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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Átalakulás

Tápiószentmártonban több ellenőrzés volt az elmúlt év során, mely elérte a könyvtárat is. A vizsgálat amellett,
hogy a működést tekintve mindent rendben talált feltárt egy régen fennálló hiányosságot. A jogszabályok szerint
ugyanis az ötezer feletti lakosságszámmal rendelkező településeknek, mint Tápiószentmárton is, mindenképpen „nyilvános könyvtárat” kötelező működtetni. A nyilvános könyvtár első követelménye, hogy alapító okirattal kell rendelkeznie.
Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy összevonva a művelődési házat és a könyvtárat létrehozza a Tápiószentmártoni Egyesített Kulturális Intézményt. Az intézménynek két telephelye marad a Magyary-Kossa Sámuel
Könyvtár és a Várallyay Béla Művelődési Ház (amennyiben a leszármazottak írásban engedélyezik a név használatát).
A működést tekintve nem lesz változás csak a két telephelynek egy felelős vezetője lesz.
Az intézményi átalakulás elérte az Étkeztető Szolgálatot is. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a külön
intézményként működő szolgálatot a továbbiakban szakfeladatként működteti tovább a polgármesteri hivatal alá
bevonva. Ez a művelet nem jár változással a szolgálat tevékenységét érintően, csak könyvelési egyszerűsítés miatt van
rá szükség.
Az étkeztetéssel kapcsolatosan észrevehették már a szemfüles lakók, hogy a nem üzembiztosan működő „zöld
autó” helyett most egy sárga autó hordja ki az ételt. Ezt a gépjárművet az önkormányzat a saját tartalék forrásaiból
4 millió Ft-ért vásárolta meg, mert a régi autó annyira megbízhatatlan volt már, jelenleg is motorhibásan áll a szervizben. Reméljük, ez a majdnem új jármű sokáig szolgálja Tápiószentmárton lakosságát.

Magyarország Kormánya által támogatott start munka program keretében ettől az évtől az eddigi zöldség, gyümölcs
és virágtermesztés mellett önkormányzatnuk állattartással is foglalkozik. Ennek keretében tojótyúkot, borjút nevelünk.
Az így megtermelt hasznokat (tojás, hús) az étkeztető szolgálat használja fel. A program keretében 2.5 millió forint
értékben egy használt terepjáró beszerzését is támogatta a belügyminisztérium.

Györe László
polgármester
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Pályázatok 2018
1. A Sportcsarnok és Tanuszoda, az Alsós iskola és Könyvtár, a Fő úti rendelő és a Béke téri óvoda energetikai
korszerűsítése folyamatban van. Elkészültek a napelemes rendszerek (már csak a szolgáltatói bekapcsolásra
várunk, hogy termeljenek is), melyek összesen több mint 41 kW teljesítményben lettek telepítve. A nyílászárók cseréje közel teljesen készen van, illetve a szigetelési munkák is a végéhez közelednek. Hamarosan
elkezdődnek a színezési munkák, amivel a végső állapotban láthatják majd a megújult épületeket. Az egységes településkép miatt minden épületünk egyforma színt kap majd (a hivatal színét), illetve minden épületre
felkerül az intézmény neve is.
A felújítással nem csak rengeteg energiát fogunk megtakarítani (ezzel megszüntetve a veszteségesen működő
épületeket), de az évek óta szükséges külső felújításokat is elvégeztettük a pályázat nem támogatott felületein is.
2. PM_OVODAFEJLESZTÉS pályázatra, melynek keretében a Fő úti óvoda energetikai felújítására adtunk be
támogatási kérelmet, melyet első körben elutasítottak, főként a kevés gyermeklétszámra hivatkozva, de a
nagy mértékű energetikai hatékonyság miatt tartalék listára helyeztek. Ez adhat még reményt arra, hogy
sikerrel záruljon, az erre fordított munka.
3. Az Albertirsai út, szakaszos felújítására és egy 10 millió Ft összértékű traktor és tartozékainak beszerzésére
beadott pályázatunk tekintetében (lapzártáig) továbbra sem kaptunk semmilyen értesítést az elnyert támogatásról!
A LEADER pályázatok tekintetében az alábbi információink vannak:
4. Egyik LEADER pályázatunkkal a strandfürdő központi épületének téli üzemre való átalakítását céloztunk
meg. Reménykedve várjuk az eredményt, mert a lehetséges keret nem merült ki, ami arra enged következtetni, hogy nagy esély van arra, hogy minden igénylő megkaphatja az igényelt támogatást. Nyertes pályázat
esetén a főépület elavult, télen használhatatlan nyílászáróit a másik pályázat során kikerült, de még jó állapotban
lévő nyílászárókkal tudjuk kiváltani, födém - és homlokzati szigeteléssel és megújuló energia hasznosítással
állítanánk üzembe a télen is működtethető strandot.
5. A települési tájház kialakítására és két játszótér (Göbölyjárás és Újfalu) építésére beadott pályázatunk esetében
többszörösen túllépte az igény a rendelkezésre álló keretet, ezért csak a legjobb pályázatok nyerhetnek majd.
Reméljük, hogy a miénk ezek között lesz.
6. A 2018. évben 580 éves Tápiószentmárton, ezért az idei Márton Napokra nyújtottunk be pályázatot, mely
esetében ugyancsak nagy reményekkel várjuk az eredményt, mert itt is csak a keret közel felére érkezett be
igény, így arra számítunk, hogy nagy eséllyel nyerhetünk.
7. Még 2016-ban adódott minden önkormányzatnak lehetősége arra,
hogy a „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program” keretében támogatási igényt nyújtson be „Sportpark” építésre. A Program
keretében meghatározottak szerint Tápiószentmárton 2 db sportpark
telepítésre adhatott be kérelmet. Egyet a Cifrakertbe, egyet pedig a
A kép illusztráció
Béke térre adtunk be.
A program minden tekintetben állami beruházásként volt kiírva, beleértve a tervezést, kivitelezést és
finanszírozást is. Nekünk „csak” az igényünket kellett benyújtani, helyet biztosítani és várni.
A várakozás eddig tartott, mert a napokban aláírásra került egy együttműködési megállapodás, mely szerint a Béke téren létesülhet egy „D típusú” sportpark.
A pályázat döntéshozói a 2 db sportpark igényünkből egyet találtak támogathatónak, de a Cifrakertben az Aranyszarvas SE tervei szerint TAO támogatás kertében tudja majd a másik hasonló parkot létrehozni.
Györe László
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Útfelújítás

