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TÁPIÓSZENTMÁRTON

Fekvése, határai: Tápiószentmárton Budapesttől K-re (60 km), 
Ceglédtől É-ra (22 km), Szolnoktól Ny-ra (45 km) és Jászberénytől 
D-re (30 km), az Alföldhöz tartozó 3 kistáj (Hatvani-sík, Tápió-
vidék, Gerje-Perje-sík) és az Északi-középhegység kistájaként is-
mert Gödöllői-dombság találkozásánál fekszik. A falunkat 4 város 
(Cegléd, Albertirsa, Nagykáta és Tápiószele) és 5 falu (Tápiószőlős, 
Farmos, Tápióbicske, Pánd és Ceglédbercel) határolja. Földrajzi 
koordinátái: é. sz. 47°20’, k. h. 19° 45 ’.

Lakossága: 5504 fő (2017), közigazgatási területe 102,91 km². 
E területtel Tápiószentmárton a Pest megyei falvak között a 2. 
legnagyobb, amely Budapest közigazgatási területének (525 km²) 
közel egy ötöde. A falunak legtöbb lakosa 1960-ban (7024 fő), 
népességvesztesége 1960-1990 között 1779 fő volt. Viszont 1990-
2016 között a lakosság száma 5200-5400 fő között stabilizálódott. 
Felszíne földrajzi fekvéséből eredően meglehetősen mozaikos 
elrendezésű: területén völgyekkel szabdalt, lösszel fedett dombhá-
tak, kisebb homokbuckák és – hátságok, valamint a folyóvizek által 
járt laposok váltakoznak. Legmagasabb pontja (201 m) a pándi 
határnál lévő dombságban emelkedik, míg a legalacsonyabb pont-
ja (97,5 m) a Krakó-csatorna kilépési pontjánál található. Tehát a 
településünk legmagasabb és legalacsonyabb pontja között 103,5 
m a különbség! 

A falu É-i részén, Göbölyjáráson, valamint a Tápió-vidék 
más településein is sok védett növény és állat él. Védelmükről a 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Tápió-Hajta Tájvédelmi 
Körzet gondoskodik, szakembereik azokat 11 tanösvényen mutat-
ják be a látogatóknak. Területén szélsőséges éghajlati hatások érvé-
nyesülnek, amelyekre főleg a hőmérséklet és csapadék szélső értékei 
utalnak. A napsütéses órák száma évente 2000 óra körül, közép-
hőmérséklete 10,2° C, csapadék 537 mm. Talajai is mozaikosak: 
az É-i részén fekvő homokhátságon gyenge minőségű 3 AK, míg D-i 
részén az áttelepített löszön kialakult, kiváló termőerejű mezőségi 
talajon 48 AK szántók is találhatók. Az utóbbiak Pest megye legjobb talajai közé tartoznak, ahol magasak a termesztett 
növények (búza, kukorica stb.) termésátlagai. A névadó Tápió legfontosabb adatai: 59 km hosszú, vízgyűjtője 898 km². 
A Gödöllői-dombságból eredő Alsó- és Felső-Tápió Tápiószentmárton határában egyesül (107 m), majd Újszásznál 
ömlik a Zagyvába. A patak kis- és középvize jelentéktelen, ám a nagyvize (80 km³/sec) már többször súlyos, halálos 
áldozatokkal járó árvizeket is okozott (pl. 1963-ban kétszer is!). A Malac-hegyen és Göbölyjáráson egy-egy horgásztó 
található. Az 1968-ban feltárt termálvízzel üzemelő gyógyfürdő adatai: a kút 868 mély, vízhozama 660 l/perc, hő-
mérséklete 51°C. A termálvizet 2003-ban gyógyvízzé nyilvánították. 

Területén 1923-ban találták meg a történelem tankönyvekből is ismert szkíta aranyszarvast. A falu első okleveles 
említése 1438-ból való. A XVI. század elején Werbőczy István birtoka volt. A töröknek a falu a XVI. század közepén 
évtizedekig adót fizetett, majd a 15 éves háború idején a környékbeli falvakkal együtt elpusztult. Kistájunk falvai-
nak – így Tápiószentmárton - újratelepítése a XVIII. század közepén főleg felvidéki szlovák telepesek által történt. 
Fényes Elek írta a falunkról (1851): „Tápiószentmárton magyar falu … lakói nagy része tót eredetűek, de már el-
magyarosodtak. Róna határa egy a leggazdagabbak közül való a megyében.” Földesurai közül a Blaskovich-család a 
legjelentősebb: ők építtették a falu legrégebbi épületét, a Blaskovich kápolnát (1764), az ún. „Kistemplomot”. A hazai 
lóversenyzést támogató Blaskovich Bertalan fia volt Blaskovich Ernő (1833-1911), a Tápiószentmártonban született 
(1874) verhetetlen csodakanca, a valamennyi versenyét (54) megnyerő Kincsem tulajdonosa. Temetőjében nyugszik a 
helyi általános iskola névadója, Kubinyi Ágoston (1799-1873), a Magyarhoni Földtani Társulat megalapítója, a Magyar 
Nemzeti Múzeum igazgatója, Szentkirályi Móric (1809-1882) Pest megye országgyűlési képviselője, Pest főpolgármes-
tere, valamint a Magyary-Kossa-család számos tagja.

A falu legfontosabb vonzerői napjainkban: 1. Kincsem Lovaspark, 2. Gyógyvizes termálfürdő, 3. Sportcsarnok 
és Tanuszoda, 4. Tápió-Vin Kft. borpincéje 5. Blaskovich kápolna

Szerkesztette: dr. Dusek László

Tápiószentmárton első okleveles említése
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Ebben a rovatban olyan folyamatban lévő ügyekről olvashat, ami a település életében történik…

Ellenőrzések

Tápiószentmártonban a 2017. év elejétől folyamatosan és közel minden területen történtek ellenőrzések, melynek 
alanyai az önkormányzat által üzemeltetett intézmények voltak.

Ezeken az ellenőrzéseken részt vett a Magyar Államkincstár, a Pest Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Élelmiszer-biz-
tonságilánc Hivatal, a Munkaügyi felügyelet, a Belügyminisztérium, az ÁNTSZ. Némelyik hatóság több intézményben és 
több alkalommal is tartott ellenőrzést.

A vizsgálatok során kisebb hibákat és régóta fennálló hiányosságokat is felfedeztek. Azóta mindenhol javítottunk a 
kifogásokat, így már minden területen a törvényi előírások szerint végezzük tevékenységünket.

Az intézmények vizsgálatai után 2018 februárjától a 2015 óta megnyert pályázataink elszámolását vették górcső alá. 
Az elszámolások minden alkalommal határidőre megtörténtek. Azonban 1-2 év távlatából most ismét különböző adato-
kat kérnek a hatóságok, amit az elnyert és elköltött támogatás visszafizetésének terhe mellett szükséges pár napos hatá-
ridővel teljesíteni.

Gyanú

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az idei költségvetés tervezése közben olyan iratok kerültek a látókörömbe, ami arra 
enged következtetni, hogy több milliós nagyságrendű visszaélés történhetett a strandbevételek területén.

Tápiószentmárton csatlakozva az ÜVEGFALU programhoz nem engedhet meg magának kétes ügyeket, ezért törvé-
nyi kötelezettségemnek eleget téve feljelentést tettem ismeretlen tettes(ek) ellen a Nagykátai Rendőrkapitányságon. Az 
ügyben nyomozást indított a hatóság.

Györe László
polgármester
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Nyílt levél

a Szt. Márton tér cikkeinek íróihoz
Tisztelt Lakosság!

Sajnálom, hogy ezen a fórumon szükséges megtennem az alábbi közléseket, de más módon nem tudok kapcsolatot 
teremteni a nyílt levélben megszólítottakkal, azonban az a fenti kiadványból egyértelműen kiderül, hogy ŐK az Önkor-
mányzati Híradó állandó olvasói. Így viszont eljut hozzájuk a közlemény.

(Azért csak most, mert ezt nem szerettem volna a karácsonyi számban közzétenni.)

Mélyen tisztelt Czerván György OGY Képviselő úr!

Sajnálom, hogy Önnek is itt kell, írjak, de fenti újságban található írásaiból az derül ki számomra, hogy rendszeres 
olvasója Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata hivatalos papír alapú kiadványának. Bár véleményem szerint 
célravezetőbb lenne, ha a hivatalos módon kommunikálnánk, de ha Ön ehhez a formához ragaszkodik, akkor nekem 
nincsenek titkaim…

Azért írok itt, mert a kézbesítővel vagy elektronikusan kiküldött leveleimre kizárólag csak egy alkalommal kaptam 
választ Öntől, a személyes megbeszélésre irányuló kérésemet pedig elutasította. Újabban az Ön részvételével zajló ese-
ményekre nem kapok meghívót, de a felvételeken láthatóan a környék többi polgármestere jelen van. (Ez bizonyára a 
véletlen műve!)

Az egy válaszlevél akkor érkezett, amikor (ígéretemhez híven) a 2016-os időközi választás után a település érdekében 
megpróbáltam újra felvenni Önnel a kapcsolatot.

Ekkor kaptam azt a választ, hogy amennyiben nyilvánosan (facebookon és testületi jegyzőkönyvben) is bocsánatot 
kérek, akkor „akár több milliárd forint plusztámogatást” kaphat Tápiószentmárton.

Természetesen én ezt is megtettem, ahogyan Ön kérte. 2016. április 28. 23:30 órakor megjelent a facebookon az a 
bocsánatkérés, amiben leírtam, hogy „szívesen működöm együtt minden olyan kezdeményezésben, ami törvényes, költ-
séghatékony és a tápiószentmártoni közösség érdekeit szolgálja.” (Vajon melyik része nem volt elfogadható?)

A nyílt levelet megküldtem Önnek postai, elektronikus és facebook bejegyzés formájában is, de sajnos az elmúlt két 
év alatt semmilyen válasz nem érkezett Öntől. (A lakosság a mai napig kérdezi, hogy kaptam-e választ rá!)

