a Belügyminisztériummal történt egyeztetés után engedélyeztek. A traktort azóta megvásároltuk és
üzembe helyeztük, amivel könnyítettük az ott dolgozók munkáját.
7. A strand és művelődési ház üzemeltetése kapcsán is sikerült egy pályázat benyújtásával 7 fő alkalmazásához támogatást nyerni. A VEKOP pályázat keretében 12 hónapra vállaltuk a dolgozók alkalmazását, melyből 8 havi bérüket és
járulékaikat támogatásból tudjuk fedezni. Ezzel összesen több mint 9,3 millió Ft megtakarítására kerül sor.
8. A legjobb hírt azonban mégis a közel 1 éve benyújtott KEHOP-5.2.9.-16 számú pályázat határozata tartalmazta. A
benyújtott pályázattal 210.290.784 Ft támogatást nyertünk! Ezzel az elnyert összeggel a Sportcsarnok és Tanuszoda, az
alsó tagozatos iskola és könyvtár, a Fő úti rendelő és a Béke téri óvoda energetikai felújítása valósulhat meg. A pályázat 100
% támogatású, ezért Tápiószentmárton lakóinak mindössze 4 Ft-jába kerül majd! A korszerűsítés keretében utólagos
hőszigetelés, nyílászárócsere és napelemes rendszer elhelyezése valósul meg. A beruházás eredményeként évi több millió
Ft megtakarítása lehet a településnek, amit más fejlesztésekre tudunk fordítani, illetve az eddig veszteséggel működő épületek is hosszútávon gazdaságosan üzemeltethetőek lesznek. A pályázaton pontozásos rendszerű elbírálás volt,
melynek keretében többek között vizsgálták a költséghatékonyságot és az energiahatékonyságot is. A beadott pályázatunk
kiemelkedően jól teljesített ezeken a területeken.
A támogatási szerződés aláírásra került, így kezdődhet a munka, ami Tápiószentmárton eddigi legnagyobb mértékű
energetikai beruházása lesz mindössze 4 Ft önerővel!
Kérem az intézmények használóinak türelmét a beruházás megvalósulása idején, hiszen egy ekkora beruházás akadályokat gördíthet a megszokott mindennapokba!
A projekt mielőbbi és hibátlan megvalósulása mindannyiunk közös érdeke!
Beadott pályázatok:
Jelenleg a beadott, de még döntésre váró pályázataink a következőek:
1. A művelődési ház teljes energetikai korszerűsítésére benyújtott VP-6.7.4.1.1-16. számú pályázatunkkal kapcsolatban az utolsó tájékoztatás szerint hamarosan döntés születik. Reméljük, hogy a hosszú eltelt idő hasonlóan jó hírt hoz, mint
a KEHOP-5.2.9. számú pályázat esetén, hiszen a pályázatot ugyanaz a cég írta meg.
2. Az Albertirsai út szakaszos felújításárakiírt pályázattal kapcsolatban, melynek keretében egy 10 millió Ft ös�szértékű traktor és tartozékainak beszerzésére is sor kerülhet, túl vagyunk egy helyszíni ellenőrzésen. Ez az ellenőrzés is
azt támasztotta alá a bírálók felé, hogy szükséges és okszerű az igénylésünk. Az Államkincstár augusztus 2-ai tájékoztatása
szerint a támogatási kérelmünk megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért annak tartalmi
értékelése megkezdődött.
Remélhetőleg hamarosan számunkra kedvező döntés születik.
3. A szociális juttatások további támogatására az idei évben 7 millió Ft segítséget kértünk, amivel kedvező elbírálás
esetén a Kormány hozzájárulhat a nehéz helyzetben élők támogatásához.
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További beadásra váró pályázat:
1. A Budapesttől való leszakadással kapcsolatos pályázati lehetőségek következő állomása a csapadékvíz elvezető
rendszerek kiépítésére ad lehetőséget. A képviselő-testület határozata alapján indulni kívánunk a pályázaton. Mivel a
belterületi utakra beadott pályázatunk elutasításra került, így a költségvetésben az erre a pályázatra félretett önerő megmaradt, ezért a döntés értelmében 150 millió Ft értékben tudunk majd pályázni, aminek 7,5 millió Ft önereje lesz. A
pályázat beadásának előkészületei megkezdődtek.
2. A fenti pályázati rendszerben lesz megnyitva az egészségügyi alapellátást nyújtó épületek felújítására alkalmat
adó lehetőség. A testület ezen a pályázaton is indulni kíván, mellyel az orvosi rendelő(k) korszerűsítését célozzuk meg. A
pályázat 95 % támogatású és maximum 200 millió Ft igényelhető. A pályázat benyújtásának előkészületei megkezdődtek.
Györe László
polgármester

Hulladék
A hulladék elszállításban nagy változások történtek az elmúlt időszakban. Tápiószentmárton szolgáltatójának az
Ökovíz Nonprofit Kft.-nek a többségi tulajdonát megszerezte a Vertikál Zrt.
Ezzel egy időben megkezdődött a szolgáltatás fejlesztése is. Ennek köszönhetően mára már minden szerződött háztartásból heti rendszerességgel a kommunális-, kéthetente a szelektív-, négyhetente pedig a zöldhulladékot szállítják el.
A lomtalanítás rendje is változott. Minden szerződött ügyfélnek évente két alkalommal viszi el a szolgáltató a lom
hulladékait előre egyeztetett időben (06-53-500-152). Ennek a rendszernek a bevezetésével megakadályozhatjuk, hogy
a „lomizók” megjelenjenek és széttúrva a kirakott lomokat kellemetlenséget és koszt teremtsenek a település utcáin.
A megadott időben és módon kihelyezett szelektív-, lom- és zöldhulladékot a szolgáltató ingyenesen szállítja el és
ártalmatlanítja.
Az elszállított mennyiségű zsákok helyett a szolgáltató ingyenes cserezsákot biztosít. Amennyiben ez a mennyiségű
zsák kevésnek bizonyul, akkor zöld zsákot a szerződött ügyfelek a polgármesteri hivatalban tudnak kérni, a sárga zsák
helyett pedig szükség esetén bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető a szelektív csomagolási hulladék (papír, fém,
műanyag, italos karton).
A fentiekben leírtak lehetővé teszik, hogy Tápiószentmárton közterületein található szelektív szigetek végleg megszűnhessenek.
2017. év elejéig pályázati fenntartási kötelezettség miatt nem volt lehetőségünk megszüntetni a településképet erősen
romboló szigeteket. Azonban a lakossági nem rendeltetésszerű használat miatt kénytelenek voltunk meghozni azt a
döntést, hogy 2017. szeptember 01. napjától megszűnnek a szelektív gyűjtő szigetek!
Az üveghulladék gyűjtését a jövőben kizárólag a PIACTÉR melletti gyűjtőszigeten végezzük majd. A területet
kamerával figyeljük meg és a történéseket rögzítjük, hogy más lomokat és hulladékot ne tegyen senki a gyűjtőbe.
Az illetéktelen hulladéklerakókkal szemben eljárást kezdeményezünk!
Göbölyjáráson a jelenlegi gyűjtősziget helyén lehet az üveghulladékot elhelyezni, mely területet ugyancsak kamerával szerelünk fel!
Elektronikus hulladékaiktól az általános iskolai papírgyűjtéssel egyidőben szabadulhatnak meg, amit rendszeresen Komjáti Zoltánné koordinál.
Remélhetőleg ezek a változások hozzájárulnak majd egy felelősségteljesebb gyűjtéshez, illetve Tápiószentmárton utcáinak kulturáltabb képéhez.
Györe László
polgármester
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Útfelújítás
Ahogyan a „Pályázatok” rovatban is olvashatták két pályázatot adtunk be, melyek az utak felújítását célozták meg.
A belterületi utak (Sőregi út, Nádastói út, és a kertészethez vezető út) gazdasági célú felújítására beadott pályázatunkat elutasította a bíráló bizottság.
A döntés megérkezéséig vártunk a kátyúk javításával, reménykedve, hogy a teljes útszakaszok felújítása lehetővé válik.
Mivel a döntés kedvezőtlenül érintette Tápiószentmártont, így megrendeltük a Sőregi és Nádastói utak kátyúzását.
A Polgárőrség segítségével megjelöltük a település útjain keletkezett kátyúkat. Azonban több esetben a víz vagy csatorna hibái miatti süllyedésről van szó, ezért ezek javítását a szolgáltatótól megkértük. A települési hatáskörbe tartozó
kátyúkat folyamatosan javítjuk.
Az Albertirsai útra beadott pályázat kedvező elbírálásában még reménykedünk, de addig is javítjuk a folyamatosan
keletkező balesetveszélyes helyeket.
További nagy várakozással tölt el bennünket, hogy Czerván György országgyűlési képviselő Úri község falunapján
lakossági tájékoztatás keretében mondta el, hogy a Pest megye és Budapest szétválása miatti 80 milliárdos keretösszegből
sikerült 1 milliárd Ft összeget lekötni, amelyet a Nagykátai járás, mint hátrányos helyzetű térség 15 településének belterületi útjainak fejlesztésére, felújítására lehet majd fordítani.
(forrás: https://www.youtube.com/watch?v=UnV-FqPPNeU)
Remélhetőleg ebből az 1 milliárd Ft célzott támogatásból minden pályázó település részesülni fog.
Györe László
polgármester

Ingyenes megjelenés Tápiószentmárton hivatalos honlapján!
Hirdesse cégét, és tegyen szert a gazdasági növekedés lehetőségére teljesen INGYEN!
A www.tapioszentmarton.hu internetes oldal cégregisztere ingyenes megjelenést biztosít minden tápiószentmártoni érdekeltségű cégnek. Az ingyenesen megjeleníthető adatok a következők:
- Cégnév
- Cím
- Tevékenységi kör
- Telefonos elérhetőség
- E-mail cím
Ha szeretné, hogy cége megjelenjen a www.tapioszentmarton.hu internetes oldal cégregiszterében, kérem küldje el a
a fenti adatokat a cegregiszter@tapioszentmarton.hu e-mail címre.
Amennyiben kiemelt helyen több adatot kíván megjeleníteni cégéről (nyitvatartás, céges logó, képek, leírás, árlista,
étlap, weblapcím stb.) Igényelje térítésköteles, kibővített cégregiszter szolgáltatásunkat!
Bővebb információért keresse a www.tapioszentmarton/cegregiszter oldalt.