Az Önkormányzati Híradó előző számából értesülhettek róla, hogy a 2017. évi költségvetés megtakarításaiból és
a 2018. évi költségvetési előirányzataiból összesen 119 millió Ft összegben tudunk a település útjainak rendbetételére
költeni.
Ez a pénz a település saját pénzforrása, semmilyen támogatást vagy pályázati forrást nem tartalmaz!
A képviselő-testület döntése értelmében (legtöbb lakost érintő utcák) a József Attila utca, a Katona József út, a
Balassi út és a Tavasz utca kaphatja meg az évtizedek óta várt aszfalt burkolatot.
Az előző újságban közölt jó hír óta is megállíthatatlanul folytak az előkészületek, hogy mihamarabb megörvendeztethessük a lakókat a régen várt aszfalt burkolatú úttal.

Az önkormányzat közpénzt kezel, ezért sok olyan törvény vonatkozik rá, amit a törvényes működés érdekében
mindenképpen szükséges betartani. Éppen ezért a beruházás megkezdéséhez először is egy műszaki ellenőr kiválasztása volt szükséges. Minden kiválasztás 3 db árajánlat megkérésével történhet. A műszaki ellenőr után 3 közbeszerzési
tanácsadó cég közül kellett választani, miközben elkezdtük az utak kiviteli tervezését. A műszaki ellenőr és a közbeszerzést lebonyolító cég megbízása után megindult a közbeszerzési eljárás, melyben 1 budapesti, 3 nagykátai és egy
tápiószentmártoni céget hívtunk meg.
Az eljárás végeredménye szerint a nagykátai Gildex Kft. nyerte el a beruházás kivitelezésének jogát.
Mindezen idő közben a műszaki tartalomban szereplő mart aszfalt is megérkezett a településre, így már csak két utca
tekintetében hiányzik az építési engedély, ahhoz, hogy minden rendelkezésünkre álljon.

Május 31. napján a Gildex Kft.-vel aláírtuk a kivitelezési szerződést, ami lehetővé teszi a munkálatok megkezdését.
A cégvezető tájékoztatása szerint 2018. június 18. napjától tervezik megkezdeni a munkákat a József Attila út szélesítésével, majd aszfaltozásával. Ezt a Katona József utca aszfalt burkolatának kiépítése követi majd, illetve mindkét
útszakasz melletti szikkasztó árkok kerülnek kialakításra.
Ezt követően a Tavasz utca útalapjának megépítése, majd a Tavasz és Balassi utak aszfaltozása történik meg.
A munkák befejezése az időjárás függvénye lesz, de jó idő esetén 2018. augusztus vége felé várható. Ezzel az
érintett utcák lakóinak hosszú évtizedes vágya valósulhat meg!

A most nem érintett utcákat az elmúlt évekhez hasonlóan gréderezéssel, szükség esetén kátyúzással próbáljuk járható állapotban tartani, amíg további források nem keletkeznek az aszfalt burkolat kiépítésére.