Pedig vannak dolgok, amit CSAK KÖZÖSEN tudunk véghezvinni!
Ide tartozik azaz ígérete is, amit a fenti újságjuk decemberi számában jelentett ki. „a Pest megyei kompenzációs ke-

retből kb. 100 millió forint, amit reálisnak látok belterületi út felújításra. Ez tavaszra meglesz.” Ez igen nagy öröm az 
utak mellett élőknek, de kérdéseim Önhöz:

•	 Hogyan lesz kivitelezve?
•	 Kell-e pályázatot benyújtania az önkormányzatnak vagy Önnek személyesen adják oda a 100 millió forintot?
•	 Ha Ön pályázik rá, szükséges-e az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása? (természetesen első szóra meg-

adjuk!)
•	 Ebből a keretből kizárólag a Sőregi és a Nádastói útra pályázhatunk-e? (Csak, mert Ön szerint a korábbi, ezen 

utakra beadott pályázatunk „szakmailag és pénzügyileg megalapozatlan volt”. Ha ugyanerre pályázunk, akkor 
nehogy megint elutasítsák…)

•	 Mikor tudnánk erről személyesen egyeztetni, hogy biztosan megnyerhessük a pályázatot?

A Szt. Márton tér kiadványában azt is megírta, hogy „az irsai út felújítására 108 millió forint támogatásról döntött a 
kormány, ha úgy tetszik ez a kormány karácsonyi ajándéka Tápiószentmárton lakosságának (és nem az Önkormány-
zatnak).”

Ehhez az írásához két hozzáfűzni valóm van. Az első, hogy a „karácsonyi ajándékról” eddig sajnos még nem kaptunk 
hivatalos értesítést (így az egyelőre csak ígéret), pedig már húsvét van. Másodszor nagyon üdvözlöm azon „felismerését”, 
hogy az „ajándékot” nem az önkormányzat kapja, hanem a lakosság! (Mert az önkormányzat egy népképviseleti szerv, 
mely a lakosságért működik!) Éppen ezért eddig sem értettem a szeptemberben megjelent mondatát: „Nem azért mert 
Györe úrnak akarunk segíteni…” Azt hiszem, hogy eddigi minden levelemben azt kértem, hogy a település lakosságáért 
dolgozzon, mert Ön azzal képviseli Őket! (függetlenül a polgármester személyétől)

Tájékoztatom, hogy az eddigi próbálkozásaim, hogy kommunikálni tudjak Önnel nem azért voltak, mert nincs elég 
barátom, hanem mert Tápiószentmárton érdeke így kívánta (volna).



6 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Mivel ez a kommunikáció az Ön részéről a mai napig nem támogatott, ezért több mint egy éve a meghívón kívül 
már minden testületi anyagot is megküldök, hogy (amennyiben mégis tenne szülőfalujáért) minden belügyünkről tudjon. 
Ezért elfogadhatatlan számomra, hogy Ön a rossz döntéseinkre hivatkozik, miközben egyes önkormányzati képviselők-
kel jó kommunikációt folytat. Azonban a költségvetésünket átnézve Ön is láthatja, hogy Tápiószentmárton képes saját 
erőből is 100 milliós beruházásra.

Kérem Önt, hogy a jövőben minden kellemetlen érzését tegye félre (ahogyan én is), és fektessen abba energiát, hogy a 
képviselői mandátumával segítse Tápiószentmártont is, mint a környező településeket. Hiszen ez az Ön szülőföldje és az 
„ajándékok” a lakosságot szolgálják!

Az együttműködés jeléül megtisztelne, ha a lakosságot érintő (nem politikai tartalmú) tájékoztatásait, közlendőit az 
Önkormányzati Híradó hasábjain tenné közzé!

Tisztelettel: Györe László polgármester

Tisztelt Terék József!

A fenti kiadvány szeptemberi számában megjelent írásoddal kapcsolatban sajnálattal vettem tudomásul, hogy Te is 
beálltál egy rágalmazásokkal „küzdő” társaságba! (bár tudom, hogy ennek oka van!)

Ezúton is közlöm (bár Te ezt pontosan tudod!), hogy semmilyen módon nem akadályoztam a Földváry Miklós Alap-
fokú Művészeti Iskola működését. Írásodban megrágalmazol: „Eltűnt a művészeti iskola honlapja egyik napról a má-
sikra, melyet rendszergazdánk tett „átmenetileg nem elérhetővé” – Tápiószentmárton jelenlegi első számú vezetője 
kérésére.”

Eddig sem foglalkoztam, és ezután sem foglalkozom az iskola vezetésével kapcsolatos dolgokkal, hacsaknem azokkal, 
amit a KLIK megfelelő támogatásának hiányában kér a testületünktől az iskola. Minden alkalommal, amikor bármilyen 
kéréssel fordultál (Te vagy az általános iskola vezetője!) az önkormányzat felé azonnal és egyhangúan támogattunk min-
dent, hogy az iskoláink zavartalanul működhessenek. Ezért megkérlek, hogy a jövőben ne terjessz hazug állításokat!

Tisztelettel: Györe László polgármester

Tisztelt Kökényesi Gábor!

Azt hiszem elfelejtetted a teljes sztorit leírni…

A Startmunka program indításának feltétele, hogy hátrányos helyzetű járásban kell lenni. 
Ezt a megállapítást a Nagykátai járás megkapta 2014-ben. Ezért alakalmunk nyílt olyan programokat indítani, mint 

például a kertészetben a virág-, zöldség-, gyümölcstermesztés. Ezekhez a programokhoz az állam támogatásával vásá-
rolhattunk eszközöket, gépeket is.

Az első évben gyorsan (2-3 hét alatt) kellett kidolgozni a programot, melynek összeállításában segítségünkre volt 
Czerovszi Attila szakmai vezető mellett Csető Györgyné (Vera néni) is. Akkor még csak arra koncentráltunk, hogy minél 
több embernek tudjunk lehetőséget adni a jövedelemszerzésre.

A második évben több időnk volt rá, ezért kértelek, hogy jól dolgozzátok ki a programot és minél több eszközt, gépet 
tegyetek bele. Ezért kértem azt is, hogy indítsunk belvíz-elvezetési, járdaépítési, közúthálózat karbantartási programokat 
is, hogy minél több dolgozót foglalkoztathassunk és minél több eszközt vásárolhassunk meg állami támogatással. Te 
a benyújtási határidő után közölted velem, hogy csak a mezőgazdaságira adtunk be pályázatot, mert „a többivel túl sok 
lett volna a munka”!

Ezt követően lett beadva a traktor igény. Valóban meg kellett védenem a Belügyminisztériumnak benyújtott igényt, 
mert 5,7 millió forintot nem osztogatnak csak úgy. Valóban kértem a Czerovszki urat, hogy írja le a szakmai indokokat 
(hiszen én nem vagyok kertész)… azonban erre még nem adták volna meg a traktort, hiszen azt mondták, hogy 6000 
négyzetméter művelését az alkalmazott 12 fő bőven meg tudja kapálni. Tehát nem csupán a szakmai magyarázat volt, 
amiért megkaptuk a traktort, hanem több vállalást is kellett tennem, hogy a jövőben több helyen, több programban fog-
juk használni az új traktort.

Szerencsére az új kolléganő nem ijedt meg a „sok munkától” és 2018-ban a kertészet mellett már állattartással, árok-
takarítással, közúthálózat karbantartással és hulladékgyűjtéssel is foglalkozunk.

Kérlek, hogy a jövőben teljes történeteket írj, hogy mindenki megértse… Köszönöm!
Györe László
polgármester
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Pályázatok 2018
Elbírált pályázatok eredményei:

1. A Sportcsarnok és Tanuszoda, az Alsós iskola és Könyvtár, a Fő úti rendelő és a Béke téri óvoda energetikai 
korszerűsítése folyamatban van. Ennél a pályázatnál (a minisztériumi eljárások miatti késedelmek után) megkezdődött a 
kivitelezés. Megtörtént a Fő úti rendelő, a Béke téri óvoda födémszigetelése. Ennek a két épületnek a további munkálatait 
helyi alvállalkozó végzi, míg a többi épületet a fővállalkozó kivitelezi.

2. A művelődési ház teljes energetikai korszerűsítése, VP-6.7.4.1.1-16. számú pályázatunk benyújtása 2016 áprilisá-
ban történt. Az idén érkezett az értesítés, hogy a pályázatunkat elutasították.

3. Az Albertirsai út, szakaszos felújítására és egy 10 millió Ft összértékű traktor és tartozékainak beszerzésére be-
adott pályázatunk tekintetében Czerván György képviselő úr Szt. Márton tér című kiadványukban arról tájékoztatta 
Önöket, hogy „a kormány karácsonyi ajándéka”-ként elnyertük a támogatást. Azonban erről (lapzártáig) semmilyen 
értesítést nem kapott önkormányzatunk!

4. PM_EUALAPELLATAS című pályázat esetében a Móra Ferenc úti rendelő energetikai korszerűsítése, bővítése 
és eszközbeszerzése volt a pályázati cél, de sajnos ezt a pályázatunkat sem támogatta a minisztérium.

5. A Herman Ottó intézethez a Zártkerti Program keretében benyújtott, a Sashegy út, stabilizálásra beadott pályá-
zatunk is elutasításra került.

6. Az idei évben, Tápiószentmártonban kerül megrendezésre az „Iskolák találkozója” elnevezésű program, melynek 
keretében külföldi (többnyire) testvértelepüléseinkről érkeznek hozzánk diákok és kísérőik 4 napra. Ennek finanszírozá-
sára nyújtottunk be pályázatot a Bethlen Gábor Alaphoz 2 millió Ft támogatási igénnyel. Ezt a pályázatunkat is elutasí-
tották.

7. Az idei évben a Startmunka programok keretében nem csak a kertészetben tevékenykednek majd az önkormány-
zat közfoglalkoztatottjai, hanem állattartás (tojótyúk, sertés, borjú), ároktisztítás, szemétszedés, útkarbantartás is lesz. Az 
ehhez szükséges pályázatot benyújtottuk és azt a Belügyminisztérium megvalósításra alkalmasnak találva jóváhagyta. 
Ezen programok keretében tovább bővítjük az önkormányzat eszközeit és gépparkját. A kertészetben üzemeltetett trak-
torhoz új kiegészítő eszközöket vásárolunk, hogy még több munkafázist gépesíthessünk. Továbbá az állattenyésztéshez 
egy használt Pick-up (platós terepjáró) kerül beszerzésre.

8. VP6-19.2.1.-41-6-17 Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása. Ennél a pályázatnál a Sportcsar-
nok és Tanuszoda tanmedencéjének felújítását szavazta meg a testület, maximum 25 millió Ft összeghatárig. Azonban a 
tanmedence teljes felújítása több mint 40 millió forintba kerülne, ezért erre nem nyújtottuk be pályázatunkat.