Györe László
polgármester
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Egészségügy Tápiószentmártonban
Akarva-akaratlanul keressük a szavakat az elfogadhatatlanra, amely segít feldolgozni a gyászt, a veszteséget.
Nagy fájdalom van az élők szívében és a lelkünkben is. Igen rövid idő, néhány év - alatt eltávozott Tápiószentmárton
díszpolgárainak többsége: Patyi István, Dr. Hüse Ferenc, Horgos József, Kocsi János, Kiss Erika és most Dr. Tóth Terézia
is. Továbbá még egy orvos Dr. Turoczy Péter, ők mind itt éltek, itt dolgoztak. Köztünk szolgálták településünk lakóit.
Közösségért végzett munkájukkal, emberszeretetükkel kivívták a település lakóinak tiszteletét, szeretetét, megbecsülését.
Az I. számú háziorvosi körzetben nagyon hosszú ideig Dr. Tóth Terézia gyógyította Tápiószentmárton lakosságát.
A tisztességben és a közösség megbecsülésében élő doktornő 2017. július 7. napján hunyt el.
Dr. Tóth Terézia
Fiatal orvosként, friss orvosi diplomával, majd kórházi gyakorlat után érkezett 1967-ben Tápiószentmártonba dr.
Tóth Terézia. Az akkori tanácstól kinevezést kapott az I. számú orvosi körzetbe. Egy nagy tudású, több évtizedig itt dolgozó idős orvos után örökölte meg a körzetet. A kezdetekben nem volt könnyű helyzetben. Bizonyítania kellett, hogy fiatal
női orvosként ugyanolyan emberségesen, magas színvonalon tudja elvégezni a gyógyító munkát, mint elődje. Hivatástudata már a pályája elején is mindig átsegítette az akadályokon, nehézségeken.
A régi orvosi rendelőben kezdte el munkáját. A rendelő mellett lévő szolgálati lakásban lakott. Rövid idő alatt megismerkedett a falubeliekkel, az itt élő családokkal. Orvosként segített a félénken vagy kétségbeesetten hozzá forduló,
gyógyulni vágyó gyerekeken, idős, beteg embereken. Bekopogtathattunk hozzá éjjel-nappal, lehetett hétköznap, lehetett
ünnepnap, fogta az orvosi táskáját és jött.
Őt hívtuk a beteg szeretteinkhez, gyermekeinkhez. A település lakói megbíztak szakmai felkészültségében, és hittek
az általa megállapított diagnózisban és a javasolt gyógymódokban. Kollégái is hasonló véleményen voltak. Tisztelték tudását és munkabírását. Egyre többen és többször fordultak hozzá bizalommal, és Ő mindig legjobb tudása szerint próbált
segíteni a gyermekeknek, a felnőtteknek. Munkája arra irányult, hogy hasznára, javára legyen azoknak, akik hozzá fordultak segítségért, tanácsért. Rendszeresen tartott előadásokat az óvodákban, iskolákban, az ifjúsági klubban és még sok
helyen. Az érdekes, fordulatos, játékos programjai mindig nagy sikert arattak. Amikor pihenni szeretett volna, a hegyvidéket, a Mátrát választotta. Ott volt Mátrafüreden a nagykátai járás ifjúsági tábora. Ott táboroztak a tápiószentmártoni
iskolás gyermekek is. A táborvezetés és a táborozó gyermekek nagy örömmel köszöntötték a velük „pihenő” doktor nénit,
Teri nénit. Az otthon maradottak is biztosak lehettek abban, hogy kiváló orvosi ellátás mellett túrázhatnak, sportolhatnak, versenyezhetnek a táborlakók. A biztos háttérnek is köszönhető, hogy csak kisebb sérüléseket, karcolásokat kellett
orvosilag ellátni. Néhány alkalommal másokon, más táborozókon kellett segíteni. Ilyenkor mindig büszkén mondhatta
gyermek és felnőtt egyaránt: a mi tábororvosunk gyógyított, mert a mi táborunkban már a kezdetek óta folyamatos
egészségügyi ellátás is van. A gyermekek és felnőttek a táborozás alatt közelebb kerültek az eddig csak orvosi rendelőben,
fehér köpenyben látott gyógyító Teri nénihez. Kiderült, hogy az esti sétákon jókat lehet beszélgetni a doktor nénivel.
Sokszor büszkén mesélték a gyerekek nekünk felnőtteknek: a sportversenyeken Teri néni úgy szurkol, izgul, mint otthon
anyukám! Az együtt töltött napok alatt bizalmukba fogadták a mindig vidám, barátságos doktor nénit. Szeretett, biztatott,
mint jó szülő. A szeptemberi iskolakezdésnél már jó ismerősként, barátként üdvözölték Őt. Elmesélték azt is, mi történt
velük a nyári táborozás óta, hogyan készültek az új iskolaévre. Az őszinte és tiszta szívből jövő: Jó volt veled együtt lenni
a táborban!, gyermeki megbecsülés és szeretet volt éltető ereje.
Évtizedeken keresztül vállalta az oktatási intézmények iskolaorvosi ellátását. Nagyon szoros munkakapcsolatot alakított ki a védőnői szolgálattal és az ott dolgozó védőnőkkel. Az idősotthon lakóinak is Ő volt a családorvosa. Munkáját itt
is nagy szeretettel, odaadással végezte. Orvoskollégáival - Dr. Turóczy Péter, Dr. Mező Borbála - nagyon szoros szakmai
és emberi munkakapcsolatot sikerült megteremteni. A településen élő emberek értékelték ezt a nagyszerű együttműködést. A helyi lakosok gyógyításáért, több évtizedes aktív közéleti munkájáért a 7/2000. (II.25.) számú határozattal adományozta neki az önkormányzat a „Tápiószentmárton Díszpolgára” címet. Ő is ismert sok családot a faluban, sőt a környező
településeken is. Sokszor szólt azok helyett is, akik nem merték elmondani problémáikat, nehézségeiket. Emberismerete,
emberszeretete, munkabírása példa volt sok ember előtt. Ezért büszkén viselhette a már évtizedekkel ezelőtt megkapott
„Tápiószentmárton Nagyközség Díja” kitüntetést is.
Mindig kerülte a feltűnést és nagyzolást, magánéletében is a szerénység, visszafogottság jellemezte.
Életében mindig a betegek, elesettek, idősek, mozgásukban korlátozottak gyógyítását és Tápiószentmárton lakóinak
érdekeit képviselte és segítette.
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„Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
fájdalmat az élők érzik!
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te soha nem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!„
Az I. számú körzet praxisát 2007. év elején vette át Dr. Péter Szabolcs, aki Székelyföldről érkezett. Anyaországbéli
karrierje során dolgozott sebészként, felülvizsgáló orvosként is. A Nagykátai Rendelőintézetben végzett munkája után
végül Tápiószentmárton I. számú háziorvosi körzetét vette át dr. Tóth Teréziától. Ebben a körzetben 2017. január 31-éig
látta el betegeit. A körzethez tartozott a 132 fő bentlakóval üzemelő Borostyán Otthon és Ő látta el az iskolaorvosi teendőket is.
Az eltelt közel 10 év alatt Őt is megszerették a betegek, és a doktor úr is nagy tisztelettel beszélt arról a munkáról,
amelyet a betegek ellátása kapcsán lelkiismeretesen végzett.
Dr. Péter Szabolcs úgy döntött, hogy egészségét szem előtt tartva, él a nyugdíjazás lehetőségével és átadja praxisát egy
fiatalabb orvosnak. A doktor úr jogszabály szerint 2017. július 31. napjáig értékesíthette praxisát, azonban ezzel nem élt,
így a praxisjog immáron az önkormányzatra szállt.
A nyugdíjazásával több időt tölthet a jól megérdemelt pihenéssel, két gyermekével és öt unokájával, illetve nagy hobbijával: a postagalambok versenyeztetésével. Ezen a téren igen jó eredményekkel büszkélkedhet! Gratulálunk!
Tisztelt dr. Péter Szabolcs!
Ezúton is búcsúzik Öntől Tápiószentmárton lakossága, és köszönjük, hogy áldozatos és lelkiismeretes munkájával közel 10 éven át segítette, gyógyította a település betegeit.
Kívánunk Önnek hosszú életet, nyugalmat és sok örömöt, családja és díjnyertes galambjai körében!
A nyugdíjba vonulásával ismét megüresedett az I. számú körzet.
A helyettesítést jelenleg Ocskóné dr. Zöldi Márta vállalta, akivel egy határozatlan idejű helyettesítési szerződést írtunk alá. A doktor nő először csak néhány hónapra vállalta a praxis helyettesítését, de a betegek megismerése után úgy
nyilatkozott, hogy akár hosszabb távon is tudja vállalni az ellátást. A betegektől folyamatosan csak jó visszajelzések érkeznek, ezért reméljük minél hosszabb ideig láthatjuk szeretettel az I. számú körzet orvosaként!
A II. számú orvosi körzet
Dr. Turóczy Péter
1970-ben szerzett orvosi diplomát, majd 1974-ben szülészet-nőgyógyászat szakorvosi képesítést szerzett.
Tápiószentmártonba az akkori tanács nevezte ki a II. számú orvosi körzetbe, ahol 1976. január 16-tól látott el körzeti
orvosi posztot a Fő úti rendelőben, ahol a lakása is volt. A 80-as évek közepén egy újabb körzet kezdte meg működését az
Újfaluban megépült orvosi rendelőben, amely fölött egy szolgálati lakás is helyet kapott. Ettől az időtől kezdve rendelt és
lakott ebben a körzetben, mint az önkormányzat alkalmazottja. 1999-2014 közötti időszakban már vállalkozási formában
látta el tevékenységét. 1996. január 1-től az önkormányzat megbízásából nőgyógyász szakorvosi tevékenységet is végzett
heti két alkalommal, melynek keretében ellátta a nők rákszűrését és egyéb nőgyógyászati betegségek gyógyítását.
Nőgyógyászként sok esetben segédkezett születéseknél is. Ezen tevékenységei mellett az orvosi ügyeleti rendszerben
is szolgálta a betegeket.
Tápiószentmárton önkormányzati munkáját is tevékenyen támogatta. 1994-től 2002-ig települési képviselőként, szolgálta a lakosság érdekeit. Az egyik ciklusban bizottsági elnökként is részt vett a közösségi munkában.
2013-tól súlyosbodott betegsége, ami már lehetetlenné tette orvosi feladatainak ellátását és hosszú ideig helyettesítéssel próbálta biztosítani a betegek gyógyítását. 2014 őszén kénytelen volt megválni praxisától, amit így az önkormányzat
vett át.
2014 – 2017 között az önkormányzat helyettesítő orvosokkal biztosította a betegellátást.
Ezúton is hálásan köszönjük dr. Zátrok Anikó, dr. Hódi Pál, dr. Lázár Ferenc, dr. Ács Attila háziorvosoknak,
hogy áldozatos és sokszor emberfeletti munkával gyógyították településünk betegeit!
2017. augusztus 1. napján történt a változás, amikor dr. Turóczy Krisztián megkezdte saját praxisának üzemeltetését.
Helyettesítő orvosként már júliusban is ellátta a körzetet, de sajátjaként csak augusztustól kezdte meg a rendelését.
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Dr. Turóczy Krisztián
1973. október 24-én Nyíregyházán született dr. Turóczy Péter fiaként.
Szolnokon a Verseghy Ferenc Gimnázium matematika tagozatán érettségizett 1992-ben.
Szegeden a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán két tanévet tanult, majd
az Általános Orvostudományi Karon 2002-ben megkapta az orvosi diplomáját „Cum laude” minősítéssel.
2009-ben reumatológus szakorvosként szakvizsgázott az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézetben.
Tanulmányi ideje alatt az egyetemen kutatómunkát végzett a keringésfarmakológia területén. Később a tanszékvezető
professzor felkérésére gyógyszertan gyakorlatokat tartott az alsóbb éveseknek.
2006-2009 között reumatológiai szakmai képzésekben részesült a Budai Irgalmasrendi Kórházban és a Semmelweis
Egyetem Reumatológiai és Fizikoterápiás Tanszékén és a Szegedi Tudományegyetem Reumatológiai és Immunológiai
Klinikáján. Szakrendelői gyakorlatát a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában végezte, ahol onnantól kezdve
folyamatosan dolgozott.
Másodállásban sok éven keresztül hétvégi sürgősségi ügyeleteket látott el főként Kecelen, Mélykúton és Budapesten
a III. és XXII. kerületben. Reumatológiai szakrendeléseket vállalt Budapesten a IV. és a X. kerületi SZTK-ban és Érd
településen.
Az elmúlt 12 évben számos harcászati és katonai gyakorlat egészségügyi biztosítását látta el, 4 külszolgálati katonai
misszióban vett részt.
2004. szeptember és 2005. áprilisa között Afganisztánban a Kabuli Nemzetközi Repülőtér tábori kórházánál teljesített
szolgálatot.
2007-ben Koszovóban, a KFOR kötelékében Pristinában általános orvosként dolgozott, majd Pecbe vezényelték, ahol
egy debreceni század csapatorvosa és egyben a segélyhely parancsnoka is volt.
2014. január és 2015. április között a Sínai-félszigeten teljesített külszolgálati missziót.
2015. júliusától 2017. márciusáig pedig Cipruson az ENSZ békefenntartó misszióját segítette munkájával.
Különleges élet- és szakmai tapasztalatokat szerzett a Budapesti Fegyház és Börtönben végzett reumatológiai szakrendelésen.
2002-ben még a kötelező sorkatonaság időszakában elvégezte a tartalékos orvostiszti képzést jeles eredménnyel, és
főhadnagyi rendfokozattal szerelt le. Századossá 2009. augusztusában léptették elő.
Szívesen vesz részt önkéntes, társadalmi munkavállalásban is. Tagja volt egy drogprevenciós és egy magzatvédő csoportnak, melyek keretében középiskolásoknak tartott tudományos igényű felvilágosító előadásokat. Bekapcsolódott a
Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány működésébe, így sok éven át keresztszülőként segített egy csángómagyar diákot,
hogy magyar nyelven tanulhasson és szakmát szerezhessen.
Jelenleg Tápiószentmárton II. számú háziorvosi körzetének ellátására egy 6 éves szerződést írt alá az önkormányzattal. Emellett a nagykátai Gyenes Medical Center épületében magánrendelés keretében kellemes és kényelmes körülmények között, teljes laborháttérrel tudja ellátni reumatológiai szakrendelését.
A jövőben Tápiószentmártonban szeretné folytatni a munkáját. Reményeink szerint az édesapja által felépített praxis
betegeit legalább ugyanolyan gondos, szakszerű módon tudja majd ellátni. Hiszen dr. Turóczy Péter hozzászoktatta a
lakosságot, hogy mindig bizalommal viseltethetnek az orvos iránt, mert Ő mindent megtesz, hogy mi betegek újra egészségesek legyünk!
Minden eddigi és jelenlegi orvosnak köszönjük, hogy vigyáznak egészségünkre!
Tisztelettel a község lakóinak nevében:
Kollár János
alpolgármester

Györe László
polgármester
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Lelkészváltás a reformátusoknál…

2005 januárjában, az akkor helyettesként községünkben szolgáló pándi lelkész, Ágoston Géza tiszteletes úr azt ígérte
nekünk, hogy az ökumenikus imahét alkalmával nagy meglepetés fogja érni maroknyi gyülekezetünket.
Izgalommal vártuk a hétfő estét, ugyan mi is lehet a beharangozott meglepetés? Már tartott az istentisztelet, a lelkészek egymásnak adták át a szót, mikor nyílt az ajtó és hátrafordulva megpillantottunk egy fiatalembert, akinek arcán
a meglepődöttség és megkönnyebbülés egyszerre volt látható. Megkönnyebbült, mert megtalálta piciny templomunkat,
meglepődött, mert nem gondolta, hogy épp teltház lesz egy hideg téli estén. Ekkor Ágoston tiszteletes úr bemutatta őt
nekünk, a „meglepetést”, és elmondta, a hosszú ideje tartó helyettesítés után állandó lelkészt kap gyülekezetünk Makay
László személyében. Természetesen nagyon örültünk neki, és most 12 év után nagyon nehezen engedjük el. Gyülekezetünk nagyon sokat köszönhet neki, sokan szerették hallgatni igehirdetéseit minden felekezetben. Vasárnapról vasárnapra
nőtt a templomba járók száma, minden évben szorgalmasan járt az ökumenikus imaheti alkalmakra, megismerve a gyülekezeteket, vezetőiket. Jó kapcsolatot ápolt a község mindenkori vezetőivel, az iskola tantestületével, részt vett a község
rendezvényein. Most mégis elbúcsúzunk tőle és családjától. Döntését megértjük, tiszteletben tartjuk. Egerben építkezésbe
fogtak, gyülekezeti lelkészi munkáját feladva iskolalelkészként szolgál tovább Hevesen.
Aggodalomra nincs ok, utódját megtaláltuk Faragó Dávid tiszteletes úr személyében. Előreláthatólag augusztus második felében, vagy szeptember elején kezdi meg szolgálatát gyülekezetünkben.
Továbbra is mindenkit szeretettel várunk miséinken, rendezvényeinken! Áldás, békesség!
Baloghné Kegyes Éva
presbiter