A Tápiószentmártont és Albertirsát összekötő út kapcsán önkormányzatunk (lapzártáig!) továbbra sem kapott támogatói szerződést, így annak felújítása (ha valóban nyer a közel 2 éve beadott pályázatunk) csak jövőre lehet elképzelhető.

Györe László
polgármester
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Egészségügyi lehetőség Tápiószentmártonban
A Tápiószentmártonban élő betegeknek mostantól (egyelőre) évi 4 alkalommal INGYENES ORTOPÉDIAI
szakrendeléssel állunk rendelkezésére.

A szakrendelés a következő időpontokban lesz elérhető az I. számú háziorvosi körzet (Ocskóné Dr. Zöldi Márta)
rendelőjében:
2018. június 19. 15:30-17:30 óra
2018. szeptember 18. 15:30-17:30 óra
2019. január 15. 15:30-17:30 óra
2019. április 16. 15:30-17:30 óra
Amennyiben a kereslet nagy lesz a szakrendelést végző PRIMA-PROTETIKA Kft. vezetése szerint további időpontok kerülhetnek kitűzésre.

A PRIMA-PROTETIKA Kft. rövid bemutatkozása:
„Kft.-nk a gyógyászati segédeszközök teljes termékpalettáján ellátást tud nyújtani. Fő tevékenységünk az egyedi
méretre készült termékek gyártása, melyek protézisek ortézisek (fűzők, járó-készülékek) ortopéd cipők és talptámaszok készítéséből tevődik össze. Tevékenységünk másik része a kereskedelem, ahol főleg rehabilitációs és betegápolási
eszközöket forgalmazunk, ezenkívül megtalálható nálunk az életvitelt segítő eszközök széles palettája. Kereskedelmünkben a kor igényeit figyelembe véve egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a preventív termékek értékesítésére.
Békéscsabán központi telephellyel és egyedi gyártó műhelyekkel, Dél-Magyarország több városában pedig kiskereskedelmi tevékenységet folytató szaküzletekkel képviseltetjük magukat. Jelenleg közvetlenül 22 helyen vagyunk
ilyen formában elérhetőek.
Másik értékesítési formánk a webáruház (www.prima-protetika.hu/webaruhaz).
Termékeink nagy része megtalálható és megvásárolható interneten keresztül, melyet a vásárló otthonában pár napon
belül kézhez is vehet.
Célunk az, hogy állandó magas minőségi színvonalú termékekkel és szolgáltatásokkal biztosítsuk vevőink megelégedettségét, illetve, hogy az általunk gyártott és forgalmazott termékek minősége maradéktalanul megfeleljen a nemzetközi és hazai előírásoknak.
Egészségügyi szolgáltatási tevékenységet is végzünk a területileg illetékes Népegészségügyi Osztály által kiadott engedély alapján. Az ország több pontján működtetünk ortopédiai járóbeteg szakrendeléseket, ahol az
ügyfeleket beutaló nélkül térítésmentesen vizsgálja meg a szakorvos, illetve látja el a szükséges gyógyászati segédeszközzel.
Gyógyászati segédeszközt a 14/ 2017 (III.14) EüM rendeletben előírt kihordási idő lejártával lehet ismételten kiváltani, melyről kollégáink részletes tájékoztatást adnak.
Munkánk során - lehetőségeink szerint - igyekszünk új utakat nyitni a betegek magasabb színvonalú szélesebb
spektrumú ellátása irányába.”
Györe László
polgármester
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Testvériskolák Találkozója Tápiószentmárton