9. VP6-19.2.1.-41-3-17 Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének támogatása.
A pályázat sajnos olyan pontozási kiírást tartalmazott, ami az önkormányzattól független dolgokra nem ad pontot 

(pl. a „túl nagy” lakosságszám, a „túl jó” közbiztonság, stb.), ezért ezen a pályázaton nem tudjuk elérni a minimum pont-
határt, így ezt sem nyújtottuk be.

Beadott pályázatok:

Jelenleg a beadott, de még eredményre váró pályázataink a következőek.
1. PM_OVODAFEJLESZTÉS pályázatra, melynek keretében a Fő úti óvoda energetikai felújítását pályáztuk meg, 

még nem kaptunk értesítést.
A LEADER pályázatok tekintetében az alábbi információink vannak:
2. VP6-19.2.1.-41-2-17 Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása keretében, a strandfürdő központi épületé-

nek téli üzemre való átalakítását céloztunk meg. Ezt a pályázatot az első szakasz után még nem zárták le, ami arra enged 
következtetni, hogy nem merült ki a keret, tehát nagy reményekkel várjuk az eredményt.

3. VP6-19.2.1.-41-7-17 Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és inf-
rastrukturális fejlesztése. Ennél a pályázatnál a tájház kialakítására és két játszótér (Göbölyjárás és Újfalu) építésére, 
határidőre beadtuk a pályázatot.

4. VP6-19.2.1.-41-5-17 A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított kulturális és egészségmegőrző 
rendezvények támogatása. A 2018. évben 580 éves Tápiószentmárton, ezért az idei Márton napokra nyújtottunk be pá-
lyázatot, összesen közel 7,5 millió Ft-ra. Ebben az összegben sok eszközbeszerzés is található, amivel hangosítás, fűthető 
sátor és padok, elektromos sütő, hűtőszekrény kerülhetnek beszerzésre.

A jövőben is várjuk a pályázati kiírásokat, amivel tovább fejleszthetjük Tápiószentmártont.

Györe László
polgármester



8 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Útfelújítás
A decemberi Önkormányzati Híradóban tájékoztattam Önöket, hogy a Balassi út, Csokonai út és a Nádastói út egy 

szakaszán stabilizálási munkálatokat végeztet az önkormányzat. Az időjárás nem támogatta a munkálatok megkezdését, 
de mégis sikerült elkészítenie a vállalkozónak határidőre. A stabilizálás alkalmával 15 cm M56 (maximum 56mm nagy-
ságú) kő lett elhelyezve, majd 5 cm M22 kővel került kiékelésre. Az út mellé szikkasztóárkok kerültek kialakításra, hogy 
a víz ne az úton álljon meg. Az átadás előtt még a nagy mennyiségű leesett hó tesztelte, a szükséges helyeken javításra 
kerültek a hó miatt keletkező hibák.

A 2018. évi költségvetésünkben bruttó 119 millió forintot különítettünk el útfelújításokra. Ebből az összegből a 
fenti stabilizálási munka bruttó19 millió Ft-ba került, ami áthúzódó beruházásként volt nyilvántartva a 2017-es évről. A 
további 100 millió Ft a legtöbb lakost érintő utcák aszfalt burkolatának elkészítésére lesz elegendő. A képviselő-testület 
döntése értelmében a József Attila utca, a Katona József út, a Balassi út és a Tavasz utca kaphatja meg az évtizedek óta 
várt aszfalt burkolatot.

Ez a beruházás az önkormányzat jó gazdálkodásának köszönhetően, minden tekintetben a település saját pénzé-
ből, mindenféle állami vagy EU-s forrás nélkül valósul meg.

Ahhoz, hogy az önkormányzati gazdálkodás hatékonyabb legyen sokan járultak hozzá önkéntes munkájukkal, 
adományaikkal, támogatásukkal.

Ezúton is KÖSZÖNÖM azoknak, akik segítették az önkormányzat útjainak síkosság-mentesítését saját trakto-
rokkal és lapátolással egyaránt. Azoknak, akik a nyár folyamán önkéntes munka keretében segítették a közterületek, 
közparkok kaszálását saját fűkaszáikkal és üzemanyagukkal vagy egyéb adományaikkal, támogatásukkal járultak hoz-
zá a település életéhez. 

Ezzel is hozzájárultak Tápiószentmárton rendezettségéhez és jó gazdálkodásához, hiszen ezeket a munkákat pénzért 
kellett volna elvégeztetnünk.

KÖSZÖNÖM az önkéntes segítséget, mert így még hamarabb lehet aszfalt burkolat minden utcán, hiszen így 
több marad a közös kasszánkban!

A Szt. Márton tér karácsonyi számában Czerván György képviselő úr által közzétett tájékoztatásból derült ki, hogy a 
Nagykátai járás 1 milliárd forintra pályázhat a kompenzációs alapból. Ez a pályázati kiírás még nem jelent meg, de figyel-
jük és további utak felújítását fogjuk megcélozni.

Ebből a kiadványból tudtuk meg azt is, hogy az országgyűlési képviselő úr állítása szerint „meg fogom szerzi azt a 
100 millió forintot” a Nádastói és a Sőregi utakra. Ezúton is kérem a Tisztelt Képviselő urat, hogy hívjon fel a többször 
megküldött telefonszámomon és tájékoztasson, miként gondolja megszerezni, mert ezt CSAK EGYÜTT tudjuk véghez-
vinni!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a fenti kiadványban szó esett arról is, hogy „karácsonyi ajándékként” Tápiószent-
márton lakossága (nem az önkormányzat!) megkapja az Albertirsai út felújítására benyújtott pályázati támogatást. Azon-
ban erről a mai napig önkormányzatunk semmi módon nem kapott hivatalos értesítőt!

Egyébiránt nem teljes felújításra adtunk be pályázatot (mert az nem fért bele a maximálisan igényelhető támogatásba), 
hanem szakaszos felújításra, ami kizárólag Tápiószentmárton közigazgatási határáig (Hársas-völgy) terjed, továbbá tar-
talmaz a pályázat egy erőgépet is mulcsozóval, amivel az út széleit tudjuk karban tartani.

Györe László 
polgármester
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Díjazottak

Tápiószentmártonban az elmúlt időben több személy is kapott kitüntetéseket.

Díszpolgári címet kapott:

Dr. Hazafi József
A 100/2017. (VII.13.) számú határozatával – a településen több évtizeden keresztül, a település lakosságáért végzett 

áldozatos gyógyító munkájáért – „Tápiószentmárton Nagyközség Díszpolgára” címet adományozta.

„Tápiószentmárton Nagyközség Díja” kitüntetésben részesültek:

Fejős Andrásné
A 117/2016. (VI.30.) számú határozatban foglaltak szerint – a helyi óvodában a gyermekek oktatásában, nevelésében 

több mint 40 éven keresztül végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért – „Tápiószentmárton Nagyközség Díja” kitünte-
tésben részesült.

Mohácsi Istvánné
A 118/2016. (VI.30.) számú határozatban foglaltak szerint – a mozgáskorlátozott szervezetben több éven keresztül 

végzett eredményes munkájáért – „Tápiószentmárton Nagyközség Díja” kitüntetésben részesült.

Zöldike Természetjáró Csoport
A 119/2016. (VI.30.) számú határozatban foglaltak szerint – a gyermekek természetszeretetre és környezetvédelemre 

való neveléséért – „Tápiószentmárton Nagyközség Díja” kitüntetésben részesült.

Németh Ferencné
A 99/2017. (VII.13.) számú határozatával – a tápiószentmártoni gyermekek százainak adott lehetőséget, hogy mély 

érzésű, tiszta lelkű, tudását jóra használó emberré válhassanak. A 40 évnyi munkája elismeréseként – „Tápiószentmárton 
Nagyközség Díja” kitüntetésben részesítette.

Majoros Marianna
A 99/2017. (VII.13.) számú határozatával – a helyi általános iskolában a 40 évi munkája során mindig a gyermekek 

és a település érdekeit tartotta szem előtt. Gyermekek százait nevelte emberségre. Kiemelkedő pedagógiai munkájáért – 
„Tápiószentmárton Nagyközség Díja” kitüntetésben részesítette.

Dudásné Pető Piroska
A 99/2017. (VII.13.) számú határozatával – Nagy szeretettel bánt a gyermekekkel. Különösen kiemelkedően foglal-

kozott az átlagtól eltérő gyermekek egyéni fejlesztésével, különös tekintettel a tehetséggondozásra. A 40 évnyi munkája 
elismeréseként – „Tápiószentmárton Nagyközség Díja” kitüntetésben részesítette.

Jámborné Illés Ida
A 99/2017. (VII.13.) számú határozatával – a helyi óvodában a gyermekek oktatásában, nevelésében, az óvoda veze-

tésében 40 éven keresztül végzett kiemelkedő pedagógiai és vezető munkájáért – „Tápiószentmárton Nagyközség Díja” 
kitüntetésben részesítette.

Laczkó Tibor
A 18/2018 (II.22.)  számú határozatával – önzetlen tevékenységével nagyban hozzájárul a helyi hagyományok meg-

őrzéséhez és a helyi gyermekek és ifjúság hagyományokhoz való vonzódásához, a népi eszmék fenntartásához – „Tápió-
szentmárton Nagyközség Díja” kitüntetésben részesítette.

Köszönjük a település lakosságáért végzett önzetlen munkájukat. 
További sikereket és jó egészséget kívánunk nekik!

Györe László
polgármester
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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
a tápiószentmártoni civil szervezetek támogatására.

1. A pályázók között felosztható éves keretösszeg mértéke 2018. évben: 7,5 millió forint.

2. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Nem haszonszerzési, nem politikai célból létrehozott, a 3. pontban megjelölt tevékenységek valamelyikét végző Tá-

piószentmártonban, jelentős tevékenységi körrel rendelkező és rendszeresen működő, bejegyzett társadalmi szervezet, 
alapítvány vagy társadalmi szerveződés: klub, kör, szakkör.

3. Pályázatot nyújthat be a 2. pontban felsoroltak hatálya alá tartozó civil szervezet, amely az alább felsorolt, 
az önkormányzat által támogatott tevékenységek valamelyikét végzi:

a.) Egészségmegőrzés
b.) gyógyító, egészségügyi rehabilitáció
c.) szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkozás, hátrányos helyzetűek 
 segítése)
d.) kulturális tevékenység
e.) nevelés, oktatás, képesség fejlesztés
f.) ismeretterjesztés
g.) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység
h.) határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális, hagyományőrző tevékenység
i.) testvértelepülésekkel kapcsolatos tevékenység
j.) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
k.) gyermek-és ifjúságvédelem
l.) közrend, közbiztonság védelme
m.) önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa- elhárítás

4. A támogatás célja: 
a.) A civil szervezetek működési támogatása.
b.) A civil szervezet közhasznú tevékenységének támogatása
c.) A civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása.