Bepillantás a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. helyi telephelyének életébe
Megváltozott munkaképességűek Tápiószentmártonban
2003. 11. 24. óta működik Tápiószentmárton területén egy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató munkahely. Az üzem épületét évek óta nagylelkűen
a helyi önkormányzat biztosítja térítésmentesen. A munkavállalók nagy része helybeli,
de vannak környékbeliek is, egytől-egyig szeretnek ide járni a munkalehetőség és a közösség miatt. A jelenlegi létszám 54 fő. A munkát kezdetektől irányító Barad Ferencné
nyugdíjba ment, helyette a feladatokat Benedek Edit vette át. Az üzemi kollégák ezúton
is jó egészséget, hosszantartó nyugalmas életet kívánnak Erikának, megköszönve az
értük tett fáradozásait.
A FŐKEFE, a KÉZMŰ és az ERFO, vagyis e három rehabilitációs foglalkoztatást akkreditáltan megvalósító nagyvállalat bő egy éve, egy irányítás alá került Becker György ügyvezető igazgató személyében. A társaságok együtt mintegy
tízezer embernek adnak munkát országszerte, több mint százötven telephelyen. A vezetőség komolyan veszi a dolgozók
elismerését, ezért többek között évek óta lehetőség nyílik nyaralásra, melyhez támogatást biztosítanak. Regionális sportnapok is vannak mögöttünk, de idén először országos Integrációs Szakmai és Sportnap került megszervezésre 1500 résztvevő kollégával a budapesti Kincsem Parkban. Sok-sok tartalmas és érdekes program közül választhattak a résztvevők. A
rendezvényt az ügyvezető igazgató közvetlen hangú megnyitó beszéde indította el. A napot közös zumbázással folytattuk,
ezt a Pintér Tibor vezette Nemzeti Lovas Színház fergeteges bemutatója követte, majd a telephelyek
bemutatása, közös sportolás, játékok, jó hangulatú ismerkedés.
A rendezők mindeközben finom ebéddel vendégelték meg a résztvevőket. Az ebéd után a hangulat a fogyatékossággal élő énekeseket is felvonultató Nem Adom Fel zenekarral és Deák Bill
Gyulával jutott tetőpontra. Az átélt élményekről az alábbi képek tanúskodnak.
A hosszútávú és biztos megrendelési állomány lehetővé teszi a telephely létszámbővítését. Aki
szeretne dolgozni és egy nagyszerű csapathoz csatlakozni, jó kézügyességgel rendelkezik, jelentkezzen az üzemben személyesen
(Kossuth L. u. 1.) vagy a Nagykátai Kormányhivatalnál.
Köszönjük, hogy lehetőségünk nyílt életünk, munkahelyünk néhány pillanatát bemutatni, reméljük, még nagyon sokáig együtt dolgozhat, sőt bővülhet összetartó kis csapatunk, jó erőben,
egészségben!
A Tápiószentmártoni FŐKEFE - telephely nevében
Túriné Erika és Szabó János
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Testvériskolák Találkozója - Kolinec 2017
Májusban, a csehországi Kolinec város meghívására iskolánk 20 tanulója, a már hagyományosan megrendezett Testvériskolák Találkozóján vehetett
részt. Négy ország, öt iskolájának tanulói tölthettek el élményekben dús napokat a csehországi iskola vendégeiként, köztük iskolánk tanulói is, akik több
éves iskolai munkájuk jutalmaként vehettek részt ebben a nem mindennapi
programban.
Az első napunk szinte teljesen az utazással telt, majd érkezés után elfoglaltuk szállásunkat és máris indulhatott az ismerkedés, ami nagy kihívást jelentett a gyerekek számára, hiszen most használhatták először „élesben” nyelvtudásukat.
A következő napon a vendéglátó iskola az „Erdők nemzetközi éve 2017” címmel vetélkedőt rendezett. Az egész napos
program során a csoportokba szervezett gyerekek az iskola melletti erdős, dombos területen mérték össze tudásukat.
Több kilométert gyalogoltak a nap folyamán, ami alatt állatnyomokat, növényeket kellett felismerniük, fát ültettek, és
játékos versenyeken is megmutathatták ügyességüket. A napot sem pihenéssel, hanem táncversennyel zártuk. Az erdei
vetélkedő során kialakított csoportoknak kellett egy rövid koreográfiát betanulniuk és azt előadniuk egy mai, modern
zenére. Ezt nem csak a gyerekek élvezték nagyon, de mi pedagógusok is jól szórakoztunk, amikor végignézhettük a
produkciókat. Mivel mindkét program során törekedtek a szervezők a vegyes nemzetiségű csoportok kialakítására, így
gyermekeink a nyelvi és kommunikációs ismereteiket is bizonyíthatták.
A következő napon útra keltünk és a délelőttöt Plzenbe töltöttük el. Itt egy
interaktív kiállítást járhattak végig a gyerekek, különféle szórakoztató technikai
„csodával” találkoztak, s rádöbbenhettek, hogy a fizika is lehet szórakoztató. Felfedezhették a fény, az erők, az elektromosság csodáját, kipróbálhattak rengeteg
technikai eszközt, s kedvükre ismerkedhettek a tudomány izgalmas világával. A
„tudományos játszóház” után, a délutánt ajándékok vásárlásával töltöttük, hiszen
a következő napon már a hazautazás várt ránk. Este egy zenés mulatsággal zártuk
a napot, ahol a gyerekek még utoljára együtt lehettek, szórakozhattak egy jót.
A következő reggel a gyerekek nagy szomorúsággal intettek búcsút az új barátoknak. A nagy kesergés bizonyította
legjobban, hogy a gyerekek felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, új barátságok kötődtek és nagyon jól szórakoztak a
négy nap alatt. A hazautat Bécsben megszakítottuk, hogy a schönbrunni kastélykert páratlan szépségét is megcsodálhassuk.
Köszönjük Kolinec városának, hogy vendégszeretetüket élvezhettük, köszönjük a fantasztikus és szórakoztató programokat. Köszönet a Kincsem Alapítványnak is, hogy általuk megajándékozhattuk a testvériskolák diákjait, és végül
köszönjük, hogy önkormányzatunk biztosította a csoport számára a kiutazás költségét. Reméljük a következő évben is
megrendezésre kerül ez a nemzetközi találkozó és újra alkalmuk nyílik a gyerekeknek ismerkedni, vagy a már megszerzett barátokkal ismét találkozni.
Kunné Balogh Henriette

Labortudósok voltunk
Európai uniós pályázatból több Öveges laboratórium kialakítására került sor hazánkban, és ebben a tanévben adódott egy lehetőség, hogy meglátogathattunk egyet. Hozzánk a szolnoki esik a legközelebb, így Komjátiné Piroska velük vette fel a kapcsolatot, és szervezte meg a tanulmányi
kirándulást. A következő mondatok mindegyike – már a cím is – azoknak a
hatodik évfolyamos tanulóknak a fogalmazásaiból származik, akikkel lehetőségünk volt májusban a Szolnoki Varga Katalin Gimnázium laboratóriumában járnunk, ahol szeretettel vártak bennünket. Én csak a fogalmazások
összefésülést végeztem.
Kedden egy órás buszozás után érkeztünk meg Szolnokra az Öveges laborba, ahol természettudományi órákon – biológia, fizika, földrajz, kémia - vettünk részt. Kísérőtanáraink névsor szerint Ambróziné Samu Boglárka, Dudokné Gyevát
Margit, Komjáti Zoltánné Piroska és Vadicska-Rusz Zsuzsa nénik voltak. Nem volt nagy kedvem menni, mert úgy gondoltam, hogy unalmas, számomra nehezen megérthető, tudományos dolgokról tartanak majd előadást. Megérkezés után
szembesültem vele, milyen jól felszerelt, modern laborba érkeztünk.

10

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Lepakolás után beöltöztettek minket kémiai labortudósoknak. Egyegy fehér köpenyt kellett felvennünk, amelyekben elég viccesen néztünk
ki. Kissé nagyok voltak, mert középiskolások számára készültek. Ezután
tanáraink két csoportra osztottak bennünket. 2x2 órát tartottak nekünk. A
délelőtt első részében lángot festettünk Bogi nénivel, egész pontosan színes
tüzet mutatott be, úgy, hogy különböző folyadékokat spriccelt rá a lángra,
amely megfestette azt. A kémhatás-vizsgálatot mi is kipróbálhattuk. Megtudtuk, hogy reagál egy savas folyadék ha lúgossal összeöntjük. Ezzel végeztünk, és jött Zsuzsa néni, aki megmutatta, hogyan néz ki a hagyma héja
és a hajhagymánk a mikroszkóp alatt. Nekem ez utóbbi tetszett jobban, mert rádöbbentem, milyen csúnya egy egészségtelen hajszál. Néztünk még mohát, fonalas zöldmoszatot és papucsállatkát is, ezekhez a mikroszkópokat nekünk kellett
beállítani, hogy jó legyen és láthassuk, amit akarunk. A szünet után a természeti elemekkel foglalkoztunk. Ez is nagyon
érdekelt. A szélről, az esőről és hatásaikról is volt szó. Margit néni különböző homokfajtákat (sivatagi, óceáni, folyami,
üveg) mutatott nekünk, amelyeket szemcsenagyság szerint kellett sorba raknunk, és megnéztük mikroszkóp alatt őket.
Majd egy terepasztalon megfigyeltük, mi történik a homokkal, ha esik az eső vagy ha fúj a szél, és azt is, hogyan keletkeznek a hordalékkúpok. Megtudtuk hogyan lesz mini vulkán szódabikarbónából ecet segítségével. Különböző anyagokhoz
vizet adtunk és máris kész volt a sós, szénsavas víz. Majd jött az utolsó óra Piroska nénivel. Ő a hőterjedést és a hővezetést mutatta meg nagyon látványosan. A hőterjedésben a meleg levegőnek a levegőben való körforgását néztük, még a
hővezetésben különböző tárgyak felmelegedési idejét mértük meg. Ehhez vasat, alumíniumot, rezet és üveget tartottunk
a gázégő lángjába. Utolsó kísérletként egy „igazi tűzhányót” láttunk, amelyik füstöt és szikrákat dobált kifelé magából, a
végén pedig „láva” folyt ki belőle.
Az órák végeztével összepakoltuk dolgainkat, és az épületet elhagyva egy csodálatos rózsakertben fogyasztottuk el
ebédünket. Ezután sétára indultunk, megnéztük a Tisza és a Zagyva összefolyását, a Tiszavirág szobrot és a Tiszavirág
hidat, ahonnan szép kilátás nyílt felülről hazánk leghosszabb folyójára. A napot fagyizással és a RepTár (helikopterek és
kisrepülők gyűjteménye) megtekintésével zártuk.
A fogalmazásokban az utolsó mondatok a vélemények és az összegzések voltak. Jöjjön ezekből is néhány: „Nekem a
fizika és a kémia tetszett a legjobban”; ”Őszintén szólva nekem a biológia és a kémia tetszett jobban, mert különlegesnek
találtam, a fizika és a földrajz számomra inkább érdekes volt”; „Tetszettek az órák, különösen a kémia, alig várom már,
hogy jövőre bejöjjenek az új tantárgyak”; „Nagyon tetszett ez a kirándulás, és szerintem mindenkinek, aki részt vett
rajta”; ” Remélem jövőre is mehetünk”; „Remélem máskor is lesz lehetőségünk arra, hogy ilyen vagy hasonló kísérleteket láthassunk és részesei lehessünk”; „Sok érdekes, új ismerettel bővült tudásom az ott töltött idő alatt”; „Este anyának
élménybeszámolót tartottam az átélt eseményekről, amelyek nagyon pozitív hatással voltak rám, teljesen megváltozott a
kezdeti negatív véleményem, mert egy csodálatos napban volt részem”.
Köszönet a részvételi lehetőségért és a szervezésért a gyerekek és a kollégák nevében is.
Dudokné Gyevát Margit