2018. április 14-17. között településünk rendezte a Testvériskolák
Találkozóját.
A találkozón Nemesócsa (Szolvákia), Kolinec (Csehország), Velhartice (Csehország), Winzer (Németország) valamint iskolánk tanulói
és pedagógusai vettek részt. A programot a testvériskolák települései
hozták létre. A találkozók célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek különböző országok kultúráival.
A fiatalok a délutáni érkezést követően tradicionális disznótoros vacsorát fogyaszthattak, majd a hosszú utazás fáradalmait a településünk sportcsarnokában kialakított szálláson és a Tápió
Közalapítvány Ifjúsági Szállásán pihenhették ki.
Az első nap reggelén a települések polgármesterei köszöntötték a
résztvevőket. Az ünnepélyes megnyitón Winzer város polgármestere
bejelentette, hogy a következő találkozó rendezését vállalja. A megnyitó
után a résztvevők 6 csapatot alkotva vettek részt játékos sportvetélkedőkön. A délután folyamán az időjárás kegyeibe fogadta a résztvevőket,
így a diákok a Kincsem Lovasparkban ismerkedhettek meg a településünk történelmével és kultúrájával. A legbátrabbak lovagolhattak és
pusztabusszal is utazhattak. Az este az önfeledt szórakozásról szólt. Pál
Misi bácsi és barátai mindenki „nótáját elhúzták”,
de legfőképpen Laczkó Tiborét, aki a Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusaként fergeteges táncházat tartott kicsiknek és nagyoknak.
Szerdán a találkozó tagjai a Tisza-tavi Ökocentrumban megismerkedhettek a Tisza-tó jellegzetes élővilágával és bioszférájával. A kirándulók
hajókáztak és 3D-s vetítésen vettek részt. A hosszú túra után mindenkinek jól esett a fürdőzés településünk strandfürdőjében. A búcsúest ismét
a táncról szólt, de már egy picit modernebb formában. DJ Laczkó Gréti és DJ
Nagy Máté a profi diszkókat meghazudtoló hang és fénytechnikával rukkoltak
elő.
Az éjszakai mulatozásból adódóan
a csütörtöki reggelit szinte mindenki csukott szemmel fogyasztotta. A résztvevők nagyon elégedetten nyilatkoztak a szervezésről és a programokról. A
távozó vendégeknél csak egy csapat volt fáradtabb, mégpedig a vendéglátók
csoportja. Minden rendező, segítő rugalmasan és önzetlenül segítette a találkozó sikerességét. Településünk megmutatta, hogy milyen is a magyaros
vendégszeretet.
A szervezőbizottság köszönetet
mond az Étkeztetőszolgálat dolgozóinak, Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának, képviselő-testületének, a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola és a Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak,
a Művelődési Ház valamint a Sportcsarnok és Tanuszoda dolgozóinak, vezetőinek. Köszönjük a segítséget a Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár és Strandfürdő
dolgozóinak. Az események biztosítását a Tápiószentmártoni Polgárőr Egyesület tagjai biztosították.
Szervezőbizottság
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Intézményi Hírek

Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda
A Tápiószentmártoni Napsugár Óvodában az év során igyekeztünk élményekben gazdag, gyermekeket és szülőket
is megmozgató programokat szervezni és megvalósítani.
Mivel óvodánk 2016 – ban elnyerte a Zöld Óvoda címet, így programjaink többségét is a környezettudatos
szemléletformálás jegyében szerveztük.
Pedagógiai Programunk egyik fő célkitűzése az egészségnevelés feltételrendszerének biztosítása és a
környezetét óvó - védő, néphagyományokat őrző gyermekek nevelése.
Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a gyermekekben a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó
szokásokat kialakítsuk. A környezettudatos magatartás megalapozása érdekében megismertetjük őket a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságával, a növény és madárvédelemmel.
Most csak azokat a legfontosabb szempontokat emeltem ki, amelyekhez kapcsolódó óvodai programjainkat is
szeretném megemlíteni, melyek a következők voltak:
2018. február. Tél búcsúztatása – Kiszebáb égetés
A Huncutka óvodában Kisze bábot készítettek az óvó nénik és dadus nénik a gyerekekkel közösen és a hagyományoknak
megfelelően búcsúztatták a telet februárban.
2018. március. 22. Víz világnapja
Ebben az évben mindhárom óvodánkban egységesen megünnepeltük a
Víz világnapját március 22 - én. Maradandó élményt adó játékos feladatokkal
telt az a nap az óvodáinkban.
Szeretném megköszönni a tisztelt Szülők aktív együttműködést!
Gyönyörű szép és ötletes hajókat, tutajokat, akváriumokat, vízi állatokat
barkácsoltak a gyerekekkel otthon!

2018. április. 27. Solymász bemutatóra került
sor a közelgő Madarak és Fák napja alkalmából.
A bemutatót Kisteleki Gergely a Magyarország
és Hortobágyi Madárpark – Madárkórház
Alapítvány munkatársa tartotta.