5. Támogatás módja és jelleg:
a.) vissza nem térintendő támogatás, 
b.) céljelleggel nyújtott,
c.) elszámolási kötelezettséggel terhelt.

6. A támogatás igénylése:
Csak pályázati úton igényelhető.

7. A pénzügyi támogatás általános feltételei (az alább felsorolt feltételek együttes fennállása esetén):
a.) A pályázó legalább egy éve folytat tevékenységet a településen.
b.) Tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani.
c.) A pályázónak nincs lejárt köztartozása.
d.) A pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt.
e.) Nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére, a valamint 
 törlés iránti eljárás.
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f.) Támogatott program résztvevőinek több mint a fele helyi lakos.
g.) A pályázó rendezvényein Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.

8. A pályázat benyújtásának határideje: a meghirdetésétől számított 15 naptári nap. Esetleges hiánypótlásra a  
 benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül van lehetőség.

9. A pályázatot a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani
a) személyesen a határidő utolsó napjáig munkaidőben,
b.) postai úton legkésőbb a határidő utolsó napján történő feladással.

10. A Képviselő-testület a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 45. napon belül, nyilvános ülésen bírálja  
 el.

11. Az elbírálás szempontjai a következők:
a.) Az évente rendezett programok, rendezvények száma.
b.) Az ezeken résztvevők száma.
c.) A helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz viszonyítva a rendezvényeken.
d.) A pályázó mekkora önerővel rendelkezik.

Az a pályázó részesül kedvezőbb elbírálásban, amelynek benyújtója hosszabbideje működik, több programot szervez, 
a programon többen vesznek részt, a résztvevőkön belül magasabb a helyi lakosok aránya, és a megvalósításhoz a pályázó 
legalább 20%-os önerővel rendelkezik.

12. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) Az igényelt támogatás összegét.
b.) A támogatandó program leírását.
c.) Csatolandó mellékletek
ca.) Pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan
cb.) Nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt köztartozása
cc.) Nyilatkozat arról, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt.
cd.) Nyilatkozat arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés 
 megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.
ce.) Nyilatkozat arra vonatkozóan, arról, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik.
cf.) Nyilatkozat, arról, hogy az önkormányzatot rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.

13. Támogatás felhasználása:
A támogatás elszámolási kötelezettség mellett, kizárólag a kért, és a támogatási döntésben jóváhagyott célra 
használható fel.

A támogatást a tárgyévben kell felhasználni.

A pályázati támogatás felhasználására, a polgármester az önkormányzat nevében támogatási szerződést köt, az 
igénybe vevővel.

14. A pályázati támogatással történő elszámolás:
 A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek:
a.) működési és tevékenység támogatása esetén, a tárgyévet követő év február 15. napjáig
b.) program, rendezvény támogatása esetén, annak lebonyolítását követő 30 napon belül
elszámolni.

A pénzügyi elszámoláshoz, szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.



12 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

TÁJÉKOZTATÁS

A Tápiószentmártoni Helyi Választási Iroda tájékoztatja a település lakosságát arról, hogy dr. Hatlaczki Gyula tele-
pülési önkormányzati képviselő mandátumáról 2018. február 28. napjával indokolás nélkül lemondott.

A 2016. márciusi listás választáson soron következő legtöbb szavazatot elért jelölt a képviselői megbízatást nem vál-
lalta, így az őt követő legtöbb szavazatot elért jelölt Csatári Tamás képviselői mandátumát igazolta le a Helyi Választási 
Bizottság és kapott megbízólevelet.

A képviselő úr a képviselői esküt letette, így teljes jogú tagja a képviselői testületnek.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztató

az önkormányzat pénzügyi helyzetéről a 2018. évi költségvetés mérleg adatai alapján
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-tes-

tülete 2018. február 22-én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi költségvetést, mely – mint a részlete-
zőmből kiderül – stabil és kiszámítható gazdálkodást vetít elő erre az évre nézve annak következtében, hogy takarékos 
és megfontolt gazdálkodást folytattunk.

Az önkormányzatnak kiegyenlítetlen számlái nincsenek. A költségvetés működési bevétele 678.646.000 Ft (intéz-
ményi bevételek, adók, központi költségvetési támogatások, működési célra átvett pénzeszközök).

A költségvetési működési kiadásai, ide értve a kötelező és az önként vállalt feladatokat is, 614.281.000 Ft, tartal-
mazza az önkormányzati szintű béreket, járulékokat, szociális ellátásokat, egyéb működési kiadásokat. 

Így elmondható, hogy a működési egyenlegünk mintegy 64.000.000 Ft pozitívumot mutat.
A 234.285.000 Ft előző évi pénzmaradvány tartalmazza a 2017. évben energetikai korszerűsítésre kapott, de még 

fel nem használt támogatást, valamint az önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásának pozitív eredményét.
A 201.000.000 Ft beruházási kiadás az államtól kapott és a tavalyi évben megkezdett, de az idei évben folytatódó 

energetikai korszerűsítéshez kapcsolódik.
A 119.000.000 Ft felújítási kiadás a takarékos gazdálkodás nyomán az önerőből megvalósítandó útfelújításokat 

takarja.
A kiegyensúlyozott gazdálkodást támasztja alá az is, hogy céltartalékra és általános tartalékra 28.876.000 Ft-ot 

terveztünk az idei évre.
dr. Bóta Mihály

jegyző

A pénzügyi elszámolás:
A támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal
és/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.
A pénzügyi elszámolás része továbbá a szöveges részletezése a tevékenység, program, rendezvény teljes 
költségvonzatának részletezése, az önerő részletezése, valamint a támogatás felhasználása.
A szakmai beszámoló tartalmazza a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló értékellést, az elért 
eredményeket. 
Ennek elemei a következők:
a.) a szervezet megnevezése, címe
b.) a szervezet fő tevékenységének megnevezése
c.) a támogatás tárgyévi és előző évi mértéke az igénylő éves költségvetéséhez viszonyítva
d.) a megjelölt célokat sikerült e megfelelően teljesíteni, és ehhez mennyiben járult hozzá az önkormányzat 
 támogatása.
e.) a támogatott tevékenység, program résztvevőinek száma az összes érintett becsült száma
f.) a tevékenység, program jellege (szűk közösséget érint, a lakosság szélesebb rétegét, a település egészét érinti)
g.) a támogatott tevékenység egyszeri vagy több évben is megismételhető, megvalósítható
h.) jövőbeli tervek, célok rövid leírása, megvalósításának lehetőségei.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat
Képviselő- Testülete
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KISS IMRE ATTILA emlékére
Fiatal házaspár költözött 1991-ben Tápiószentmártonba.  Nagy tervekkel érkeztek te-

lepülésünkre. Borászattal kezdtek foglalkozni a termelőszövetkezet hatalmas pincéjében. At-
tilának nagy tapasztalata volt már, hiszen előtte 5 évet dolgozott pincemesterként a bócsai 
pincészetben. Az ott szerzett tudást, tapasztalatot saját vállalkozásban próbálta kamatoztatni. 
Az embert próbáló kihívásnak egyik hajtómotorja  volt.  Elkötelezett hivatástudata  már a 
pályája elején is mindig átsegítette az akadályokon, a nehézségeken. Rövid idő alatt megismer-
kedtek a település lakóival, az itt élő családokkal. A valaha szebb napokat megért építmény  
rendbehozatalával kezdték a munkát.  Később a pince és feldolgozó környékének szépítésével 
folytatták. A tervezésben, a munkákban nagy segítséget jelentett a Kertészeti Egyetemen 
szerzett - okleveles kertészmérnöki - diploma. Már a kezdetektől számítottak a család és 
szűkebb tágabb rokonság segítségére, munkájára.  Szebb és kulturáltabb körülmények között 
fogadták a hozzá forduló – segítséget kérő – szőlőművelő gazdákat. A település lakói megbíz-
tak felkészültségében, segítőkészségében és tenni akarásában. Megszerették az itt élő emberek. 

Szakmai munkája mellett Önkormányzati képviselőként 1998-2010-ig  - három cik-
luson keresztül - élvezte Tápiószentmárton Nagyközség lakóinak bizalmát. A bizalmat 
mindig a közösségért végzett munkával hálálta meg. A település lakói és vezetői értékelték ezt a nagyszerű együttműködést. 
Tápiószentmárton Nagyközség képviselő-testülete több éves aktív munkájáért 2002-ben Kiss Imre Attila részére  „Tá-
piószentmárton Nagyközség Díja” kitüntetést adományozta.  A hír gyorsan terjedt és  a környező településekről is jöttek 
érdeklődők, szakmai tanácsért, segítségért. Egyre többen és többször fordultak hozzá bizalommal.  Munkája arra irányult, 
hogy hasznára, javára legyen azoknak, akik segítségét kérték. Ő is állandóan képezte magát, az egyetemen szőlész - borász 
szakmérnöki diplomát szerzett. Rövid idő alatt az egész Tápió-vidéken  hírnevet szerzett a KISS PINCE és tulajdonosa. 
A biztos családi háttérnek is köszönhetően megkezdődött a lakosság szakmai továbbképzése is. Rendszeresen tartott előadá-
sokat, bemutatókat a környezettudatos szőlészet megalapozásáról és továbbfejlesztéséről, a  korszerű borászati ismeretekről.  

Tápiószentmártonban és Tápióbicskén elkezdődtek a borversenyek. A környező települések lakói  és   termelői örömmel 
csatlakoztak ezekhez a programokhoz. Egymás után borversenyt rendeztek saját településükön is. A versenyen bemutathatták 
saját termelésű boraikat. A Kiss Attila vezette szakmai zsűri elismerő oklevelei, serlegei hosszú időre pozitív megerősítéseket 
adtak a gazdáknak. A versenyt követő vacsorák jó lehetőséget teremtettek a  baráti beszélgetéseknek, a  szőlő és borkultúra 
hagyományinak ápolására. Tanulhattak a hibákból, új módszerekkel is  megismerkedhettek. Még nagyobb sikere volt a Tápió-
szentmártoni Pünkösdi Borfesztiválnak.  Ez a több napos rendezvénysorozat már országos ismeretséget szerzett Tápiószent-
mártonnak a Cegléd és Monor környéki borászoknak, borászatoknak is. Az első napon a baráti szőlőműveléssel foglalkozó 
csoportok találkoztak. Vidám „bográcsolás” közben beszélték meg  tapasztalataikat, eredményeiket. A második nap az or-
szág legjobb egyetemi oktatói, a minisztérium szakemberei,  a legismertebb borászok tartottak elméleti foglalkozásokat. 
A délutáni gyakorlati bemutatókon, a helyszínen, a szőlészetben  munka közben nézhették meg a gépeket, berendezéseket, a 
pincéket. Itt ismerhették meg a bor korszerű palackozásának módszereit, eszközeit is, elősegítve ezzel  az alföldi borok még 
eredményesebb piacra jutását. A harmadik napon – a kulturális program - keretében történt a Borlovagok avatása. Azok le-
hettek Borlovagok, akik  kivívták a  borász szakma tiszteletét, megbecsülését. Ezen kívül – lovagként - képviseljék a Cegléd és 
környéke már történelmileg is elismert szőlő és bortermelését. A rendezvény legfontosabb  segítője, szakmai támogatója 
a Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend - melynek elnök nagymestere Attila volt.  