KÍSÉRLETEZZÜNK EGYÜTT!
Iskolánk felső tagozata 2017. április 21-én, pénteken, két játékos fizikaórával csatlakozott a programhoz.
A résztvevők száma: 207 tanuló és 12 pedagógus.
Az első órában a tornateremben végeztünk kísérleteket a dinamika,
nyomás, hőjelenségek, munka, energia és az elektromosságtan témakörében. Számoltunk munkát, energiát. Figyelemfelkeltő, látványos kísérleteket választottam – Kati néni fején diót törtünk a tehetetlenség törvénye alapján, Kitti néni
tojásokon állt, amelyek nem törtek össze a nyomás eloszlása miatt –, melyek felébreszthetik azon gyerekek kíváncsiságát
is, akik még nem tanulnak fizikát.
A második órában a kosárlabda állványok oszlopai közé feszített zsinóron szódapatronból készült rakétát indítottunk, kötélhúzást rendeztünk görkorcsolyás gyerekek között, majd következett a nap fénypontja: a rakétahajtású kisautók
versenye. Tíz kisautóval neveztek tanulóink. Vizesen, de jókedvűen modelleztük Newton III. törvényét, amely szerint
két test kölcsönhatása során mindkét testre azonos nagyságú, azonos hatásvonalú és egymással ellentétes irányú erő hat.
A bemutatott kísérletek nagy sikert arattak. A hangulat feledhetetlen volt, többen kérték a jövőbeni ismétlést. Örömmel tapasztaltuk, hogy néhány gyerek „hazavitte” a kísérleteket, szüleinek is lelkesen mesélte el.
Rendezvényünk az Eötvös Loránd Fizikai Társulattól a Kreatív program – díjat kapta. Örülök a sikernek, készülök a
jövő évi folytatásra.
Komjáti Zoltánné
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Természettudós palánták Tápiószentmártonban
Szeptemberben érkezett iskolánkba a megtisztelő felkérés, hogy
rendezzük meg a Kaán Károly XXV. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny Pest megyei fordulóját. A döntő napján, április 7-én
mindenhol nagy volt az izgalom. A szervezők részéről azért, mert ilyen
nagyszabású tanulmányi verseny még nem volt iskolánkban, a versenyzők részéről azért, mert „itt nem babra megy a játék”, az országos döntőbe kerülés a cél. A megye 29 iskolájából 47 tudóspalánta és felkészítőik érkeztek hozzánk. A versenyt Czerván György, agrárgazdaságért
felelős államtitkár nyitotta meg, Vidra Tamás, a Kelet-Pest megyei természetvédelmi tájegység tájegységvezetője volt a zsűri elnöke. A tanártovábbképzést, amíg a gyerekek a feladatlapot írták, Kindla Norbert, NEFAG Zrt. Monori Erdészet, erdészetigazgatója
és Dr. Dusek László, iskolánk nyugalmazott tanára, a Tápió mente kutatója tartotta. A nap – a gyerekek részére – legjobb
része a terepgyakorlat volt, melyet Antalicz Csaba, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány titkára vezetett.
Helyszínei: Farmoson a Vízparti Élet Háza és Göbölyjáráson az ifjúsági szállás voltak. Ez utóbbi helyen kétéltűeket és
hüllőket is lehetett simogatni. Az eredményhirdetésnél kiderült, iskolánk
tanulói - Rácz Patrik 5. b és Gál Zoltán 6. a - az előkelő 6. helyen végeztek.
Pest megyét Mezőtúron az országos döntőben Szekeres Ádám György a
Váci Radnóti Miklós Általános Iskola 6. évfolyamos tanulója képviselte és a
nagyszerű 4. helyet sikerült megszereznie. Gratulálunk az eredményes versenyzőknek. Nagyon büszke vagyok az iskola vezetésére, kollégáimra, mert
mindenki komolyan, lelkesen végezte a rábízott nem egyszerű feladatot.
Büszke vagyok magamra is, hogy az évek óta tartó sikeres versenyfelkészítések és zsűrielnökségek után, mint a verseny szervezője is helyt tudtam
állni. Úgy érzem jól sikerült a szervezés és a rendezés.
Hogy mindezt mire alapozom?:
1. A részvevők dicséreteire: akik többször is kérdezték, hogy mi van ebben az iskolában, hogy mindenki mosolyog és
ennyire kedves.
2. Az országos verseny szervezőinek véleményére: „… Gratulálok a szervezőmunkádhoz! Ilyen versenyszervezésről
álmodtunk. Példaként lehet emlegetni a többi megyében is.”
3. A Szolnoki Pedagógiai Központból főosztályvezetőtől az iskolaigazgató részére érkezett levélre: „… köszönöm,
hogy támogatásával segítette a verseny sikeres lebonyolítását: Bízom benne, hogy a jövőben is számíthatok együttműködésére.”
4. Az én véleményem pedig az, hogy szerintem tantestületünk életében ez volt az eddigi legjobb csapatépítő tréning
és ezt nekem sikerült levezényelnem. Köszönöm azok munkáját, akik hozzájárultak a program sikeres lebonyolításához.
Dudokné Gyevát Margit

Néprajzi kiállítás a kazánházban
Az iskolánkban található kihasználatlan tér adta az ötletet ahhoz
a kiállításhoz, melyet Kunné Balogh Henriette, történelem szakos
kolléganő álmodott meg. Ötletét örömmel fogadta az iskola vezetése, valamint a gyerekek is, akik fáradságos munkával kutatták fel
ismerőseik, rokonaik portáján a kiállítható „kincseket”. A gyerekek
számára nagy örömet jelent, hogy ők is részt vehettek a magas színvonalú, faluházat idéző kiállítás létrehozásában. A kisebb-nagyobb
tárgyak összegyűjtése után, Heni nénire várt a tárgyak rendszerezése,
elrendezése. A régi tálak, a valódi tápiósági népviselet, a mezőgazdasági eszközök, a bútorok, a rég elhanyagolt tárgyak lassan mindmind a helyükre kerültek, és gyönyörködtetik iskolánk tanulóit, nevelőit, valamint az iskolába látogató vendégeket.
Kollár Katalin
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A kiállításhoz hozzájárulók névsora:
Ambróziné Samu Boglárka			
Baglyas Balázs				
Bakács Dániel
Balogh Boglárka				Balogh Nándor				Borbély Boglárka
Braun Karolin					Brindzik Zita				Czenky Ábel
Forgács László Krisztofer			Gödöny Tímea				Horváth Gáborné
Kalocsai Gergő					Kántor Istvánné				Katona Gina
Kiss Amanda					Komjáti Zoltánné			Kunné Balogh Henriette
Langó Józsefné					Majzik Zoltán				Mózes Gábor
Művészeti Iskola				Nagy Alexander				Nagy Szebasztián
Nagy Zita					Németh Gergő				Sipos László
Szabó Zsolt					Varga Dóra				Venczel Bence
Venczel Bianka					Vidák Roland				Zsíros Dávid

Vakációra várva
A várva várt tavaszi szünet bizony gyorsan eltelt. Jólesett a sok feladat után
egy kis pihenés. Még egy utolsó nekirugaszkodás a tanulásnak, feladatoknak.
Áprilisban projektjeink a fenntarthatóság, környezettudatosság hetével folytatódtak, ahol a környezetünk megóvása, védelme volt a cél. Az elmúlt tanévben
létrehozott virágoskert és sziklakert a mai napig gondozás alatt áll a napközis
csoportok jóvoltából. A sok csapadéknak köszönhetően növényeink szépen
fejlődnek. A hét első napján a kisdiákok ismeretterjesztő filmet nézhettek meg
hazánk felszín alatti világáról. A 3D-ben nézett kisfilm, melyet egy hozzáértő
szakember is kommentált nagy sikert aratott a gyerekek körében. Olyan helyekre, mélységekbe jutottak el a film segítségével, ahová csak a barlangászok, kutatók. A következő napon az udvarunk rendbe tétele következett. Szemét gyűjtése,
gereblyézés, locsolás, a hozott apró növények ültetése. Nagyon szeretnek munkálkodni, segíteni. Egymás kezéből vették
el a szerszámokat, hordták a vizet a fák tövére. A nap végének jutalma egy tiszta, rendezett udvar lett. Környezetünk madárdaltól hangos. A sok fa, zöld növény csak úgy vonzza az énekesmadarakat. Így az ő védelmüknek, megfigyelésüknek
is szenteltünk időt. A kiválasztott kisfilmben szereplő madarak felkeltették a tanulók érdeklődését, majd szívesen készítettek róluk rajzokat, plakátokat, amelyeket az osztályokban helyeztek el. A hét második felében hulladékgyűjtést szerveztünk a szülők segítségével. A szorgos kezek munkája meghozta gyümölcsét, mert a gyűjtött papírhulladék már nem
a pincékben porosodik, hanem újrahasznosul. Az utolsó napot vidám sportjáték színesítette, melyet most a természet és
annak védelmére építve állítottunk össze. A siker itt sem maradt el.
A Kubinyi – nap, évek óta a sporté, a mozgásé. A napot közös zenés tornával indítottuk, amely jól előkészítette a nap
hangulatát. A kisebbek sorversenyen mérették meg magukat, mocsárjárásban ügyeskedtek, és aki elfáradt az aszfalton
élhette ki alkotóvágyát egy szép rajz készítésével. A nagyobb tanulók addig évfolyamonként foci- és kézilabdameccset
játszottak. Hangos szurkolástól, éljenzéstől zengett a sportcsarnok. Majd a csoportok helyet cseréltek, így mindenki részt
vehetett mindenben. A nap végén „lazításként” kötélhúzás, pingpong játék következett. Elfáradva, de élményekkel telve
köszöntünk el a diákoktól. Egy újabb, közös játékkal töltött idő oldotta a tanulók fáradalmait.
Az anyák napja sem múlhatott el ajándékkészítés nélkül. Nagy odafigyeléssel és különösen szép versírással készültek
a gyerekek. Vers és énektanulás egészítette ezt ki. Az elkövetkezendő napokon lelkesen meséltek a gyerekek az ajándékok
átadásáról és az aznapi programokról.
Június első hete a negyedikesek búcsúja egyben. Nagyon megható műsorral és versekkel köszönték meg tanítóik
munkáját és jó volt látni meghatottságukat. Az óvodások ugyanekkor bepillantást nyerhettek az iskolai életbe. Mesejelenettel, énekes játékkal, kézműveskedéssel, sporttal várták őket a legkisebb évfolyamosok. Élményekkel és várakozással
telve köszöntek el augusztus végéig az iskolától. Az osztályok záró-programként kiránduláson vettek részt. A programok
a korosztályoknak megfeleltek, és minden osztályfőnök pozitívan számolt be a tanulók viselkedéséről, hozzáállásáról. Az
időjárás is mindenkinek kedvezett, így elfáradva, de élményekkel gazdagodva ért mindenki haza.
Tehetséges tanulóink számára ebben a tanévben is szervezett a tankerület versenyeket. Év elején a 3. és 4. osztályos
tanulók Benedek Elek szövegértő versenyen vettek részt, ahol kiemelkedő eredményt Lengyel Gábor 4.b osztályos tanuló ért el (II. hely). A többi versenyző is az élvonalban végzett. Komplex versenyünkön, mely Fekete István: A koppányi
aga testamentuma című könyvére épült a helyi fordulóban negyedikes diákok jelentkeztek, és a monori megyei döntőn
Forgács Zsombor a IX. helyet szerezte meg. A verseny a regényen kívül matematikai, nyelvtani, szövegértési és logikai
feladatokat egyaránt tartalmazott. Nagyon szép teljesítmény 150 diák közül ez a helyezés. Sajnos túl sok versenyzési lehetőség nem áll rendelkezésre az alsósok számára.
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Próbáltunk ezért feleleveníteni egy régi hagyományt,
mely játékos feladatokkal invitálta a gyerekeket egy kis
versenyre matematika, nyelvtan, szövegértés tárgyakból
kaptak megoldanivalót. Sok gyerek ügyeskedett egész évben, melynek jutalmazása a tanév végén történt. Nagyon
örültek az apró ajándékoknak és társaik elismerő tapsainak is. Ezen az iskolagyűlésen hangzott el a jó sportolók
neve is, akik a versenyeken már jutalomban részesültek, és
akikre méltóan lehetünk büszkék.
Az utolsó hetek még a dolgozatírások lázában teltek.
Voltak, akik ekkor döbbentek rá, hogy bizony jobb eredményt szeretnének elérni. Ők felelésekkel bizonyíthatták
tudásukat. Végre a bizonyítványosztás is elérkezett. Sok kisdiák örülhetett a szép oklevélnek, könyvjutalomnak, amelyre
csak a kitűnők érdemesek. A címek odaítélése is feladata az alsó tagozat pedagógusainak. A sport, tanulás kiválói ezt is
elnyerhették. Tanítóik, szüleik egyaránt büszkék lehettek rájuk. Az év kiváló tanulója és sportolója Lengyel Gábor, az év
kiváló tanulói Mózes Bence és Forgács Zsombor, és az év kiváló sportolói Imbre Anna, valamint Kozma Tamás.
Mindenki örömére végre beköszöntött a vakáció. Most van idő sok-sok játékra, kirándulásra, nyaralásra. Kívánok
minden kollégámnak, vezetőinknek, szülőknek és gyerekeknek kellemes pihenést, tartalmas időtöltést.
Filipcseiné Varró Gabriella
alsó tagozatos munkaközösség-vezető