2018. június. 01-én a „Zölden jobb” környezetvédelmi mozgalomhoz csatlakozás alkalmából játékos szelektív
hulladékgyűjtési napot rendeztünk. Köszönjük szépen a kedves
Szülőknek, hogy aktívan segítették e nap létrejöttét is.
2018. június 03. Községi Gyermeknap
A Községi Gyermeknapon óvodapedagógus kollégáimmal kézműves
foglalkozást szerveztünk a gyermekek részére. Az óvodás gyermekek
rajzaiból pedig rajzkiállításra adott lehetőséget Majorosi Katalin a
Művelődési ház vezetője. Ez úton is köszönjük a lehetőséget.
Szeretném megköszönni minden kedves Kollégámnak az aktív együttműködést, a sok szép dekorációt, a
kreatív ötleteket és a sok játékos feladatot, amit a gyerekeknek szerveztek és megvalósítottak.
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Tájékoztatni szeretném továbbá a kedves Szülőket az alábbiakról:
 A Huncutka óvodában idén áprilisban megkezdődött a KEHOP 5.2.9. pályázattal elnyert energetikai felújítás,
melynek keretén belül teljes nyílászáró cserére került sor, továbbá külső homlokzati szigetélést kapott az óvoda
és napelem rendszer került kiépítésre.
 Nyári ügyelet: 2018. július. 02 - től július 27- ig a Huncutka óvodában lesz.
 Mindhárom óvodánk nyári zárva tartási időpontja:
 2018. július.30 – tól augusztus 20 – ig.
 Nyitás: 2018. augusztus. 21 - kedd.
 Gyermeknap: 2018. június 8 - án pénteken a Huncutka óvodában kerül megrendezésre 9.30 - tól 11.30 - ig,
melyre minden kedves szülőt szeretettel várunk!						
Gáborné Cseh Judit

Tápió-menti Kézműves Egyesület

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk, hogy áprilisban egyesületünk hivatalosan elindult!
Túl vagyunk első hivatalos taggyűlésünkön, amin jóváhagyásra került az egyesület
vezetésével kapcsolatos személyek megválasztása úgymint:
Ráti Krisztina, elnök
Baloghné Kegyes Éva, alelnök
Vreczó Bernadett, titkár
Dallos Mónika, pénztáros.
Az egyesülettel ebben az évben már számos rendezvényen találkozhattak az oda kilátogatók. Kezdve a tápióbicskei csatától, a helyi majálison keresztül akár a gyermeknapon
is. Rendszeres időközönként Egerben, az ottani Magyarok vásárán, Nagykátán, a Gyenes
Medical Centerben, Tápiószelén, a Tárogató Fesztiválon, illetve szüreti felvonulásokon, falunapokon és egyéb település
szintű rendezvényen akár Farmoson, Tápióbicskén is lehet
már találkozni lelkes kis csapatunkkal.
Tiszteletünket szoktuk tenni messzebb helyeken. Lassacskán, de jönnek már a megkeresések, illetve a meghívások.
Megkezdtük a bemutató teremmel kapcsolatos munkálatokat is! Tagjaink száma folyamatosan bővül!
Teremtsük meg a Tápió-menti értékek megőrzésének lehetőségét!
Beindultunk… létezünk!						
			
Ráti Krisztina
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Röplabda Országos Mini Kupa verseny a sportcsarnokban
Az Országos Röplabda Szövetség az idén először rendezett versenyeket
a létesítményünkben.
Márciusban a VOLLÉ! 2020 Röpsuli Program keretében szervezett a
szövetség fordulót hozzánk, majd ennek eredményeként, a 2018. évi Országos Mini Kupa sorozat egyik állomása a Tápiószentmártoni Sportcsarnok
lett. Itt került megrendezésre a Fiú Mini Kiemelt és Alap kategória döntője, ahol 21 csapat (300 sportoló) óriási küzdelmeinek lehettek szemtanúi az
idelátogatók! A csarnok már
reggel 8 órakor szinte teljesen
megtelt szurkolókkal, akik a hangulatot magas szinten produkálták. Hos�szú perceken át tartó izgalmas labdamenetekkel ajándékozták meg a fiatal,
de hihetetlen ügyes játékosok a nekik szurkoló tömeget. A hosszú nap után
21:30 – kor került sor az eredményhirdetésre.
A Röplabda Szövetség értékelése alapján nagyon sikeres versenyt zártak ezen a napon, jövőre is számítanak a helyszínre, verseny és edzőtábor
szervezése szempontjából is.
Fotó: Magyar Röplabda Szövetség - Dinnyés Dániel							

Turi Istvánné

Tájékoztató a sportpályán folyó munkálatokról
Május 28-án átadtuk a Cifrakert úti területet a Greenturf Sport Kft-nek a műfüves pálya megépítéséhez. A kivitelező cég nagy tapasztalatokkal rendelkezik a
műfüves pályák építésével kapcsolatosan. A pálya elkészítésének pillanatáig több
száz tonna földet és kavicsréteget kell megmozgatni, amely porral és a munkagépek zajával jár. Ezennel kérjük a közelben élő lakosok türelmét és megértését. A
műfüves pálya elkészítésének határideje a munkálatok megkezdésétől számított
hatvan nap.
Az öltöző kivitelezésének munkálataira három kivitelező cég ajánlatai várhatóak, melyek közül a nyertes akár június
közepétől elkezdheti a munkálatokat. Az építkezések elkészüléséig a sportpályát munka- és balesetvédelmi okok miatt
csak az Aranyszarvas Sportegyesület tagjai használhatják a megfelelő szabályok betartása mellett!
Végezetül meg szeretnénk cáfolni azokat a rosszindulatú szóbeszédeket, melyek szerint „nem fog megvalósulni a
tervezett beruházás”, nem kapták meg a pénzt”, „ megkapták, de már el is költötték”, stb… Amennyiben valakinek kérdése merülne fel a beruházással kapcsolatosan, akkor azt az aranyszarvasse@gmail.com e-mail címre küldje el és rövid
időn belül válaszolunk a kérdésekre.									