Legnagyobb becsülete a Lovagi Oklevélnek volt, amely tanúsította, hogy tulajdonosa kiemelkedő eredményt ért el. A hi-
vatalos rész után gazdag kulturális műsorok szórakoztatták a látogatókat és a vendégeket. Az értékes, fordulatos programok 
mindig nagy sikert arattak. Segítette a népi hagyományok megmentését és továbbadását a fiataloknak is.   Évtizedeken 
keresztül vállalta / vállalták a Kis Pince és dolgozói / a nagy hagyományokkal rendelkező őszi szüreti felvonulások szakmai 
támogatását is. Nem csak jó tanácsokkal,  a szervezésben való részvétellel, hanem anyagi források biztosításával is hozzájárult  
a sikerhez. Legtöbbször házigazdaként a pincészetnél látta vendégül a felvonulókat, a barátokat és az érdeklődőket is. Az ön-
kormányzat és az oktatási intézmények programjait mindig támogatta. A testvértelepülések találkozóit is szívügyének te-
kintette. A tehetséges gyermekeknek autóbuszos kirándulásokat szponzorált. A nyári, iskolai szünetben csoportotok szakmai 
vezetését vállalta. A gyerekek és a felnőtt kísérők is nagy szeretettel készültek ezekre a találkozásokra. A találkozások egyben 
közösségépítő  szerepet is betöltöttek . A fedett nyári foglalkoztató megtelt mókával, kacagással. A foglalkozást követő pazar 
„vendéglátás”   emelte a látogatás nívóját. Búcsúzások alkalmával mindig látni lehetett a gyermekek mosolyát, érezni Attila  felé 
áradó gyermeki szeretetet. Néhány éve született legkisebb fiúgyermeke új erőt adott a vállalkozás hosszabb távú bővítéséhez. 
Hitte, hogy a Bénye – Gomba határában elkezdett szőlőtelepítések, fejlesztések eredményeként, a minőségi borok előállítását, 
forgalmazását ,  a szőlő és borkultúra hagyományainak ápolását, tovább tudja folytatni.            

Mottója volt: „ A bor a királyok itala  – az italok királya”

Sajnos tervét a „ Borászok Királya” már nem tudta befejezni, 57 évesen égi „Strázsahegyre” költözött.  

Sírját a szeretet ,a megbecsülés, a tisztelet virágai borították. Nyugodjál békében !

                                                                                                                             Kollár János
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Mozgáskorlátozottak Tápiószentmártoni Szervezete beszámolója

A mozgáskorlátozottak helyi szervezete a 2017-es évben is igen aktívan részt vett községünk életében. Minden helyi 
rendezvényen és ünnepi megemlékezésen részt vettünk. Más községekből érkezett meghívásoknak is szívesen tettünk 
eleget, természetesen a helyi szervezetünk rendezvényére mi is meghívtuk a társ szervezeteket. Decemberben az adventi 
várakozás alkalmával az evangélikus gyülekezet tagjaival adtunk műsort a község karácsonyfája mellett. December 11-én 
egy jó hangulatú összejövetelen búcsúztunk a tavalyi évtől a meghívott vendégeink társaságában.

Február hó közepén csoportos látogatást tettünk a Fővárosi Nagycirkuszban és megnéztük a cirkuszfesztiválon első 
helyezést elért artisták műsorát.

Ebben az évben is minden hónap első hétfőjén fogadóórát tartok 12 órától 14 óráig, minden segítségre szoruló tag-
társunk részére. Ezeken a napokon tartjuk klub délutánunkat is, melyen jó hangulatban tudunk beszélgetni egymással.

Március 24-én nagygyűlést tartunk, melyen megválasztásra kerülnek tisztviselőink, valamint regionális küldötteink.

Remélem 2018 évben is olyan tartalmas évet zárunk majd, mint 2017 év volt.

Elérhetőségünk: 06-20-525-9531

Mohácsi Istvánné
Közép-magyarországi etikai és fegyelmi bizottsági elnök

HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanév-
ben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Ágnecz Tamás
intézményvezető

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata 
(2760 Nagykáta Dózsa György u. 19/G)

irodájában 2018. április hónaptól megváltozik az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 9.00 - 14.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9.00 - 14.00 óráig

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás
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Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola

Tanulólétszám: 188 növendék
Megbízott intézményvezető: Kollárné Vergyák Éva
Elérhetőség: (29)-423-490, 
Iskolatitkár: Miskolcziné Dege Tímea 

Elérhetőség: 06-30-581-4791, foldvary.titkarsag@gmail.com

Az Intézményben működő tanszakok: 
• Zeneművészet, 
- zongora, furulya, hegedű, gitár, citera, magánének, 2018. szeptember -1 től 
 új tanszak: trombita
• Táncművészet, 
- néptánc
• Képző-és iparművészet
- grafika, fotó és film

Az Intézmény két telephellyel működik 
Farmos- oktatott tárgyak: zongora, furulya, fuvola, hegedű, gitár. 
Tápióbicske- oktatott tárgyak: néptánc, grafika, zongora, furulya, magánének, 
hegedű, gitár. 

Az Intézmény megnyilvánulásai
2018  Január  Magyar Kultúra Napja (magyar szerzők hangversenye)
          Február  Ceglédi Erkel Ferenc Regionális Zongoraverseny. A tápióbicskei zongora tanszak helyezettjei:  

   Kálmán Bálint , Turi Katica
   Megrendezésre került a III. Regionális Blockflöte Verseny 15 Művészeti Iskola részvételével.  
        Március  Növendékeink részvétele a törökszentmiklósi Országos Zongoraversenyen, és a  nagykátai
    Ki mit tud-on.
    21. Kistérségi Zongoraverseny (a Tápió – mente kistérség Művészeti Iskoláinak részvételével). 
      24. Húsvéti készülődés 
  29. Húsvéti Hangverseny az Evangélikus Templomban 
       Április
   17. Az iskola által meghirdetett Kubinyi Ágoston 
 Rajzverseny eredményhirdetés és díjátadó 
       27. Táncház a Dímes Zenekar közreműködésével. 
       Május
 Hangszerbemutatók, nyílt nap (május 22-25) 
 Hangversenyek minden településen.
 Iskolánk tanára Huszárné Papp Éva kiállítása. 
      Június
      12-13-14-15 Felvételi meghallgatások, beiratkozás
      25-29 Művészeti tábor 

Kérjük, támogassa adója 1%-val a Szivárvány Alapítványon keresztül a 
Művészeti Iskola tevékenységét.

Adószám: 18698996-1-13
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Két évvel ezelőtt az adventi időszakban merült fel először 
az ötlet, kellene egy olyan civil szervezet, ami összefogja a Tá-
pió mentén élő, és tevékenykedő kézműveseket. Ezzel men-
teni az itteni hagyományokat, megismertetni az emberekkel 
a kézművességet, és lehetőséget teremteni a tudás átadására 
képzések, táborok szervezésével.

Hogy hol tartunk most?
Immáron egy éve nyílik alkalom minden hónap máso-

dik és negyedik hetében csütörtökönként és szombatonként 
kézműves vásár tartására a művelődési ház jóvoltából. Már 
egyre többször találkozhatnak alkotóinkkal helyi szervezésű 
rendezvényeken és egyre több meghívást kapunk a környező 
települések neves alkalmaira is.

Terveink között szerepel az önkormányzat által szá-
munkra biztosított bemutató terem megnyitása, a rendszeres 
kézműves vásárok mennyiségének és helyszíneinek növelése, 
együttműködés más, hasonló célokat képviselő egyesületek-
kel, szervezetekkel és a Tápió-menti térség népszerűsítése.

Bízunk abban, hogy visszaszerezhető a kézművesség mél-
tatlanul elfeledett értéke!

Kedves Tápiószentmártoni lakosok, Kedves Sportbarátok!

A Cifrakertben épülő sportkomplexum kivitelezési terveinek és 
engedélyeztetésének utolsó fázisához értünk. Amennyiben az építési 
engedélyek kiadása is sorra kerül, akkor április hónap második felében a 
kivitelezési munkálatok is megkezdődhetnek. A beruházás első ütemében 
az öltöző épület szerkezeti kivitelezése és vele párhuzamosan egy 111 m X 
72 m- es műfüves focipálya építése fog megvalósulni. 

Álmaink és terveink megvalósításához nagy segítséget kaptunk 
Czerván György Államtitkár Úrtól, akinek  ezúton is szeretnénk meg-
köszönni önzetlen segítségét és támogatását.

Juhász Roland, Torghelle Sándor,  Tóth László
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Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesület hírei

A Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesület megalakulása utáni időszak nagyon 
mozgalmas volt. Programjainkkal hozzájárulhattunk ahhoz, hogy egyfajta egészséges életmód 
szemlélet kialakulását segítsük, illetve tovább bővítsük elsősorban a tápiószentmártoni gyerekek 
mindennapjaiban. Ehhez természetesen kellett a szülők és a pedagógusok pozitív lelkesedése te-
vékenységünk irányába.

Az alábbiakban csak vázlatosan említünk néhány eseményt, ami megvalósult a 2017-es eszten-
dőben és amiket folytatni kívánunk a 2018-as évben is.

Tápiószentmártonban:
• Áprilisban megrendezésre került a Házi Bajnokság.
• Megszerveztük és lebonyolítottuk az egyesület első há 

  rom napos táborát.
• Rendszeres szereplői voltunk a nagyközségi rendezvé 

  nyeknek és iskolai programoknak.
• Októberben megrendezésre került az I. Országos MediBall Csapatverseny.

• Jól sikerült az évzáró ünnepségünk.