Itt a vakáció!
Pillanatok a Kubinyi Ágoston Általános Iskola felső tagozatának életéből
Legutóbbi beszámolómat azzal zártam, hogy hamarosan itt a tavaszi szünet,
az idő azonban gyorsan elröppent, és azóta a nyári szünet is elérkezett. Ebben az
időszakban a tanulóknak a legfontosabb, hogy a hajrában még tudjanak javítani
osztályzataikon, így kerülve közelebb az általuk vágyott év végi jegy eléréséhez.
A dolgos hétköznapokat ezúttal is sok program színesítette. Ebből az időszakból
sem maradtak ki a tanulmányi kirándulások. Ennek keretében március végén a
hetedik évfolyamosokat, tanulmányaikhoz kapcsolódva vittük el egy történelmi
barangolásra, a várban található Hadtörténeti Múzeumba. Itt az állandó, interaktív kiállítások megtekintése mellett részt vettünk egy múzeumpedagógiai programon, „A katonaláda titkai” címmel,
melyen az első világháborúban harcoló katonák mindennapjait ismerhették meg tanulóink. A múzeumlátogatás után
sétáltunk a budai vár gyönyörű környezetében, megismerkedve látnivalóinak egy részével.
A hon- és népismeret tantárgy keretében sok régi, ma már kevésbé ismert használati tárggyal ismerkednek meg a
diákok. Ez adta az ötletet egy ilyen típusú kiállítás megszervezésére. A tanulók, pedagógusok összegyűjtötték szüleiktől,
nagyszüleiktől, ismerősöktől a még fellelhető eszközöket, majd ezeket szépen elrendezve kerültek kiállításra a felső tagozaton. Így a sublóttól a szakajtóig kézzelfogható élményt nyújtanak gyermekeinknek.
A szeszélyes április nem az időjárásról marad emlékezetes iskolánknak, hanem programjainkról. Április 4-én projektnapot szerveztünk diákjainknak. Ezeknek kiemelt szerepe van iskolánk életében, mert ilyenkor, bár nem a hagyományos
tanórai keretek között, de legalább annyi hasznos információval, tudással gyarapodnak tanulóink és a legfontosabb, hogy
mindezt játékosan, kötetlen formában teszik. Ebben a tanévben először rendeztünk témanapot az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére, melyen különböző, a pesti forradalom helyszíneiről elnevezett termekben vártuk tanulóinkat. A Pilvax kávéházban Kossuth-nótákat tanultak gyermekeink, miközben papírcsákót hajtogattak, illetve a Nemzeti
dal sorait másolták szépíróverseny keretében. A Helytartótanács termében különböző hajtogatási technikákkal készültek
a kokárdák, a Nemzeti Színházban a reformkor nagyjának, Széchenyi Istvánnak az életét feldolgozó Hídember című
filmből néztek részleteket, majd válaszoltak az ehhez kapcsolódó kérdésekre, a Landerer nyomdában a március 15-ei
események helyszíneinek névtáblái, feliratai készültek különböző technikákkal. A Várbörtönből a szabadulás feltétele a
különböző ügyességi feladatokkal való megbirkózás volt. A Nemzeti Múzeumban elméleti feladatokat, versösszerakást
végeztek a gyerekek. A nap folyamán megfogalmazták tanulóink, osztályaik 12 pontját, „Mit kíván a szentmártoni diák?”
címmel, de hirdettünk osztályok közötti „Kossuth-pogácsa” sütő versenyt is, melyre a lelkes szülők finomabbnál finomabb pogácsákkal kápráztatták el gyermekeiket és a zsűrit.
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A nap fénypontja és egyben leglátványosabb része az élő kokárda volt, ahol a piros, fehér, zöld trikolor színeibe öltözött tanulók, pedagógusok alkották meg a szabadságharc jelképét.
A hónap első péntekén nagy megtiszteltetés érte iskolánkat, amikor mi rendezhettük meg a Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti Verseny Pest megyei fordulóját. Az esemény megnyitóján Czerván György államtitkár
úr mondott beszédet és biztatta a versenyzőket.
Azonban a magas rangú verseny mellett nem feledkezhetünk meg a helyi, iskolai szintű versenyeinkről sem, melyek
célja, hogy sikerélményhez juttassuk tanulóinkat és mindenki meg tudja mutatni tehetségét. Ilyen, az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő versmondó verseny, amit minden évben az egyik legnagyobb magyar költőnk, József
Attila születésnapjáról megemlékező április 11-ei, költészet napján szervezünk. Ebben a tanévben is több mint harminc,
lelkes tanuló előadásában hallgathattuk meg valamely magyar költő versét. Az első három helyezett 5-6. és 7-8. évfolyamon az elismerő oklevél mellett, könyvjutalomban is részesült.
Természetesen erre az időszakra is esnek olyan, a magyarság szempontjából fontos történelmi események, melyekről
nem szabad elfeledkeznünk. Ilyen április 16-a, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Radnóti Miklós
Hetedik eclogájával, egy, erre a napra íródott Bródy szerzeménnyel és a zsidóságot érintő borzalmak felidézésével emlékeztünk meg a zsidóüldözés áldozatairól.
A 21. században kiemelten fontos a fiatalok környezettudatosságra nevelése, ezért is volt hasznos, hogy Szent György
havának utolsó hete a fenntarthatóság jegyében telt. A projekthét nyitónapján, „A fizika mindenkié” program keretében,
Komjáti Zoltánné szervezett egy felejthetetlen délelőttöt a gyerekeknek. Először érdekes kísérleteket mutatott be, bevonva őket is a fizika csodáiba, majd szódáspatronból készült rakéták kilövése ejtette ámulatba diákjainkat. Ezt követően az
előre meghirdetett rakétahajtású kisautók versenye következett, ahol mindenki megmutathatta kreativitását is. Piroska,
ezen programjával pályázott és el is nyerte az Eötvös Loránd Fizikai Társulat „Kreatív program-díját”.
A projekthét keretében megnéztünk egy érdekes 3D-s filmet a barlangok titokzatos világáról, hallgattunk előadást a
madárbarát kertről, melynek gyakorlati részeként a 8. évfolyamos fiúk madárodút, a lányok pedig madárkalácsot készítettek. Közvetlen környezetünket tettük szebbé az iskolaudvar-takarítás keretében, ahol mindenki becsületesen dolgozott, hiszen a gyerekeknek is fontos, hogy milyen környezetben töltik mindennapjaikat. A péntek már a játékról szólt,
hiszen ismét sor került a „Parasztolimpia” megrendezésére, ahol különböző erőpróbákon dőlt el, hogy melyik osztály lesz
a sajátos sportvetélkedő győztese.
A hét kiemelt eseménye volt a papír- és e-hulladékgyűjtés. Ismét gyorsan teltek a konténerek, és az is örömünkre
szolgál, hogy a veszélyes hulladéknak számító elektronikai szemetet is egyre többen ide adják le. A háromnapos gyűjtőmunkában a szülői munkaközösség volt a segítségünkre.
A hónapot színházlátogatás is gazdagította. Ezúttal egy legendás musicalt, a Padlást néztük, hallgattuk meg a budapesti Vígszínházban.
Az április gyorsan elröppent és elérkezett legszebb tavaszi hónapunk, a május. Ekkor sem tétlenkedtünk, hiszen a
napi rutint most is sok rendezvény egészítette ki. Május 15-18 között húsz, arra érdemes tanuló kapott lehetőséget, hogy
a csehországi testvértelepülésünkre Kolinecbe látogathatott, és tölthetett el négy élményekben gazdag napot egy nemzetközi diáktalálkozó keretében. Ebben az időszakban sem maradt ki iskolánk életéből a tanulmányi kirándulás. A 6. évfolyamosok egy-egy napot töltöttek el Szolnokon, a Varga Katalin Gimnázium laboratóriumában, ahol négy, kísérletekkel
színesített órán vehettek részt pedagógusaink segítségével.
Június a gyerekek nagy örömére nemcsak a nyár kezdetének, de a tanév végének közeledtét is jelenti. A megérdemelt
pihenést azonban még több esemény, megemlékezés előzte meg. Ilyen június 4-e, a nemzeti összetartozás napja, amikor
arra az I. világháborút lezáró, számunkra oly tragikus békére emlékezünk, melynek értelmében a magyarság egyharmada került a határokon túlra, és az ország, területének kétharmadát elveszítette. A trianoni békediktátum következtében
szétszakított magyarság összetartozását hangsúlyoztuk Sajó Sándor Magyarnak lenni című versével és a gyásznap eseményeinek felidézésével. A műsort egy közös énekléssel zártuk, az Örökségünk című dal refrénjét a felső tagozatos diákok
együtt énekelték iskolánk énekkarával. A megemlékezést követően tartottuk a hagyományos Kubinyi-napunkat, amikor
már a játéké, a mozgásé volt a főszerep. A sportversenyek mellett idén iskolánk névadójának életéről, munkásságáról is
oldottak meg feladatokat a tanulók. A nap végére eldőlt, hogy mely osztály emelheti magasba a Kubinyi-kupát (a 7. a).
Az utolsó tanítási héten már az év végi hajtást hátrahagyva, a tankönyveket félretéve, a vidámság került középpontba.
Míg nyolcadikos tanulóink a bolondballagáson végigjárták községünk intézményeit, addig az alsóbb évfolyamosok a
„Baba-nap” keretében különböző játékos és ügyességi feladatokban mérték össze erejüket. Volt vizeslufi-dobás, élő csúzli
és sótörő-szlalom is. A fiú-lány megmérettetésből végül a fiúk kerültek ki győztesen. Ezzel a szorgalmi időszak lezárult,
de még három nagyon fontos esemény hátra volt. A június 17-ei ballagáson a magasba emelkedő lufik búcsúzó diákjainkat szimbolizálták, akik igazgató úr útravaló szavaival léptek ki iskolánk kapuján és kerültek egy lépéssel közelebb a
„nagybetűs” élethez. Másnap egy szép keringővel és egy búcsúestével zárták le életük egyik legfontosabb szakaszát, az
általános iskolai éveket.
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A június 21-én megtartott tanévzáró ünnepségen mindenki átvehette
egész éves munkájának eredményét, a bizonyítványát, és amelynek végén
elhangzott a várva várt szó: Vakáció!
Azt gondolom, hogy ismét egy eredményes, programokban gazdag
tanévet tudhatunk magunk mögött, és bízunk benne, hogy gyermekeink
is jó érzésekkel gondolnak vissza erre az évre.
„Fut a lábunk gyöngypatakban,
fürdőzünk napsugarakban,
száll a kacaj és az ének:
Legszebbek a diákévek!”
(Juhász Magda)
Ezekkel a gondolatokkal kívánok én is minden gyermeknek, szülőnek és pedagógus kollégámnak kellemes pihenést
a nyárra, hogy szeptemberben, mikor újra nyílnak az iskolakapuk, mindenki kipihenten, egészségesen és újult erővel
kezdhesse meg a munkát!
Dudokné Balaska Anikó
humánmunkaközösség-vezető

A Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola tanulóinak versenyeredményei.
Sportversenyek eredményei:
Felső tagozat:
Verseny jellege:
(iskolai, körzeti,
területi, megyei,
országos, levelező)

Eredményt elért tanuló
neve, osztálya:

Elért eredmény:

Felkészítő
pedagógus(ok) neve(i):

körzeti

4. korcsoport – 2002-2003

3. hely

Aszódi Cs.

körzeti

3. korcsoport – 2004-2005

1. hely

Aszódi Cs.

körzeti

2. korcsoport – 2006-2007

1. hely

Aszódi Cs.

területi

3. korcsoport – 2004-2005

2. hely

Aszódi Cs.

területi

2. korcsoport – 2006-2007

2. hely

Kézilabda – Tápiószele

területi

4. korcsoport – 2002-2003

3. hely

Labdarúgás – Tápiószecső

körzeti

2. korcsoport – 2006-2007

1. hely

Aszódi Cs.
Árvai Erika, Aszódi
Csaba
Aszódi Cs.

Mezei futóverseny –
Tápiószecső

körzeti

Egyéni:
Varga Dóra
Rácz Patrik
Arros Noémi
Csapatban:

Labdarúgás –
Tápiószentmárton
Labdarúgás – Nagykáta

körzeti

4. korcsoport

2. hely

Aszódi Cs.

körzeti

3. korcsoport
2. korcsoport F
3. korcsoport F
4. korcsoport F

4. hely
1. hely
1. hely
1. hely

Aszódi Cs.

Németh Dániel
Szluk Martin
Sebella Dominik

1. hely
2. hely
3. hely

Varga Dóra

1. hely

3. korcsoport L
4. korcsoport L
2. korcsoport F
3. korcsoport F
4. korcsoport F

2. hely
2. hely
5. hely
9. hely
6. hely

Verseny neve, helyszíne:
Teremfoci –
Tápiószentmárton
Teremfoci –
Tápiószentmárton
Teremfoci –
Tápiószentmárton
Teremfoci –
Tápiószentmárton
Teremfoci – Tápiószecső

Atlétika – Nagykáta

Atlétika – Albertirsa

körzeti

megyei

1. hely
3. hely
1. hely
dobogós
helyezések

Kocsis K.,
Aszódi Cs.

Árvai E.,
Kocsis K.,
Aszódi Cs.

Árvai E.,
Kocsis K.,
Aszódi Cs.
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Alsó tagozat:

Verseny jellege:
(iskolai, körzeti,
területi, megyei,
országos, levelező)

Eredményt elért
tanuló neve, osztálya:

Szüreti futóverseny
felső tagozat

iskolai

3-4. osztályos tanulók
Kozma Tamás 4.a
Ivánfy Bence 4.a
Lengyel Gábor 4.b
Imbre Anna 4.b
Mihácsi Laura 4.a
Vidák Amanda 4.b

Játékos sportverseny
Tápiószentmárton

körzeti

2-3-4.osztályos
tanulók

I. hely

Játékos sportverseny
Tápiószentmárton

megyei elődöntő

2-3-4.osztályos
tanulók

I. hely

Játékos sportverseny
Törökbálint

megyei döntő

2-3-4.osztályos
tanulók

V. hely

Kinder+Sport
Soroksár

Közép-magyarországi
régió

2-3-4. osztályos
tanulók

III. hely

Verseny neve,
helyszíne:

1-2-3-4-5.
osztályos tanulók

Mezei futóverseny
Tápiószecső

körzeti
Varga Dóra 5.a
Imbre Anna 4.b
Kozma Tamás 4.a

Többpróba atlétika
verseny
Nagykáta

körzeti

megyei döntő

I. hely
II. hely
III. hely
I. hely
II. hely
III. hely

I. kcs.lány csapat
II. hely
I. kcs.fiú csapat
III. hely
II.kcs.lány csapat
II. hely
II. kcs.fiú csapat
II. hely
II. kcs.lány egyéni

Rácz Patrik 5.b

I.hely
II.hely
II. kcs. fiú egyéni
I.hely
III.hely

4-5. osztályos tanulók

II.kcs. lány csapat
I.hely
egyéni

Varga Dóra 5.a
Imbre Anna 4.b
Kozma Tamás 4.a
Juhász Ádám 5.b

Többpróba atlétika
verseny Albertirsa

Elért eredmény:

4-5.osztályos tanulók
Varga Dóra 5.a

I.hely
II.hely
II.kcs. fiú csapat
I.hely
egyéni
II.hely
III.hely
II.kcs.lány csapat
VI.hely
egyéni
III.hely
II. kcs. fiú csapat
V.hely

Felkészítő
pedagógus(ok)
neve(i):

Testnevelők:
Majoros Istvánné
Csatári Tamás
Tóth Imre
Pásztrai Gergő

Majoros Istvánné
Árvai Erika
Majoros Istvánné
Árvai Erika
Majoros Istvánné
Árvai Erika
Aszódi Csaba
Árvai Erika
Aszódi Csaba

Testnevelők:
Majoros Istvánné
Csatári Tamás
Tóth Imre
Pásztrai Gergő
Ivanics Ildikó
Árvai Erika
Ágnecz Tamás
Kocsis Kitti