Tóth László

Fogathajtó Verseny
Ebben az évben is megrendezésre kerül a fogathajtó verseny , amelynek a „Tóalja” ad otthont. A közönség és saját
véleményünk szerint is nagyszerűen sikerült a múlt évi verseny és jól „vizsgázott” a helyszín is. Reméljük, a nagy lovas rendezvényünkön az égiek is velünk lesznek és szép, napos idő várja a látogatókat, az érdeklődőket!

A verseny időpontja:
A verseny ideje:
A verseny helyszíne:

2018 július 28. (szombat)
délelőtt 10 órától.
„Tóalja” (Madách út vége).

Idén is lesz fogathajtás: póni egyes és kettes négyes, nagy egyes, nagy kettes fogatok részére. A nagy sikerre való
tekintettel az idén is megrendezzük a Tápió-vidék legjobb hajtója és rakodója címért való versenyt. (Zsákok pakolása,
tojáshordás,sörivás, selybák közötti hajtás és egyebek.)
Természetesen gondoltunk a fiatalokra is. Az óvodás és iskolás korosztály gyermekei sok-sok ajándékért versenyezhetnek az idén is. Lesz kincskeresés, talicskatoló derby, és még ezer más érdekes játék. A játékban megfáradtak szörpivásban
mérhetik össze tudásukat, tehetségüket. Minden résztvevő valami finomsággal (nyalóka,cukor…) távozhat a nagy és fárasztó
versenyről.
A múlt évhez hasonlóan az idén is várjuk támogatóinkat és segítőinket! Bízunk benne, hogy az idén is remek versenyeket láthatunk, hiszen Tápiószentmártonban már évtizedek óta nagy hagyománya van a fogathajtó versenyeknek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk !					
Balaska Gyula és Majoros Zoltán
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Ludwigsburgi diákok a Tápió-vidékért

A pünkösd utáni héten került megrendezésre a Tápió Közalapítvány
XXII. nemzetközi természetvédelmi cseretábora, melyre most 20
középiskolás német diák érkezett Ludwigsburg Járásból. A tábor Pest
Megye Önkormányzatának és németországi partnerének, Ludwigsburg
Járás együttműködésének köszönhetően valósul meg, páros évben a
Tápió-vidéken, páratlanban Ludwigsburgban. Az elmúlt két évtizedben
már több tápiószentmártoni diák is részt vett ebben a csereprogramban,
akik még most is visszajárnak, ha meglátják a német buszt a szálláson.
A tábor célja, hogy a fiatalok megismerjék egymás kultúráját, jó
természetvédelmi gyakorlatait, és a kirándulások mellett aktívan részt vesznek
egy-egy élőhely gyakorlati kezelésében is. Az elmúlt évtizedek folyamán sok
barátság született, mely erősíti a két ország kapcsolatát. Táborozóink közül
többen ma már felnőttként segítik a természetvédelmi munkát a Tápió-vidéken
különböző egyesületekben és az alapítvány önkénteseiként.
Idei táborunkban a német fiatalok a Közalapítvány göbölyjárási és tápióbicskei
védett területeinek kezelésében segítettek, valamint helyreállították a megrongált
Nőszirom tanösvény tábláit. Kirándulásaink során meglátogattuk a Közalapítvány Oktatóközpontját, a Kékbegy
tanösvényt, madarakat gyűrűztünk a Farmosi Madárvártán, megnéztük
a közeli gyurgyalag- és kócsagtelepeket, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság szürke marha gulyáját az Egreskátai majorban. Egy nagyobb
kitérőt téve ellátogattunk Poroszlóra is, a Tisza-tavi Ökocentrumba, valamint
vadregényes morotvákon keresztül motorcsónakokkal behatoltunk egy
rejtett madárrezervátumba is. A hét folyamán rengeteg segítséget kaptunk
volt magyar táborozóinktól is, akik mind a munkákban, mind a fordításban,
idegenvezetésben segítették német diáktársaikat és barátkoztak egymással.
A tábor a magyar és német diákok közös búcsúestjével zárult, melyen
előadtuk egymásnak kedvenc dalainkat, majd egy nemzetközi táncház keretében egymást tanítgatva roptuk hajnalig. Az
elmúlt két hétben rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a részt vevő diákoktól, úgyhogy folytatjuk jövőre is, de akkor
Ludwigsburgban!
Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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Természetjáró tábor – Göbölyjárás, 2018. június 25-29.
33 % kedvezménnyel!