Májusban és novemberben részt vettünk az Országos MediBall Bajnokságokon Nyíregyházán, ahol a tápiószentmár-
toni gyerekek várakozáson felüli jó teljesítményt nyújtottak.

Nyáron sport és életmód táborban voltunk.

• Januárban lezajlott Nyíregyházán egy évindító tábor, továbbképzés, amelyen az egyesület tagjai közül három fő 
vett részt.

• Március 3-án az I. Kikelet Kupa versenyen: 1 arany, 1 ezüst és 1 bronzéremmel gazdagodtunk.
• Május 12-én indulunk az Országos MediBall Bajnokságon.
• Júniusban csapatkirándulást tervezünk Hollókőre.
• Júliusban 5 napos TTSE tábort szervezünk gyerekeknek és felnőtteknek, a tábor végén a Házi Bajnokság megren-

dezésével, természetesen itt Tápiószentmártonban.
• Az év folyamán részt veszünk továbbképző táborokban és szemináriumokon.
• Októberben megrendezésre kerül a II. Országos Csapatverseny a helyi sportcsar-

nokban.
• Novemberben versenyzőinkkel részt veszünk az Országos Bajnokságon.
• A szokásos rendezvényeken, iskolai programokon fellépőként és segítőként to-

vábbra is képviseljük az egyesületet.

Tevékenységeink igen nagy része Tápiószentmárton területén zajlik többek között azzal a céllal, hogy színesítsük a 
sportéletet és tudatosítsuk az egészséges életmód fontosságát a helyes testtartáson, légzésen és viselkedésmintákon ke-
resztül. Jó hallani olyan megjegyzéseket, hogy „Ő biztosan MediBallozik, mert olyan a tartása!” Bár személyesen nem 
ismerem a Hölgyet, aki ezt mondta, de örülünk neki.

Reméljük, hogy egyre többen kapnak kedvet a MediBall játék és egyéb mozgásformák kipróbálására, amely azon túl, 
hogy igényes időtöltést nyújt, lehetőséget ad arra, hogy fizikális, mentális érzelmi szinten harmóniába kerüljünk önma-
gunkkal, valamint építő közösségben, egymást segítve egyéni fejlődésünkön dolgozzunk.

Rendszeres foglalkozásaink Tápiószentmártonban:
MediBall a Művelődési Házban:
hétfőnként 17 – 18.30 óráig 
csütörtökönként 16 – 17.30 óráig
Step Aerobic a sportcsarnokban: csütörtökönként 18 – 19 óráig

A nyári táborunkhoz is bárkinek lehet csatlakozni, ahol a Jóga, MediBall, Step 
aerobic és a különféle koordinációs és kondicionális képességeket fejlesztő mozgás-
formák váltják egymást az öt nap folyamán.

További információk és jelentkezés a foglalkozásokra:
Király Gabriella 06306956814

Gigorné Nagy Katalin 06309290353
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Beszélgetés Kácsor Istvánnéval

  Kézilabda 2014.  -  2018.

Kedves Edit! Mostanában a faluban egyre többen beszélnek 
a kézilabdáról, különösen az utánpótlás lányok eredményeiről. 
A sikerek nagy részét Neked tulajdonítják.

Ez az, ami nem igaz. A sikereknek sokkal több összetevője 
van. Elég ha, csak a szponzorálásra, a jelenleg működő támogatási 
rendszerre gondolunk. Ha már személyekről beszélhetek, akkor 
ki kell emelnem Túriné Erzsikét, Kollár Andikát, akik az edzések 
mellett intézik a szakosztály tíz csapatának ügyes-bajos dolgait. Ez 
rengeteg munka, hatalmas teher. Meg kell említenem még a fér-
jemet is, - a lányok Pista bácsiját - aki korának legjobb súlylökője 
volt, élsportolói tapasztalataival folyamatosan segít nekünk.

Jó-jó, de azt is mondják, hogy ilyen még nem volt  Tápiószentmártonban.
Nem tudom mi volt előtte. 2014 szeptembere óta dolgozunk így együtt. Jelenleg 65-70 kislány kézilabdázik 

rendszeresen. Ez a község viszonylatában is jelentős létszám, főként, ha hozzágondoljuk a mögöttük álló szülőket, szur-
kolókat. Magam is meglepődtem, amikor a szakosztály évzáróján megtelt a csarnok.

Ezek szerint ilyen sokan szeretik itt a kézilabdát?
Igen. A kézilabda összehozott itt egy igazi működő közösséget. Segítőkészségük, lelkesedésük engem is átlendít a ne-

hézségeken, fáradtságon, betegségen.

Hallottam, hogy a tanítványodat Kácsor Grétát vá-
lasztotta a szakma az év ifjúsági kézilabdázójának.

 Igen, ez megerősít, hogy jó úton járunk. Különösen, 
hogy a másik szelei tanítványom a napokban lett a Győri 
ETO-val középiskolai világbajnok. Hét évig voltam az 
edzőjük.

Mivel magyarázod a szakmai sikereidet?
Nem tudom, én csak szeretem a gyerekeket, meg a kézi-

labdát, folyamatosan tanulom és tanítom.

Beszélj az itteni eredményekről!
Nem lenne most célszerű tételesen felsorolni, inkább arról szólnék, hogy csapataink kivétel nélkül a bajnokságok 

élmezőnyéhez tartoznak. Persze én nem elégszem meg ezzel, igyekszem megméretni magam országos szintű tornákon, ku-
pákon, ahol a legjobbakkal csatázhatunk.

Olykor győztesen, de legtöbbször éremmel térünk haza.
Voltunk mi már „tápió akármi”, „tápió isten nyila” nem ismertek, 

azt sem tudták, hogy létezik Tápiószentmárton. Ma már egyre többen 
ismerik, elismerik az Aranyszarvas Sportegyesületet.

Ezek a kislányok hírünket viszik, emelik megbecsülésünket szerte 
az országban.

Mi a cél, hogyan tovább?
Nagyon egyszerű: évről évre javulni, fejlődni ameddig lehet. Az-

tán idővel egyesekből talán sportolók lesznek, a többségükből pedig 
tisztességes jóravaló emberek, mert a kézilabdán keresztül egy életre 
megtanulják a következetes munka jelentőségét, a felelősséget, egy-
más tiszteletét stb.…

Köszönöm a beszélgetést!                                                                

Kollár János



20 ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségének Országos Közgyűlése
„ Szövetségünk 1991-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a sportlétesítményekben dolgozóknak is legyen gazdasági és szakmai érdekvé-

delme. Az eltelt idő alatt beigazolódott, hogy az elképzelés jó volt, szükség van a sportlétesítmények ilyen jellegű összefogására.”  
Tompa Andor 

Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége
                                                                                                       elnök 

Évente két-három alkalommal megrendezésre kerül a Sportlétesítmé-
nyek Magyarországi Szövetségének közgyűlése. A Szövetség tagjai az or-
szág Sportintézményeinek vezetői, szakmai igazgatói.  A Tápiószentmártoni 
Sportcsarnok és Tanuszoda több mint 20 éve részese ennek a sport közös-
ségnek.

Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy 2018-ban az év első szakmai 
találkozójának mi adhattunk „otthont”. Március 13-14-én ezen alkalomból a 

szövetség tagjai /Debrecen, Kaposvár, Tiszavasvári, Kecskemét, Kazincbarcika, Tiszafüred, Szeged, Szolnok, Szekszárd, Cegléd, 
Salgótarján, Eger, Vác, Tata, Nyíregyháza stb… sportlétesítmények vezetői/ a Kincsem Lovasparkban találkoztak.  Első prog-
ramként vendégeink pusztabuszos kiránduláson vettek részt, ezt követte a konferencia. Napirenden a tagfelvétel, elnökségi 
beszámoló, elnökségi tagválasztás, szakmai prezentációk szerepeltek. A közgyűlésen Juhász Roland labdarúgó és Tóth László, 
az Aranyszarvas Sportegyesület elnöke az épülő akadémia terveiről tájékoztatta a résztvevőket. 

A találkozó második napján a Sportcsarnok és Tanuszoda megtekintése, bemutatása volt az elsődleges cél, de körbenéz-
tünk az Általános Iskolában is. Meglepődve látták, hogy településünk központjában ilyen szép épületegyüttes található, és a 
22-23 éves intézmények korukhoz képest jó állapotban vannak. Utána ellátogattunk a jövőbeli Akadémia helyszínére, a nap 
pedig az Attila domb, Kincsem Lovaspark körbejárásával zárult.  

Bízom benne, hogy mindenki számára hasznosnak bizonyult a találkozó. Örömmel tölt el, hogy megismertethettem kol-
légáimmal intézményünket, településünket.

Turi Istvánné

Sportturizmus településünkön
A sportcsarnok bejáratánál az intézmény névtánlája mellet ma már 

egy másik tábla is ki van helyezve - Tápiószentmártoni Sportcsarnok és 
Tanuszoda Gyermek és Ifjúsági Tábora. Biztos vagyok benne, hogy a la-
kosság nagy része nem tud arról, hogy intézményünk tábort is üzemeltet. 
2016-ban jegyezték be a szálláshelyek közé létesítményünket. 

Büszkén mondhatom, hogy a sportturizmus fellendült településünkön, 
nem csak az aktív sportolóként érkezőket értem ez alatt, hanem a különfé-
le sportrendezvényekre érkező látogatókat is. Nagyon sokan ismerik meg 
községünket a helyi, megyei és országos rendezvényeink által, pl. Katana 
Kempo Kupa, Fulldance Országos Táncverseny, Mediball Országos To-
vábbképzés, Röplabda Szövetség Országos Gyermek Versenye, Kocsi János 
Emléktorna, Márton Kupa, stb.. A megyei és országos sportszövetségek szívesen szerveznek hozzánk versenyeket, többek kö-
zött Pest Megyei Diáksport Szövetség, Pest Megyei Kézilabda Szövetség, Pest Megyei Labdarúgó Szövetség, a Magyar Röplabda 
Szövetség és nem utolsósorban a Magyar Kézilabda Szövetség. 

Januártól – decemberig edzőtáborozási lehetőséget kínálunk különféle sportágak és tánctáborok számára. Az ország min-
den részéről érkeznek sportolók a sportcsarnokba, ezáltal megismerik településünket is. (Budapest, Kecskemét, Gödöllő, Bu-
dakalász, Dunakeszi, Soltvadkert, stb.)  A tavalyi évben is több száz edzőtáborozó ismerhette meg létesítményünket és ez által 
településünket is. Több csapat évek óta visszatér hozzánk táborozni, ez azt bizonyítja, hogy jól érzik magukat nálunk, elégedet-
tek a szolgáltatással. 