Kocsis Kitti
Ágnecz Tamás
Aszódi Csaba
Árvai Erika

Kocsis Kitti
Ágnecz Tamás
Aszódi Csaba
Árvai Erika
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Játékos sportverseny csapattagok:
Imbre Anna 4.b, Krajcz Emma 4.b, Szabó Zalán 4.b, Mózes Bence 4.a, Lengyel Gábor 4.b, Gödöny Brigitta 4.b, Juhász Ádám 5.b, Rácz
Patrik 5.b, Fajka Kornél 3.b, Kosztolányi Mátyás 3.b, Lakatos Liliána 3.b, Matuz Fanni 2.b, Fazekas Violetta 2.b, Blaskovics János 2.c,
Varga Dóra 5.a, Mihácsi Laura 4.a, Varga Virág 4.a, Czenky Tibor 4.b, Kozma Tamás 4.a, Balogh Zsófia 4.a, Szalai Vanda 3.a, Forgács
Zalán 2.c
Mezei futóverseny csapattagok:
I.kcs. lányok: Lakatos Liliána 3.b, Benkó Eszter 3.b, Matuz Fanni 2.b, Fazekas Violetta 2.b, Blaskovics Alexandra 2.a
I. kcs. fiúk: Kosztolányi Mátyás 3.b, Horváth Bendegúz 1.b, Forgács Zalán 2.c, Árvai Dávid 2.a, Mózes Szabolcs 2.b
II.kcs. lányok: Varga Dóra 5.a, Imbre Anna 4.b, Balogh Zsófia 4.a, Becze Jázmin 4.b, Krajcz Emma 4.b
II.kcs. fiúk: Kozma Tamás 4.a, Rácz Patrik 5.b, Ivánfy Bence 4.a, Czenky Ábel 5.a, Lengyel Gábor 4.b, Nagy Szebasztián 5.a
Többpróba atlétika csapattagok:
II. kcs. lányok: Varga Dóra 5.a, Imbre Anna 4.b, Mihácsi Laura 4.a, Varga Virág 4.a, Balogh Zsófia 4.a, Krajcz Emma 4.b
II.kcs. fiúk: Kozma Tamás 4.a, Lengyel Gábor 4.b, Rácz Patrik 5.b, Juhász Ádám 5.b, Czenky Ábel 5.a, Nagy Szebasztián 5.a
Kinder+ Sport csapattagok:
Imbre Anna 4.b, Kozma Tamás 4.a, Lengyel Gábor 4.b, Gödöny Brigitta 4.b, Szalóki Zsófia 3.a, Bende Lili 3.a, Lakatos Liliána 3.b,
Kosztolányi Mátyás 3.b, Fajka Kornél 3.b, Matuz Fanni 2.b, Fazekas Violetta 2.b, Blaskovics János 2.c, Forgács Zalán 2.c

A humán munkaközösség versenyei:
Verseny jellege:
Verseny neve, helyszíne:

Megyei
történelemverseny,
Kiskunlacháza,

(iskolai, körzeti,
területi, megyei,
országos, levelező)

megyei

2017. 04. 07.

„Tollforgató” verseny,
magyar nyelv és
irodalom

„ Tollforgató” verseny,
történelem

V. József Attila
versmondó verseny

V. József Attila
versmondó verseny

Eredményt elért tanuló
neve, osztálya:

Elért eredmény:

Szatmári Eszter 5.a

V. helyezés

Szabó Barnabás 6.b

VII. helyezés

Nagy Alexander Márk 5.a

VII. helyezés

levelezős, körzeti
verseny,

Dóka Lili 7.a

III. helyezés

Kosztolányi Luca 7.b

VI. helyezés

bejutottak a
monorierdei döntőbe

Varga Lili 7.a

VIII. helyezés

Barkóczi Norbert 7.a

IX. helyezés

levelezős, körzeti
verseny,

Varga Lili 7.a

IV. helyezés

bejutottak a
monorierdei döntőbe

Bálint Lili 6.b

VI. helyezés

Gál Zoltán 6.a

I. helyezés

Simoncsik Petra 6.b

II. helyezés

Marsai Izabella 6.a

III. helyezés

Kiss Dóra 7.b

I. helyezés

Szebenszki Hédi 7.b

II. helyezés

Kiss Barbara 8.a

III. helyezés

helyi, iskolai verseny
5-6. évfolyam

helyi, iskolai verseny
7-8. évfolyam

Felkészítő
pedagógus(ok) neve(i):

Kunné Balogh
Henriette

Dudokné Balaska
Anikó

Kunné Balogh
Henriette

Dudokné Balaska
Anikó, Kollár Katalin

Dudokné Balaska
Anikó, Kollár Katalin

„Iskolánk legjobb
helyesírója” verseny

helyi, iskolai verseny
5-6. évfolyam

Gál Zoltán 6.a

I. helyezés

Dudokné Balaska
Anikó

„Iskolánk legjobb
helyesírója”verseny

helyi, iskolai verseny
7-8. évfolyam

Hajas Klaudia 8.a

I. helyezés

Kollár Katalin
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Verseny neve,
helyszíne:

Magyarország
története 1301-1526
között
Lovászi

Verseny
jellege:(iskolai,
körzeti, területi,
megyei, országos,
levelező)

Eredményt elért tanuló neve,
osztálya:

Elért eredmény:

csapatverseny:

14.

Lakatos Kornél
levelező

Felkészítő
pedagógus(ok)
neve(i):

Kunné Balogh
Henriette

Maksa Gábor
Máté Viktor
Tarsoly Roland
5. osztály:
5.

Juhász Annamária

12.

6. osztály:

Pest megyei
történelem verseny
Kiskunlacháza

Szatmári Eszter

megyei

Szabó Barnabás

7.

Szabó Milán

15.

Kunné Balogh
Henriette

8. osztály:
Nagy Alexander

7.

Gábor Anna

10.

Kiss Dóra
Kosztolányi Luca
Hauer Tibor
Savaria
Szombathely

levelező

Varga Lili
Dóka Lili

1.

forduló

Kunné Balogh
Henriette

Barkóczi Norbert
Maksa Gábor

Tollforgató
Monorierdő

levelező

Szebenszki Hédi
Varga Lili – 7.o

4.

Bálint Lili - 6.o

6.

Kunné Balogh
Henriette

Az alsó tagozatos tanulók versenyei:
Verseny neve, helyszíne:
Benedek Elek
szövegértő verseny
Cegléd
Komplex tanulmányi
verseny Monor

Verseny jellege:
(iskolai, körzeti,
területi, megyei,
országos, levelező)

Eredményt elért tanuló
neve, osztálya:

Elért eredmény:

Felkészítő
pedagógus(ok)
neve(i):

városi és kistérségi

3-4. osztályos tanulók
Lengyel Gábor 4.b

II.hely

Majoros Istvánné

megyei döntő

Forgács Zsombor 4.b

IX. hely

Majoros Istvánné
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Matematika
verseny

Magyar irodalom,
szövegértési
verseny

Magyar nyelvi
verseny

iskolai levelezős

3-4. osztályos tanulók
Kosztolányi Fanni 3.a
Árvai Bence 3.a
Bende Lili 3.a
Boda Hanna 3.a
Ivánfy Bence 4.a
Mózes Bence 4.a
Forgács Zsombor 4.b
Czenky Tibor 4.b

I.hely
II.hely
II.hely
III.hely
I.hely
I.hely
II.hely
III.hely

iskolai levelezős

3-4.osztályos tanulók
Bende Lili 3.a
Árvai Bence 3.a
Illés Luca 3.a
Varga Virág 4.a
Forgács Zsombor 4.b
Török Bence 4.b

I.hely
II.hely
III.hely
I.hely
II.hely
III.hely

iskolai levelezős

3-4. osztályos tanulók
Dudok Zoltán 3.b
Árvai Bence 3.a
Szalóki Zsófia 3.a
Bende Lili 3.a
Forgács Zsombor 4.b
Mózes Bence 4.a
Kozma Tamás 4.a

I.hely
II.hely
II.hely
III.hely
I.hely
II.hely
III.hely
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A felső tagozatos tanulók versenyei:
Verseny neve, helyszíne:

Verseny jellege:
(iskolai, körzeti, területi,
megyei, országos, levelező)

Eredményt elért tanuló
neve, osztálya:
Kiss Barbara
Rigó Katalin
Szigedi Barbara

Elért eredmény:

5. hely

Felkészítő
pedagógus(ok) neve(i):

Ambróziné Samu
Boglárka
Komjáti Zoltánné
Vadicska-Rusz
Zsuzsanna

Komplex
természetismereti
verseny

körzeti

Kaán Károly természetés környezetismereti
verseny,
Tápiószentmárton

országos verseny Pest
megyei döntő

Rácz Patrik 5. b
Gál Zoltán 6. a

6. hely
6. hely

Dudokné Gyevát Margit

körzeti (kistérségi)

Rácz Patrik 5. b
Bús Karina 5. b
Gál Zoltán 6. a
Szabó Fanni 6. a

5. hely
10. hely
4. hely
11. hely

Dudokné Gyevát Margit

Szentgyörgyi Albert
természetismereti
verseny, Szentlőrinckáta

Kovács Máté
Németh Dániel
Nagy Alexander

11. hely

Gratulálok a versenyeken résztvevő tanulóknak és az Őket felkészítő pedagógusoknak!
Ágnecz Tamás
igazgató
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TTSE Házi Bajnokság

2017. április 29-én második alkalommal került sor a TTSE Házi Bajnokság lebonyolítására a Tápiószentmártoni Művelődési Házban. A házi bajnokság jelenleg a
Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesület tagjai közötti megmérettetést
jelenti. Fő célja, hogy a tagok technikailag és mentálisan is egy egésznapos, intenzív
felkészülési lehetőséget kapjanak az Országos MediBall Bajnokságokra. Egy évben
két országos bajnokság van, amelyen a TTSE tagjai rendszeresen és eredményesen
tudnak részt venni minden évben.
A tavaszi házi bajnokságunkon 14 versenyző indult. A gyerekek és a felnőttek
is tudásukban gazdagodtak. Szorgalmukat igyekeztünk ajándékokkal jutalmazni, de a legfontosabb, hogy mindegyik
gyakorlóban ott van az igény a minél szebb mozgásra és a szabályos játékra. Fontos volt ezen a versenyen, hogy egymás
fejlődését segítsék a tanulók, hiszen így válhatunk igazán „ütős” csapattá országos szinten is.
Két kategóriában indulhattak a versenyzők, kategóriánként három versenyszámban:
14 év alatt: Árki Amira, Balasi Fanni Kata, Balasi Flóra Lili, Bús Karina Anna, Stamm Réka, Varga Virág Jázmin
(valamennyien a TTSE tápiószentmártoni csapatának tagjai), és
14 év felett: Balogh Boglárka (TTSE Tsztm.), Bódiné Adamecz Mária (TTSE Nagykáta), Dudokné Gyevát Margit
(TTSE Tsztm.), Gigor Máté Ádám (TTSE Tápióbicske), Hajas Margit (TTSE Tápióbicske), Király Illésné (TTSE Nagykáta), Kiripolszki Attiláné (TTSE Tsztm.), Muity József Jánosné (TTSE Tsztm.) és Papp Gréti (TTSE Nagykáta) egyéni
hálós játékban, páros hálós játékban, illetve egyéni 1 ütő – 1 labda kreatív mozgásban mérhették össze tudásukat.
Bírói munkát végeztek: Király Gabriella, Gigorné Nagy Katalin és Hegedűs Ágnes emelt szintű MediBall oktatók.
Összesítésben a legtöbb pontot elért 14 év alatti versenyző Bús Karina Anna lett, 14 év felett pedig Király Illésné.
Gratulálunk nekik, de mindenki másnak is a lelkes hozzáállásért, szorgalmas felkészülésért!
Nagy öröm volt látni a szülők és a felnőtt MediBall gyakorlók aktív segítségét! Köszönjük a sok finom sütit, salátát!
Külön köszönjük Majorosi Katalin és Kollár János támogatását!
Jelenleg a Tápiószentmárton Művelődési Házban tartjuk a foglalkozásokat minden hétfőn. Gyerekedzések 16.15 órától 17.30-ig, felnőtt edzések 17 órától 18.30-ig.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Még biztosan találkozunk a nyár folyamán, mert állandó résztvevői
vagyunk a tápiószentmártoni programoknak!
Király Gabriella
TTSE elnök

Újabb színvonalas mozgásprogramok a TTSE szervezésében
Tápiószentmártonban több éve sikeresen működtetünk MediBall és egyéb egészségmozgás tanítását célzó foglalkozásokat, csoportokat, amelyeknek tagjai nem csak helybéliek, hanem környékbeli lakosok is. Egyesületünk fő célja, hogy
minél szélesebb körben tudjuk segíteni az emberek testi és lelki egészségének megőrzését, helyreállítását.
Állandó résztvevői és eredményes szereplői vagyunk országos szintű versenyeknek, sportágválasztóknak, továbbképzéseknek és a Tápiószentmárton településén megrendezésre kerülő ünnepségeknek, egészségnapoknak, táboroknak.
Látva az érdeklődést az ilyen irányú programok iránt, megfogalmazódott bennünk, hogy 2017 őszén Tápiószentmárton
nagyközség legyen a TTSE által megrendezésre kerülő Országos Továbbképzés központja, amit aztán évről évre szeretnénk megszervezni. A rendezvény jelképe egy Vándorkupa. Ez a kupa biztosítja, hogy a település híre az ország számos
pontjára, akár határainkon túlra is eljuthasson. Klubszinten már többször szerveztünk sikeres országos szemináriumokat, ahova kiváló sportoktatók, nevelők, harcművészek érkeztek tanítás és tanulás céljából.
A 2017-es őszi rendezvénynek a fő témakörei az:
- az egészségmegőrzés,
- a nevelés, oktatás és képességfejlesztés
a tudatos mozgás tanításán keresztül, ami magába foglalna egy barátságos sportversenyt is.
A rendezvény célcsoportja: mivel egészségmozgásról van szó, ezért minden korosztálynak javasolt. Helyi és környékbeli lakosokon kívül érkezni fognak távolabbi településekről is.
Előadások témakörei: a különböző tudatos mozgások és a mozgásterápiák jótékony hatása a képességeink kibontakoztatására. Életmódunk alakítása környezetünk ismeretében.
Gyakorlati oktatás: a mozdulatok mögött rejlő testi-lelki állapotok felismerése. Különösen ajánlott szülőknek,
edzőknek, pedagógusoknak, segítő foglalkozást végzőknek.
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Helyszínek: a Tápiószentmártoni Sportcsarnok és a Művelődési Ház
Időpont: 2017. október 21-22.
Kipróbálható mozgásformák többek között:
MediBall
Kettlebell
Jóga
Harcművészet
Köszönjük Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának támogatását!
Plakátokkal és részletes programokkal hamarosan jelentkezünk!
Király Gabriella
TTSE elnök

Sporthétvége a TTSE szervezésében

Ha szeretnél egy jó hétvégét magadnak és családodnak, akkor tarts velünk!
Mozgásra fel!
Lehetőséged van aktív részvétellel kipróbálni az általunk képviselt mozgásformákat. Kényelmes sportöltözet kell csupán, víz és törölköző , esetleg jegyzetfüzet, ha a hasznos információkat rögzíteni szeretnéd papíron is. Garantált az aktív,
és hasznos kikapcsolódás!
- MediBall – Labdajáték az egészségért
- Harcművészet és jóga
- Kettlebell
- Korosztályonkénti tudatos mozgás az egészség, az oktatás és a képességfejlesztés tükrében
- Barátságos sportmérkőzések
- Előadások a mozgásterápiák és az ezotéria (ásványok, színek) jótékony hatásairól
- A mozdulatok mögött rejlő testi-lelki állapotok felismerésének témája különösen ajánlott edzőknek, sportoktatóknak, pedagógusoknak, segítő foglalkozást végzőknek
Programjainkat úgy állítottuk össze, hogy az minden korosztály számára megfelelő legyen. Várunk sok szeretettel!
Plakát és részletes programajánló hamarosan látható lesz.
Helyszín: Tápiószentmártoni Sportcsarnok és a Művelődési Ház
Időpont: 2017. október 21-22.
Érdeklődni lehet a könyvtárban Kiripolszki Attiláné Dzsamillánál és a Tápiószentmárton Művelődési Házban Majorosi Katalinnál, illetve a 06306956814 és a 06309290353 telefonszámokon.
Tápió Térségi Sportszolgáltató és
Életmód Egyesület
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Értékőrző tábor
2017. 06. 26 - 06.30.