A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány idén is megrendezi nyári természetjáró táborát, melybe
elsősorban az általános iskoláskorú gyerekeket várják.
A programban idén is lesz sok kirándulás a védett területeken és tanösvényeken, madárgyűrűzés, megfigyelések,
mezítlábas vízvizsgálat a Hajtában, kézműves foglalkozások, íjászat, sport és játékos vetélkedők.
A tábor bentlakásos, melynek bázisa a Tápió Közalapítvány göbölyjárási ifjúsági szállásépülete, innen szervezzük a
napi túrákat, kirándulásokat. Napi 3x-i étkezés biztosítva, melyből az ebéd és vacsora meleg étel.
Javasolt jelentkezési korhatár: 10-14 év
Kedvezményes részvételi díj: 22 000 Ft/fő
(A tábor teljes költsége 32 000 Ft, melyből 10 000 Ft-ot a Tápió Közalapítvány áll, ezzel is támogatva a térségben
folyó környezeti nevelést)
A jelentkezőktől előleget kérünk – 10.000 Ft/fő - melyet a Tápió Közalapítvány 65100273-11032034 sz.
bankszámlájára kell átutalni legkésőbb 2018. június 15-ig, vagy személyesen lehet befizetni a Közalapítvány irodájában
(Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 11.)
A jelentkezési lap a www.hajtapartja.hu/taborok oldalról tölthető le. További információk: a 06-20-257-6670
telefonszámon kaphatók Antalicz Csabától.

Göbölyjárásról
2016-ban álmodtunk egy nagyot. Az álmunk teljesült. Már nem ázik be a
kápolnánk.
Tovább álmodtunk… Igen! Nagy örömmel írom, hogy kápolnánk külső tatarozása
június hónapban befejeződik. Köszönjük Tápiószentmárton Nagyközség Képviselőtestületének, mivel a volt iskolánk eladásra került, kértem, hogy az érte kapott összeg
kerüljön Göbölyjárásra. A polgármester úr és a képvielő-testület egy emberként álltak
kérésem mellé. Köszönöm! Tudom sok-sok minden kellene ide is: gondolok utakra,
járdákra stb. Sajnos ez az összeg nem lenne elég egyetlen utca aszfaltozására sem. A
kápolnánkra ráfér a tatarozás. Szóval folyik a munka! Az álmaink teljesülni látszanak.
Az idő vasfoga igen tönkretette az ajtóinkat a lépcsőt és a falat egyaránt. Hála
Istennek lett egy nagyon szuper asztalosunk, aki nagyon gyönyörű ajtókat készített.
Lett egy nagyon szuper műkövesünk, aki az oszlopok tetejét és a lépcsőt gyönyörűen
elkészítette. Így már folytatódhat a falak széppé tétele. A kőműveseink is nagyon
ügyesek, köszönöm nekik is és minden vállalkozónak azt a hozzáállást amit tettek.
Belátták milyen fontos számunkra ez a dolog, hiszen az ajtók és a műkövek megkeresése után, egy hónappal a helyére
kerületek. A kőművesünk munkáját ezzel 1 hónappal késleltettük, de most már nincs akadálya a munkának.
Köszönettel tartozom két képviselő társamnak és a lakosságnak az önzetlen segítségért amiből az ajtóinkat
készítettük. Az álmunk látszik valóra válni, de úgy érzem az álmunk még folytatódik…
Harcsa József Ferencné