Az érdeklődők kétféle szálláslehetőségből választhatnak, az igényesebb szállás a sportcsarnok melletti Kubinyi Kúriában 
található, ott szolgáljuk ki a nevesebb” NB I és NB I/B-s csapatokat, a kevesebb pénzből gazdálkodó egyesületek pedig a sport-
csarnok szállásait veszik igénybe.   A sportcsarnokban nincs állandó szálláshely, az igényeknek megfelelően az öltözők 2, 4, 
6, 8 fős „szobaként „funkcionálnak”. A nyári időszakban 80-85 fő fogadására van lehetőségünk, egy-egy héten több csoportot 
is vendégül látunk - alkalmanként 2-3 egyesület edzőtáborozik a sportcsarnokban. Ennek a feladatnak az ellátása komoly 
szervezést, kiszolgálást és munkát igényel, sokszor kollégáimnak szabadnapjukon is munkába kell állniuk, hogy vendégeink 
elégedettek legyenek.  

Munkatársaimmal mindent elkövetünk azért, hogy vendégeink megelégedve távozzanak létesítményünkből és következő 
évben is a Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda Gyermek és Ifjúsági Táborát válasszák edzőtáborhelyszínnek. 

Turi Istvánné
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Tisztelt tápiószentmártoni Ingatlantulajdonosok!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöld-
hulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

2018.
Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

12.; 26. 9.; 23. 7.; 21. 4.; 18. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 10.; 24. 8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31.

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, HÉTFŐI napokon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgá-
ló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on 
történik! (Göbölyjárás, Kincsem park, Strand bejáró)

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

2018.
Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

19. 16. 14. 11. 9. 6. 3. 1.; 29. 26. 24.

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE, HÉTFŐI napokon.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit 

Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 
70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. 
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása elle-
nében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes 
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441 
Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlá-
zásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvá-
sárolt zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő 
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím ügyfélfogadás telefon / fax e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Pesti út 65.

hétfő: 8.00 - 20.00

kedd- csütörtök: 
08.00 - 15.00

53/500-152

53/500-153

fax. 53/505-566

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu
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HULLADÉK UDVAROKBAN TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTkH Nonprofit Kft.) szolgáltatási terüle-
téhez tartozó települések lakosai az alábbi hulladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. 
A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit 
Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját 
igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).

Település Cím Nyitva tartás:

Albertirsa 2730 Albertirsa, Dánosi utca 1584/2 hrsz. Sze: 8:00 – 16:00 Szo: 8:00 – 16:00

Cegléd

2700 Cegléd, Mizsei út.

(DTkH Nonprofit Kft. Telephelye mellett a Gerje híd-
nál)

H: 8:00–16:00 K: 8:00–18:00 Cs: 8:00–18:00 Szo: 8:00–14:00 
Szerda: ZÁRVA Péntek: ZÁRVA Vasárnap: ZÁRVA

Kecskemét

6000 Kecskemét, Felsőcsalános 01069/108 hrsz. (Széles 
köz)

okt. 1 – febr. 28.: K - P: 8:00-16:00; Szo: 8:00-16:00;

(ebédidő: 12:00-13:00)

márc. 1 – szept. 30.: K - P: 9:00-17:00; Szo: 8:00-16:00;

(ebédidő: 12:00-13:00)

6000 Kecskemét, Zöldike u. 13422/1 hrsz.

(régi Halasi út)

Monor 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. végén. K - Szo: 7.30-16.00

Nagykőrös 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út
okt.1 – márc. 31.: K - P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-16.00

ápr.1 – szept. 30.: K - P: 9.00-17.00; Szo: 8.00-16.00

Elhelyezhető hulladékok fajtái Minőségi követelmény Átvehető mennyiség/év

N
em

 v
es

zé
ly

es
 h

ul
la

dé
ko

k

kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai berendezések, 
háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, 
mosó, mosogató szárító gép)

ép, összeszerelt max 200 kg/év

lomhulladék bútorfélék, textilruhafélék max 1 m3/év

személyautó gumiabroncs nincs 1 garnitúra/év

üveg csomagolási hulladék kizárólag öblös üveg, csomagolási 
hulladék nincs mennyiségi korlát

egyéb, kevert (műanyag, papír, fém, tetra-pak, karton) csomagolási 
hulladék 

tiszta csomagolási hulladékok ke-
veréke nincs mennyiségi korlát

zöld hulladék egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év

lakossági építési törmelék (beton, tégla, cserép és kerámia frakciók 
vagy azok keveréke) egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év

Ve
sz

él
ye

s h
ul

la
dé

ko
k

használt sütő zsiradék, használt étolaj tiszta, szennyeződésmentes max 100 kg/év

fénycső izzó ép állapotú max 100 kg/év

festékek csomagolásai festék nem vehető át! Csak festék 
csomagolási hulladék

növényvédő szerek csomagolásai
növényvédő szer nem vehető át, 
csak növényvédő szer csomagolási 
hulladék (üres növényvédő szeres 
doboz)

max 100 kg/év

szárazelem nincs max 100 kg/év

akkumulátor ép, összeszerelt max 100 kg/év

fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj egyéb hulladékkal nem szennyezett max 100 kg/év
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HULLADÉKLERAKÓBA TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó hulladéklerakókban, az alábbi nem veszélyes hulladékok helyez-
hetők el, térítés ellenében. A telephelyen történő ártalmatlanítási díj fizetése készpénzben lehetséges, illetve átutalással 
abban az esetben, ha az ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal. 

2344 Dömsöd,

Vasút út hrsz.: 388/39.

Nyitva tartás:

H-P: 8:00 – 16:00

Hulladék típusa Ár

Kommunális hulladék (20 03 01) 19.900 Ft/tonna + ÁFA

Kitermelt talaj, föld és kövek (17 05 04) 13.800 Ft/tonna + ÁFA

Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04) 13.800 Ft/tonna + ÁFA

Lom hulladék (20 03 07) 8.460 Ft/m3 + ÁFA

Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) 4.050 Ft/m3 + ÁFA

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 13.800 Ft/tonna + ÁFA áron. A 
gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 19.900 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá tartozik.

6000 Kecskemét,

Kisfái 248. 0737/12 hrsz.
Hulladék típusa Ár

Nyitva tartás:

03.01-től – 09.30-ig

H-P: 6:00 – 18:00

Szo: 6:00 – 16:00

10. 01-től - 02. 28-ig

H-P: 6:00 – 17:00

Szo: 6:00 – 16:00

Kommunális hulladék (20 03 01) 14.740 Ft/tonna + ÁFA

Építési-bontási hulladékok

Kitermelt talaj, föld (17 05 04) 1.500 Ft/tonna + ÁFA
Beton (17 01 01) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

Beton, tégla, cserép keveréke (17 01 07) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 1.500 Ft/tonna + ÁFA áron. A 
gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 14.740 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá tartozik.
Tilos a hulladéklerakón veszélyes hulladék, továbbá a fenti táblázatban említett hulladéktípusoktól eltérő hulladékok elhelyezése, 
például: autógumi, elektronikai háztartási hulladék, hullámpala, stb.

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK

Hírös Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, hrsz.:1622/8.

Nyitva tartás:

H-P: 7:00 – 17:00

Szo: 8:00-17:00

Hulladék típusa Minőségi követelmény
Ár

lakossági ipari

Egyéb települési 
hulladék, kevert is

(20 03 01) veszélyes összetevőket nem tartalmazó 
háztartásokban keletkező hulladék

10,8 Ft/kg + ÁFA 15,0 Ft/kg + ÁFA

Lom hulladék

(20 03 07)
10,8 Ft/kg + ÁFA 15,0 Ft/kg + ÁFA

Föld és kövek

(17 05 04)

homogén, egyéb jellegű hulladékot nem 
tartalmazhat 1,0 Ft/kg + ÁFA 1,0 Ft/kg + ÁFA

Beton, tégla, cserép, 
kerámia

(17 01 07)

(17 01 01)

(17 01 02)

homogén, 50 cm alatti befoglaló méretű, 
vasalásmentes, egyéb jellegű hulladékot 

nem tartalmazhat
3,1 Ft/kg + ÁFA 3,1 Ft/kg + ÁFA

Kevert építkezési és 
bontási hulladékok

(17 09 04)

kis mértékben, kb. 5%-ban tartalmazhat 
az építkezések során keletkező egyéb 

jellegű hulladékokat (fa, műanyag, szige-
telőanyag, stb.)

6,2 Ft/kg + ÁFA 6,2 Ft/kg + ÁFA
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Izsák-Kom Kft.

6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.
Hulladék típusa Ár

Nyitva tartás:

Nyári időszámítás:

H-P: 6:00 – 18:00; Szo: 6:00 – 14:00

Téli időszámítás:

H-P: 6:00 – 17:00; Szo: 6:00 – 13:00

Kommunális jellegű hulladék 12.000 Ft/tonna + ÁFA

Törmelék (beton, tégla, cserép, vályog) 1.500 Ft/tonna + ÁFA

Tiszta föld Ingyenes

9. Női Parti Pergető Kupa!
Magyarországon 9. alkalommal kerül megrendezésre kizárólag 

NŐI versenyzőkből álló Parti Pergető Kupa újra Tápiószentmár-
tonban! A versenyről képes beszámoló fog megjelenni, valamit a 
Pecatúra stábja is beszámol a versenyről! Valamennyi versenyző 
ajándékban fog részesülni! Szeretettel várjuk olyan hölgyek jelent-
kezését is akik még soha 
nem indultak versenyen! 
Itt a nagy lehetőség, hogy 
részesei legyenek az or-
szág 9. Női Parti Pergető 
versenyének, amelyet a 
jövőben tovább fogunk 
folytatni!

Ijászverseny Tápiószentmártonban
3D Évadnyitó 2018

A Magyar Íjász Szövetség, a Mesteríjász Kft és mint a ver-
seny fő támogatója a Kincsem Lovaspark szeretettel vár min-
den sporttársunkat a 2018. évi 3D évadnyitó versenyére, Tápi-
ószentmártonba.

Időpont: 2018. április 7.
Helyszín: Tápiószentmárton, Kincsem Lovaspark

Program:
8:00-09:30 - Regisztráció, nevezés, bemelegítés
09:40 - Megnyitó
10:00 - A verseny kezdete
kb. 16:00 – Eredményhirdetés
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Tápiószentmárton adott otthont az első sikeres hazai éghajlat-
politikai projekt klímaadaptációs tréningjének

2018. február 26-27-én a LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú, “Az önkormányzatok 
integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
érdekében” című projekt keretében Tápiószentmártonon került sor az első Klímaadaptációs 
Tréningre. A vendégeket Györe László, Tápiószentmárton polgármestere köszöntötte.