Tanévzárás után egy jó hangulatú vidám programmal vártuk a gyerekeket. Helytörténet, helyismeret, népszokások,
népi játékok, természet- és környezetvédelem, kézműves foglalkozás és újrahasznosítás tette izgalmassá a hét programjait. A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvánnyal szerveztük közösen ezt a tábort, illetve a helyi kézművesekkel.
Minden nap tanultunk új játékot, minden nap megtudtunk valami újat és hasznosat szűkebb környezetünkről, valamint,
szebbnél szebb tárgyak készültek a kézművesek jóvoltából és segítségével. Vizet vizsgáltunk a Tápióban, jártunk a farmosi
nádasban és a Vízparti Élet Házában, ellátogattunk a Blaskovich-kápolnához. Készítettünk origami virágokat, álomfogót,
zsinórkarkötőt csomóztunk, újrahasznosított anyagokból pedig önitatós virágcserép illetve ajándék szatyorka készült.
Természetesen sokat játszottunk pihenésképpen. A táborzáró napon szalonnát sütöttünk, tábortüzet gyújtottunk és elnótázgattunk. Jövőre is szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Majorosi Katalin

KÓPÉ VARÁZSTÁBOR
2017. 07. 10 - 07. 14.
Idén is megrendezésre került a Tápiószentmártoni Művelődési Ház szervezésében a bűvésztábor.
A délelőtti programokon főszerepet kapott a játék, játéktanulás és kézműveskedés. A délutánokat pedig Szabó István
bűvész „varázsóráin” töltötték a gyerekek. István már harmadik éve varázsolja el a gyerekeket ügyes mutatványaival. Természetesen tudományát át is adja a fogékony és értő közönségének. A tábor ideje alatt a gyerekek kézügyessége és figyelme egyaránt fejlődött, amellett, hogy közben jól is érezték magukat. A tábor zárónapján pedig bűvészvizsgát rendeztünk.
Egy kis előadással kedveskedtek a bűvészpalánták szüleik és családjaik számára. Megmutatták, hogy mi mindent tanultak
a hét során. Bátran állíthatom, lesz Rodolfóból utánpótlás a Tápió-vidéken.
Jövőre is várom régi és új kis barátaimat, hogy töltsünk el közösen egy vidám hetet.
Majorosi Katalin

Aranyszarvas SE Focitábor
2017. június 26. és 30. között 6. alkalommal került megrendezésre az Aranyszarvas Sportegyesület focitábora, amelyre a fiúk mellett lányok is szép számmal
jelentkeztek. A megszokottól eltérően a Kincsem Lovaspark adott helyet a tábornak, melynek 72 résztvevője volt(ebből 9 lány). Az öt nap nemcsak a labdarúgásról szólt, hanem sok színes versenyen vehettek részt a táborozók. A tavalyi
évhez hasonlóan idén is kilátogattunk a Tőzeges-tóra, ahol a horgászat mellett
sok játékos vetélkedő várt a gyerekekre. A nap végén minden résztvevő kapott
egy emléklapot a vendéglátó Kalacsi Jánostól.
Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is volt sztárvendég a táborban. A
tábor 4. napjának vendége a 34-szeres magyar szövetségi kapitány, Egervári Sándor volt. Sanyi bácsival nagyon hosszú, tartalmas és értékes beszélgetést folytattak a tábor focistái és a csapatvezetők egyaránt. A nemzeti tizenegy egykori kapitánya több alkalommal említette Juhász
Roland nevét, akire nem csak mi, tápiószentmártoniak, hanem ő is nagyon büszke, mivel több éven keresztül taníthatta
a labdarúgás fortélyait számára. A zárónap vendége Torghelle Sándor 42-szeres válogatott labdarúgó volt, aki Juhász Rolanddal együtt támogatja a Cifrakertben és a focipályán folyamatban lévő beruházást.
A tábor szakmai felelőse Sulyok István, UEFA „B” licenszes egyesületi edző volt, munkáját pedig Szöllösi Tóth András, Zsilik Károly és felnőtt csapatunk gól felelőse Baté Attila segítették. A tábor alkalmával több olyan táborozó is volt,
aki megszerette a labdarúgást, és már jelentkeztek is labdarúgó szakosztályunk korosztályos csapataiba.
Jövőre folytatjuk.
Tóth Kornél
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Kézilabda Szakosztály
A 2016/17. bajnoki év eseményeiről
2016/17-es bajnoki év bővelkedett eseményekben, versenyekben. 102 játékengedéllyel rendelkező sportolónk volt, az előző
bajnoki évhez képest ez 28 fővel több.
A 2016/17-es bajnoki évben 2 felnőtt és 7 utánpótlás-csapatot versenyeztettünk, összesen a 9 csapat 163 mérkőzést játszott,
amelyből 109-et nyert meg, 3 döntetlen született és 51 mérkőzés zárult vereséggel.
Szinte minden utánpótlás-csapatot ki lehet emelni teljesítménye alapján:
Az U7-es korosztály lány csapata, 10/10 mérkőzést nyert meg, az U7-es koedukált (vegyes csapat), 10/ 9 alkalommal jöhetett le a pályáról nyertesen.
A nyolcéves korosztályban indult lányok 10 mérkőzésből 4-et veszítettek el, itt el kell mondani, hogy közülük többen életkorukat tekintve még a 7 évesek közé tartoztak. Ennek ellenére hősiesen küzdöttek minden mérkőzésen.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak U9 korosztályos lányok, akik 16-ból 16 mérkőzést nyertek meg. Őket neveztük eggyel
magasabb korosztályba is, (U10), ott 14 mérkőzésből 10-en voltak jobbak ellenfelüknél.
Óriási dicséretet érdemelnek a legnagyobb lányok is, akik az U13-korosztályban 25 mérkőzésből mindössze 2-szer szenvedtek vereséget és 1 döntetlen mérkőzést játszottak, 21 mérkőzést megnyertek. Szinte ugyanezek a játékosok játszottak az országos serdülő-bajnokságban (OSB-ben), ahol csoportjukban 5. helyen végeztek. Itt összesen 28 mérkőzésből, 20 mérkőzésen
voltak jobbak ellenfeleiknél. Igen nagy teljesítményt nyújtottak a lányok, ebben a szezonban összesen 53 mérkőzést játszottak
a 2 bajnokságban.
Meg kell még említenünk az óvodai kézilabda foglalkozásokat is. Ott hetente 1-1 alkalommal tartott foglalkozást a kolléganő 25-30 gyereknek. Próbáljuk már ebben a korban megszerettetni a gyermekekkel a mozgást, sportolást, nem titkolt
szándékkal főleg a kézilabda sportágat.
A felnőttek közül a férfiak a középmezőnyben végeztek, a női felnőtt csapatunk kicsit rosszabbul teljesített. Náluk sokminden közrejátszott a gyenge szereplésben, egyik fő ok, hogy kevesen vannak. Ezért már nagyon várjuk, hogy az utánpótlás-csapatból szép lassan beépíthessünk játékosokat a felnőtt csapatba is.
Ebben a bajnoki évben 5 edző segítette a szakosztály munkáját, 3 utánpótlásedző és 2 felnőtt edző. Dicséretes az edzők
egész éves lelkiismeretes, fegyelmezett munkája, bizonyítják ezt az utánpótlás-csapatok eredményei.
Az idei év szép példája az utánpótlás-korosztályok közösségépítésének, mind a gyermekek, mind a szülők részéről. Több
tornán részt vettek a csapatok, amelyek nagyon jó alkalmat nyújtottak arra, hogy a gyermekek is és a szülők is közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymást.
Köszönöm a szülőknek, hogy az év végén rendezett kézilabda-gálán aktívan vettek részt, nagyon sikeres napot és nagyon
sikeres bajnoki évet zártunk ezen a szenzációs napon. Nagy segítség volt a szülők részéről, hogy önzetlenül, ellenszolgáltatás
nélkül utaztatták a gyerekeket, így mindig meg tudtuk oldani az utazást, elkísértek bennünket és lelkesen szurkoltak nekünk.
Köszönet illett minden kedves támogatót, akik hozzásegítettek bennünket a sikeres bajnoki évhez!
Kiemelt támogatóink:
- Aranyszarvas ZRT.,
- Bogyóka Tejbolt,
- Czerván György,
- Domonyi István,
- Földvári- Nagy Kft.,
- Kőrösi Szárító Kft.,
- Onko- Medicina Kft.,
- PIKK-PAKK HNK Trafik Bt.,
- Szalóki-Vasműszaki Kft.,
- Szombathelyi Erdészeti ZRT.,
- Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata,
- Tóth- Aral szervíz
Néhány szó a jövőről:
A következő bajnoki évben szeretnénk indítani a legidősebb utánpótláskorú lányokat az Országos Serdülőbajnokságban és a Pest Megyei Ifjúsági Bajnokságban is,- ez jó lehetőség lesz
számukra, hogy minél több tapasztalatot, jártasságot szerezzenek a kézilabda sportágban.
A fiatalabb utánpótlás-csapatok tekintetében a 2017/18-as bajnoki évben U7 fiú, U7 lány, U8, U9, U10 és U11 lány és U8
koedukált csapatokat szeretnénk nevezni. Ez összesen 9 utánpótlás-csapat, és még heti 3 alkalommal folytatódnak az óvodai
foglalkozások is.
A következő szezonban sem lesz egyszerű az életünk, a 9 utánpótlás-csapatot 3 edző fogja edzeni és versenyeztetni, két
csapattal többet mint az idén. A 2017/18-as bajnoki évben egy főállású, és 2 félállású edzőt fogunk alkalmazni. A felnőtt csapatokat játékos edzők irányítják, akik ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.
Turi Istvánné
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Kaland- és Sporttábor a Mátrában

Az előző évekhez hasonlóan 2017 nyarán is megrendezésre került a
Kaland- és Sporttábor Mátrafüreden. 26 gyermek részvételével vágtunk
neki az egy hetes kalandozásnak.
A programok között szerepelt túrázás, csillagászat, bobozás, számháború, éjszakai túrázás, patak mentén barangolás, kisvonatozás. Az akadályverseny ebben az évben is sikert aratott. Kézműves foglalkozások
keretein belül mécsesek, karkötők, egyedi pólók készültek. A „házi sportbajnokság” a hét minden napján zajlott a tábor területén; darts, tollaslabda, ping-pong sportágakban mérték össze tudásukat a tábor lakói. A
legügyesebbeket jutalmaztuk.
A mindennapos túrák céljaként a környék nevezetességeit tekintettük meg, Kozmáry-kilátó, Máriácska-kegyhely,
Rákóczi-forrás, Sástói-kilátó, Mátra Múzeum. Legnehezebb és leghosszabb túraútvonalunk a kék kereszt mentén lévő
Mátrafüred-Kékes szakasz volt. Nagy örömünkre sikeresen teljesítette minden táborozó fiatal a távot.
Évek óta nem sikerült megvalósítanunk a főzőversenyt, ebben az évben azonban a gyermekek nagy örömére, csütörtök este a kis házak lakói saját maguk készítették el vacsorájukat. Péntek este bátorságpróbával zárult a tábori élet.
Szép emlékekkel, jó érzéssel tértünk haza szombaton községünkbe. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és
jövő nyáron ismét velünk tartanak a kalandra vágyó fiatalok!					
Turi Istvánné