„Tápiószentmárton klímabarát település. Az önkormányzat folyamatosan azon munkálkodik, 
hogy a lakosokat felkészülten érjék az éghajlatváltozás hatásai, és minden adott legyen a szükséges 
alkalmazkodáshoz. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás ugyanis elkerülhetetlen.” – 
mondta Györe László, Tápiószentmárton polgármestere köszöntő beszédében. A választás nem 
véletlenül esett a nagyközségre, hiszen Tápiószentmárton immáron 10 éve tagja a Klímabarát 
Települések Szövetségének, 2017-ben pedig Tápióbicskével közösen elkészítette Magyarország 
első település-együttesi klímastratégiáját, amely garantálja, hogy a település jövőbeli 
fejlesztéseiben is szempont lesz a klímatudatosság és a fenntarthatóság. A 2018. február 26-ai és 
27-ei Klímaadaptációs Tréningre a nagyközség a Klímabarát Települések Szövetsége tagjaként 
kapott meghívást, a Szövetség ugyanis Társult Kedvezményezett az első, sikeres hazai éghajlat-
politikai, LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú, “Az önkormányzatok integráló és koordináló 
szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” (röviden LIFE-
MICACC) projektben. 

A LIFE-MICACC projekt a Belügyminisztérium, mint Koordináló Kedvezményezett 
vezetésével széles partnerség1keretében valósul meg, célja a legsérülékenyebb magyarországi 
önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló-képességének a javítása természetes 
vízmegtartó megoldások segítségével. A projekt keretében szervezett két napos klímaadaptációs 
tréning interaktív foglalkozásain és előadásain a projekt Társult Kedvezményezett önkormányzatai: 
Bátya, Rákócziújfalu, Ruzsa, Tiszatarján és Püspökszilágy polgármesterei és klímaadaptációs 
referensei vettek részt. Mind az 5 településen természetes vízmegtartó megoldások prototípusai 
készülnek el a LIFE-MICACC projekt keretében. A fejlesztések előkészítéséhez és tervezéséhez 
nélkülözhetetlen az éghajlatváltozás lokális hatásainak feltérképezése, a település jelenlegi 
állapotának felmérése és a Települési Sérülékenységi Vizsgálat elkészítése. A kétnapos tréning 

ezen sérülékenységi vizsgálat elvégzéséhez nyújtott támogatást. Az első nap Vaszkó Csaba éghajlat-változási szakértő 
az alábbi témákat ismertette: sérülékenység, a kitettség, érzékenység, az éghajlat-változáshoz történő alkalmazkodó 
képesség alapvető fogalmai és a sérülékenységi vizsgálat felépítése.

A tréning keretében Bátya, 
Püspökszilágy, Rákócziújfalu, Ruzsa és 
Tiszatarján képviselői szezonális naptárt 
állított össze. A második napon az egyes 
kapcsolódó szakterületek neves képviselői 
is közreműködtek előadóként. Dr. Bíróné 
Kircsi Andrea az éghajlatváltozás időjárásra 
gyakorolt hatásairól, Balla Iván a természetes 
vízmegőrző megoldásokról, Sirkó Zoltán 
az éghajlatváltozás mezőgazdaságot 
érintő folyamatairól, Dr. Buzás Kálmán a 
települési csapadékvíz-gazdálkodásról, Dr. 
Szabó Julianna az alkalmazkodást segítő 
településrendezési szempontokról és Dr. 
Páldy Anna az éghajlatváltozás egészségügyi 
kockázatairól tartott előadást. Az 
eseményen részt vettek a Belügyminisztérium és a WWF Magyarország Alapítvány projektmegvalósításban érintett 
munkatársai is. A projekt keretében a Belügyminisztérium koordinálja a kapcsolódó tréninganyag összeállítását a 
bevont szakértők és szakmai lektor közreműködésével.

A soron következő kétnapos tréning alkalom során a - projekt Társult Kedvezményezett önkormányzatai által - 
kidolgozott Települési Sérülékenységi Vizsgálatok bemutatására, véleményezésére kerül sor, ezt követően 
történik majd a vizsgálati anyagok véglegesítése.
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Választás 2018
Korábban a Szt. Márton tér című kiadványban az a vád ért, hogy nem buzdítottam szavazásra a 2016. október 2-ai nép-

szavazás alkalmával….
Azt gondolom ez ismét egy kreált vád, hiszen a választások, népszavazások alkalmával nem a polgármester, hanem a 

jegyző vezeti a Helyi Választási Irodát, így egyebek mellett az Ő feladata a lakossági közlemény kiadása is. Mint azt a korábbi 
választások alkalmával is Wenhardt Lászlóné küldte meg az újság szerkesztőinek, így abban az esetben is az Ő feladata lett 
volna.

De nehogy bárkinek is hiányérzete legyen, most próbálok minél több információt megadni a közelgő választásról.

Országgyűlési Választás
2018. április 08. 06-19 óráig 

Az Országgyűlésben (Parlamentben) 199 hely van, azaz ennyi széken foglalnak helyet a képviselők, akik 4 éven át 
Magyarország kül- és belpolitikai ügyeiről, az állampolgárok sorsáról, életéről, boldogulásáról döntenek.

Amennyiben Önök szeretnék, hogy jó életük legyen, akkor mindenképpen kötelességük választani az induló pártok 
és egyéni jelöltek közül, hiszen a demokratikus választás lényege, hogy Önök döntenek a jövőjükről. Végső soron, mint 
választók Önök a politikusok „munkaadói”!

Az ország közös jövőjéről mindenkinek közösen kell döntést hoznia. Minél többen szavaznak, annál nagyobb 
felhatalmazást kap a többségi döntés. Minden szavazat ugyanannyit ér!

A 199 szék közül 93 széket a pártlistáról bekerülő képviselők foglalnak el és 106 székre az egyéni körzetekben 
nyertes személyek ülhetnek. Minden szavazópolgárnak két szavazata van. Az egyik szavazatával azt a pártot 
támogathatja, akit az országgyűlés 93 székének egyikére szeretne leültetni. Itt arra a pártra kell szavazniuk, akinek a 
politikája, politikai programja Önöknek a legjobban tetszik.

A másik szavazatát arra az egyéni jelöltre adhatja, aki Ön szerint a legjobban tudja képviselni térségünk érdekeit. 
Az országgyűlésben úgy tudnak jó döntéseket hozni, ha tudnak az egyéni körzetekben történő dolgokról, problémákról 
és azt az országgyűlési képviselő juttatja el hozzájuk.

Ha Ön idős, beteg akkor az egészségügy érdekli. Ha diák, akkor az oktatás sorsa. Ha a határ mentén lakik, akkor 
a határzár. Ha vállalkozó, akkor a gazdasági helyzet a mérvadó. Ha dolgozó, akkor a fizetése a legfontosabb. Válasszon 
olyan pártot és képviselőt, aki a legtöbb országos problémára kínál megoldást programjában és ezzel a legnagyobb jólét-
tel kecsegtet. Tájékozódjon és szavazzon!

Magyarország jelenlegi államformája köztársaság.
Ennek lényege, hogy (általában) 4 évente a választópolgárok szavazása alapján képviselőket juttatunk a 

parlamentbe. A legtöbb széket elfoglaló párt (vagy pártszövetség) kormányalakítási megbízást kap. A kormány meg-
alakulása után jogszabályok alkotásával irányítja az országot. 

Az országgyűlés törvényeket tárgyal és fogad el, amik befolyásolják az életünket.
A választások lényege, hogy mindenki érvényre tudja juttatni saját akaratát, ezért szigorú törvényi szabályozás és 

annak betartása szükséges a választással kapcsolatban.
Éppen ezért a törvény minden csalást szigorúan büntet!
pl.: A szavazólapot tilos kivinni a szavazókörből.
A törvény szerint kötelező biztosítani a titkos szavazást is, erre szolgálnak a szavazókörökben elhelyezett szavazó-

fülkék, hiszen ebben mindenki a saját, pillanatnyi akaratát tudja kinyilvánítani, függetlenül attól, hogy előzőleg kinek 
vagy kiknek írt alá ajánlást.

Remélem a fentiek elég tájékoztatással tudnak szolgálni ahhoz, hogy mindenki saját belátása szerint hozhassa meg 
felelősségteljes döntését a szavazófülke magányában.

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdése, észrevétele van, keresse az alábbi szervezeteket:

Helyi Választási Iroda
Tápiószentmártoni 
Polgármesteri Hivatal
2711. Tápiószentmárton, 
Kossuth L. út 3.
Tel.:  06-29-423-001
E-mail: jegyzo@tapioszentmarton.hu

Pest Megye 9. számú választókerület
Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Iroda Nagykáta
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
Tel.:  06-29-641-100
E-mail: titkarsag@nagykata.hu

Nemzeti Választási Iroda
Székhelye: 1054 Budapest, 
Alkotmány u.3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 
1397 Budapest, Pf.:547.
Tel.: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0788
Email: visz@nvi.hu

Györe László
polgármester
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Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester

Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János,     
  Majorosi Katalin   

Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,  
 06-20-982-1180

A szerkesztőség a közölt  
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

ÁPRILIS 4.
Tápióbicske
9.00  Szentmise az elhunyt hősök emlékére a
 katolikus templomban
 9.50 Csikány Ferenc-emléktábla megkoszorúzása
  10.00  Megemlékezés és koszorúzás 
   Szini Sebő Alajos emlékművénél
   11.00 Hatfontos ágyúk felvonulása
    11.15  Megemlékezés Szabó József honvéd kopjafájánál

NAGYKÁTA ÉS TÁPIÓBICSKE
KÖZÖS RENDEZVÉNYE
   9.00-12.00 Tüzérkonyha
 13.30  Hídi csata és zsemleosztás iskolás gyermekekkel a Tápió partján
  16.00 Megemlékezés a Honvédszobornál, 
   Köszöntőt mond: Czerván György államtitkár, országgyűlési képviselő
   17.00  Ünnepi program a csatatéren 
    Beszédet mond: 
    Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő
    Díszszemle

    „Élő történelemóra” hadijáték
    Narrátor: Dr. Csikány Tamás hadtörténész, egyetemi tanár

A részletes program megtalálható Tápióbicske honlapján.