Zöldike tábor 2017
Július utolsó hetében ismét kerékpárra ültünk és mintegy 50 gyermekkel
közösen megnéztük lakóhelyünk és a környező települések épített és természeti kincseit. Településünkön belül az evangélikus templomot, a Blaskovich-kápolnát és a szoborparkot néztük meg.
A Cifrakertben lehetőségünk volt sportolásra és aznap délután vendégül
láttak bennünket a Kincsem Pincénél. Egy egész napot töltöttünk a Tőzeges-tónál, ahol megismerhettük a vízpartok növény- és állatvilágát, illetve a
gyerekek és felnőttek horgászhattak is.
Túráink során elkerekeztünk Tápióbicskére, ahol megnézhettük a pálinkafőzdét és megpihenhettünk a horgásztónál. Idén ellátogattunk a göbölyjárási nádashoz, megismerkedhettünk a nádfeldolgozás lépéseivel
a nádfeldolgozóban, és megnéztük a felújított kápolnát is. Farmoson a Vízparti Élet Házában vendégeskedtünk, itt összegeztük a héten összegyűjtött tapasztalatainkat, és újabb
ismereteket és élményeket szereztünk. Sétáltunk a Sóvirág tanösvényen is.
A héten az időjárás időnként megnehezítette a dolgunkat, olykor elborult, fújt a szél, vagy erősen sütött a nap. A kerékpártúrák fáradalmait idén is a Vadászháznál pihenhettük ki. A gyerekek számára változatos programokat
szerveztünk. Vendégeink voltak a tápiószelei és tápiógyörgyei ÖTE tagjai, akik tűzoltó
bemutatót tartottak és felfrissítettek bennünket a nagy hőségben. Az Ebadta Ebtanoda
kutyái és gazdáik, megmutatták nekünk, hogy milyen eredményeket értek el kedvenceiknél. Ellátogattak hozzánk a rend őrei is és előadást is tartottak
az internet veszélyeiről. Kilátogatott hozzánk a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ két munkatársa, akik jóvoltából lehetőségünk volt csillagvizsgálásra
és láthattunk hüllő bemutatót is. Szórakoztatott bennünket bűvész, aki kérésre bármit és bárkit
elvarázsolt. Volt élőcsocsó, tábortűz és éjszakai túra. A gyerekek számára egész nap rendelkezésre
álltak a sporteszközök, társasjátékok.
Egész héten nagy hangsúlyt fektettünk a környezettudatos magatartás kialakítására, a kerékpáros közlekedés szabályainak betartására. A túrák alatt megtanultunk alkalmazkodni, figyelni
egymásra. Úgy gondolom, hogy egy tartalmas, jó hangulatú hetet töltöttünk ismét együtt. Nagyon örülünk annak, hogy idén több család is csatlakozott hozzánk.
A Zöldikék apraja és nagyja nevében szeretném megköszönni minden támogatónknak, vendéglátónknak a segítséget!												
Okos Györgyi
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H e l p y N et
HelpyNet az okos megoldás az okos településeknek.
A rendszer mentora több évtizedes rendőri tapasztalatait egyesítette informatikai jártasságával a HelpyNet alkalmazás
kidolgozásánál, amit közösségi üzenetek gyors célbajuttatására fejlesztett ki.
A HelpyNet az Ön településének kapcsolattartó rendszere:
egy segélykérő, bejelentő és kapcsolattartó szolgáltatás,
ezen keresztül közvetlenül értesülhet, értesíthet és segíthet is,
okostelefonon keresztül egyszerűen összekapcsolja Önt a település lakosaival, bármilyen helyzetben
Olyan települések csatlakoztak eddig a rendszerhez, amelyek:
alacsony költség mellett szeretnék kiterjeszteni a szociális védőhálót a települések lakosaira,
megoldást keresnek az idősek, rászorultak egészségügyi felügyeletére havidíj nélkül,
fontosnak tartják egyetlen gombnyomással elérni a település okostelefonnal rendelkező lakosait,
szeretnek könnyedén értesítéseket fogadni vagy küldeni a település új generációs telefonokat használó lakosainak
Erre ad megoldást a HelpyNet alkalmazása:
hatékony lakossági kapcsolattartás,
visszaszorítja a bűneseteket és illegális tevékenységek számát,
növelje a lakosság szubjektív biztonságérzetét (gyermekek, idősek),
aktivizálja a lakosságot észlelt vészhelyzeteknél, egyéb eseményeknél,
a letölthető védelmi megoldást használhatják a vadőrök, a halőrök, a mezőőrök, a polgárőrök, és a közterületfelügyelők is,
értesítéssel riaszthatja a legközelebbi biztonsági szerveket, hatóságokat,
az önkormányzat és a települési közösségek számára is lehetőséget nyújt a program egy hatékonyabb és összehangoltabb bűnmegelőzési tevékenység megszervezéséhez
Ennek a korszerű rendszernek a folyamatos bevezetését kezdjük meg településünkön az elkövetkező hónapokban.
Ehhez kérjük és várjuk az Önök aktív közreműködését és segítségét is!
Kollár János

Az Aranyszarvas Sportegyesület tájékoztatása a
Cifrakert úti sporttelepen folyó munkálatokról
A 2016-2017 évi TAO támogatásból pályázatot nyert sportegyesületünk, amely
alapján a 247/1 hrsz.-ú Sportpálya és Szabadidős park területén ( Cifrakert) a következő
munkálatokra kerül sor az elkövetkezendő hónapokban:
- kettő, 60m x 40m es edzőpálya építése
- technikai pályák,lábteniszpálya építése
- szabadtéri fitnesz park építése
A munkálatokhoz elengedhetetlen, hogy a Cirakertben lévő fák egy része kivágásra kerüljön. A fák többségének közepe elkorhadt, üregessé vált ( a képen látható) és
ezáltal balesetveszélyest is jelenthetnek egy napjainkban egyre többet előforduló viharok esetén. A most kivágott fák a fás szárú növények védelmének szabályai a 346/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján folyamatosan pótolva lesznek az ingatlan területén.
A kivágott fák használható törzseiből padok és asztalok lesznek készítve a Cifrakert,
Felső tagozatos iskola udvara és a sportpálya területére. A tűzifának felhasználható ágak
pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottság elbírálása által lesznek szétosztva az arra
igényt tartó és rászoruló tápiószentmártoni nyugdíjas lakosok között. A Sportegyesület
minden pályázati lehetőséget megpróbál kihasználni a Sportpálya és környezete, valamint az említett Felső Tagozatos Iskola környezetének megújítása és megszépítése érdekében. A folyamatban lévő beruházásokat támogatja Juhász Roland
településünk díszpolgára és Torghelle Sándor 42 szeres válogatott labdarúgó.
Tisztelettel: Tóth László
Aranyszarvas SE
elnök
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Jó hírek Göbölyjárásról

Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a sokunk által szeretett volt iskolánk végre eladó sorba került. Az egyre
romló állagú épület körül elkezdődtek a munkálatok. Elbontották a szakadozott rozsdás dróthálót és levágták az elgörbült vas tartó oszlopokat. A beszakad tetetőt is elkezdték kijavítani. A hiányzó és törött cserepek is pótlásra kerültek. Az
itt élő emberek reményei szerint is tavaszra már szebb barátságosabb környezet várja a lakosokat. A másik örömteli hír,
hogy az épület eladásából származó bevétel a képviselő testület döntésével Göbölyjáráson lesz felhasználva. Az elgondolásunk szerint az összeget a kápolna felújításának folytatására fogjuk felhasználni.
Külön öröm volt látni azt az összefogást, amelyet a tető és a torony felújításakor tapasztaltunk. Külön köszönöm,
köszönjük azoknak a személyeknek akik nagylelkű adományikkal biztosították a felújítás megkezdésének anyagi
hátterét. Főleg az a lelkesedés volt lenyűgöző, amikor a fiatalabb korosztály tagjai is jöttek és dolgoztak. Segítették a
mestereket a cserepezésnél. Hordták, rakták, adogatták az állványon dolgozóknak a megfelelő anyagokat, cserepeket. Az
elkövetkező munkálatoknál is számítunk mindenkire.
Szeretnénk kívülről is szebbé tenni a kápolnát és környékét. Tervein között szerepel a külső tatarozás és a bejárati ajtó felújítása. A felújítás után a környezetet is parkosítjuk. Fákat. bokrokat és virágokat ültetünk. A múlt évben
elültetett Szent Márton emlékfája köré pihenőhelyet tervezünk, padokkal, asztalokkal ,hogy a látogatók is megpihenhessenek. A kert hátsó részén sátorozó helyeket is szeretnénk kialakítani. A múlt évben bevezetett víz lehetővé teszi a
tisztálkodást és az öntözést is. Az utóbbi időben egyre többen érdeklődnek és látogatják meg a kis kápolnánkat. Az idén
már több mint negyven gyermek és közel ugyanennyi felnőtt látogató csodálta meg az épület belsejét is .
Sokan meglepődtek,hogy a templom alatt kripta látható. Ezt is szeretnénk felújítani ! Örömmel tapasztaltuk, hogy a
Tápió Közalapítvány kezelésében lévő Ifjúsági Szálláshelyen is egyre több táborozó gyermek és felnőtt csoportokkal találkozhattunk. Az épületben 5 darab 6 ágyas szobában30 fő elszállásolására van lehetőség. Óvodás, iskolás és
egyéblátogató csoportoknak szerveztek kirándulásokat, erdei-iskolai programokat.
A szálláshely környékének szépítéséhez is szeretnénk felajánlani segítségünket, munkánkat! Ezekhez a munkákhoz
is hívunk és várunk minden jóakaratú, dolgozni, segíteni akaró ifjút és felnőttet, hogy munkánk eredményeként
még szebb legyen Göbölyjárás és környéke.
Harcsa Józsefné
Köszönjük !										

TOVÁBBRA IS SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS VÁRHATÓ!
Az elmúlt hetekben, napokban megtapasztalhattuk, hogy az időjárás alaposan „megtréfál” bennünket. Eddig azt
hihettük, hogy a trópusi esők, a viharos szelek, a jégverések, a hőhullámok csak a tőlünk távol élő népeket, országokat veszélyeztethetik. A májusi jégverés sajnos nem kerülte el településünket, és alapos munkát végzett. Több helyen szaggatta
meg a gyümölcsfákat, lyukasztotta ki a fóliasátrakat, csupaszította le a szabadföldi növényeket, palántákat. Aztán egymást
követő hőhullámok a növényeket majdnem a kiszáradás széléig perzselték. Az elmúlt napokban leesett szinte özönvízszerű eső az utakban tett – megsüllyedések - jelentős károkat. Az egyre nagyobb hőség még az egészséges embereket, sőt
a vadállatokat és a háziállatokat is megviselte. Figyeljünk oda, hogy házi kedvenceinknek is legyen mindig megfelelő
minőségű és mennyiségű ivóvíz. Ezek a figyelmeztető jelek rádöbbentettek bennünket, hogy nekünk is készülnünk kell
a megelőzésre és a károk csökkentésére. Településünkön több helyen – gyógyszertár, polgármesteri hivatal, könyvtár,
művelődési ház, üzletek, stb. - vízszerzési pontok lettek kialakítva, ahol mindenki számára biztosított a friss ivóvíz és
a pihenési lehetőség. Figyelemfelhívó plakátokon tájékoztatunk mindenkit a hőségben ránk leselkedő veszélyekre.
A meleg különösen veszélyezteti a magas vérnyomásban szenvedőket, az időseket, a gyermekeket, a babákat, a cukorbetegeket, a szívritmus szabályozóval élőket is. Szervezetünk fokozott párologtatással nagyon sok vizet veszít, ezt
rendszeresen pótoljuk! Naponta igyunk legalább 1-3 liter vizet, citromos limonádét. Az égető és magas UV-sugárzás
miatt is, lehetőleg délelőtt 10 óra és délután 16 óra között keveset tartózkodjunk a napon. Rosszullét esetén azonnal
hűvös helyre kell menni, és ha kell, hívjunk orvost!
Kérjük fogadják meg a tanácsokat! 								Kollár János

Elmúlt a tél

Visszaemlékezés a 2016/2017 telére
Bár még sokszor fúj hideget a szél. Szeretnék írni névtelen harcosokról, kik esőben, hóban testi épségüket kockáztatva hozzák, hozták leveleinket, küldeményeinket. Köznyelven a postások.
Tápiószentmárton üdülőövezete külön köszönti Őket, megköszönjük áldozatos munkájukat.
Pintér Tibor
Réce u. 14.
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Közérdekű telefonszámok
Telefonszámok, melyekre minden tápiószentmártoni lakosnak szüksége lehet egyszer. Kérjük őrizze meg az újságot,
mert nem tudhatja, hogy mikor lesz szüksége ezen számok egyikére.
Orvosok elérhetősége
Fő úti rendelő
Dr. Zátrok Anikó 06-29/-423-350
Ocskóné dr. Zöldi Márta 06-29/423-253
Móra Ferenc úti rendelő
Dr. Túróczy Krisztián 06-29/423-055
Fogorvos
Dr. Dombi Csaba Ábel 06-29/423-004
Sebészet
Dr. Hazafi József 06-29/423-350 (csak rendelési időben érhető el)
Védőnői szolgálat
Hadobácsné Laczkó Rozália, Székelyné Báró Mariann 06-29/423-007
Orvosi ügyelet
Hétköznap 08-16 óra között: 06-30/9433-920
Hétköznap 16-08 óra között + hétvégén és munkaszüneti napokon: 06-29/440-074
(Központi orvosi ügyelet: 2766 Tápiószele, Jókai u. 1/A; 2760 Nagykáta, Görgey utca 21.)
Polgármesteri Hivatal
2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3. 06-29/423-001
Anyakönyvi ügyekben
Bárány Zsuzsanna helyettesítő anyakönyvvezető, csütörtökönként 8:00-12:00
06-29/423-001 17-es mellék
Csőtörés esetén
24 órában hívható: 06/70-685-9313
Körzeti megbízott
06-20/489-6748
Segélyhívó: 112
Telefontanú ingyenes telefonszáma: 06-80-555-111
Polgárőrség
06-20/427-99-96
Gyógyszertár
Munkanapokon 8:00-16:30-ig, 06-29/423-011
Posta
06-29/623-040
Konténeres hulladékszállítás
Kosztolányi Tamás (06-20/926-4492)
Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár
06-29/424-087
Művelődési Ház
06-29/423-002
Tápiószentmártoni Borostyán Szociális Otthon
06-29/423-017
Temető üzemeltetés
Szigü Kft. Veresné Magyar Anita (24 órában hívható): 06-30/639-0481
Szennyvíz szippantás
Szőke László: 06-30/205-57-37

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

A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