Vizsgabál
2018. május 19. Vizsgabál - Művelődési Ház
2018.évi vizsgabál díjazottjai:
Bálkirálynő: Szebenszki Hédi és Maksa Gábor páros
I. Udvarhölgy: Tinka Izabella és Barkóczi Norbert páros
II. Udvarhölgy: Kiss Dóra és Szalai Richárd páros
Közönségdíj: Kosztolányi Luca és Palotai Brandon páros
Szeretettel gratulálunk!
Jövőre is várjuk a jelentkezőket: Dudás Tibor Dudy és Kati néni
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Gyermeknap
A 2018. évben 580 éves Tápiószentmárton. Ennek tiszteletére idén két vasárnapon ünnepeltünk gyermeknapot. Az
első vasárnap a település strandján láttuk vendégül a 18 év alatti gyermekeket, akik ingyen belépőt és 350Ft-os büfé kupont kaptak. A második vasárnap a Művelődési Ház kínált szórakozási lehetőségeket. A művelődési ház ezúton is köszöni
a gyermeknapi rendezvényen való közreműködését és segítségét azoknak a felnőtteknek, akik a Tápiószentmártoni
gyerekek szórakoztatásához munkájukkal hozzájárultak és szabadidejüket feláldozták a gyerekek kedvéért!
Köszönjük az óvó néniknek a szuper kézműves foglalkozást:
- Fazekasné Nagy Mária
- Fejősné Gráner Anikó
- Gáborné Cseh Judit
- Hatlaczki Zsuzsanna
- Kiss Anita
- Némethné Kmetyó Judit
- Okos Györgyi
- Pete Ágnes
óvó néniknek
Rigó Zsuzsannának és a Mákvirág tánccsoportnak a műsort.
Az Ugráló várat Csizmadia Csabának.
Dallos Mónikának az arcfestést.
Helyi Polgárőrség tagjainak: Czira Bálint, Kollár János és Szabó
János segítségét.
Sétakocsikáztatást: Kosztolányi Zoltánnak és Ifj. Kosztolányi Zoltánnak.
A játékok bérlését a Roma Önkormányzatnak és Gildex KFT.-nek.
Valamint kollégáimnak : Gál Juliannának, Seres Karolinának és Varga Dánielnek.

Majorosi Katalin

Művelődési Ház nyári táborai:
1. Dalma Dance Club Tánctábor:
2018. 07. 02. - 07. 06.
Minden nap de: 9.00-16.00 óráig tartanak a foglalkozások.
6-12 éves korig várjuk a jelentkezőket.
Jelentkezni a Művelődési Házban illetve a táncoktatónál, Mészáros Juditnál lehet.
Tábor költsége 12.000.-/fő.
2018.

07.02.

07.03.

07.04.

07.05.

07.06.

IDŐ

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

9.00-10.00

REGGELI

REGGELI

REGGELI

REGGELI

REGGELI

BEMELEGÍTÉS

BEMELEGÍTÉS

BEMELEGÍTÉS

BEMELEGÍTÉS

BEMELEGÍTÉS

10.00-12.00

TÁNCOKTATÁS

TÁNCOKTATÁS

TÁNCOKTATÁS TÁNCOKTATÁS TÁNCOKTATÁS

12.00-12-30

EBÉD

EBÉD

EBÉD

EBÉD

EBÉD

12.30-14.00

KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS

KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS/
JÁTÉK

MOZIZÁS

KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS/
JÁTÉK

KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS/
JÁTÉK
TÁNCÓRA
UZSONNA

FAGYIZÁS
14.00-15.30

TÁNCÓRA

TÁNCÓRA

TÁNCÓRA

TÁNCÓRA

15.30-16.00

UZSONNA

UZSONNA

UZSONNA

UZSONNA

15:15 –16:00

_

_

_

_

DALMA DANCE CLUB TÁNCTÁBOR PROGRAM 2018. 07. 02. - 07. 06.

TÁNCBEMUTATÓ
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2. Csiri-Biri Kópé Varázstábor:
2018. 07. 09. - 07. 13.
Minden nap de: 9.00-16.00 óráig tartanak a foglalkozások.
8-12 éves korig várjuk a jelentkezőket.
Jelentkezni a Művelődési Házban lehet.
Tábor költsége 12.000.-/fő
2018.

07.09.

07.10.

07.11.

07.12.

07.13.

IDŐ

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

9.00-10.00

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

10.00-12.00

MESE
Könyvtár

MESE
Uszoda

MESE
Pónifogatozás

MESE
Kézműves-

MESE
Mozizás

vetélkedő

foglalkozás

12.00-12-30

EBÉD

EBÉD

EBÉD

EBÉD

EBÉD

12.30-15.00

BŰVÉSZKEDÉS

BŰVÉSZKEDÉS

BŰVÉSZKEDÉS

BŰVÉSZKEDÉS

BŰVÉSZKEDÉS

15.00-15.30

UZSONNA

UZSONNA

UZSONNA

UZSONNA

UZSONNA

15.30-16.00

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

16.30

_

_

_

_

BŰVÉSZVIZSGA

CSIRI-BIRI KÓPÉ VARÁZSTÁBOR PROGRAM 2018 .07. 09. - 07. 13.

Tápió Térségi Sportszolgáltató és Életmód Egyesület
(TTSE) a
XIII. MediBall Országos Bajnokságon és a Majálison elért
eredményei:
2018. május 12-én szervezték meg Nyíregyházán a XIII. MediBall Országos
Bajnokságot, melyre most is sok versenyző érkezett az ország 17 klubjából. A
bajnokságra több mint 140 gyakorló nevezett! Ismét egy nagyszerű hangulatú
versenyen vagyunk túl, amelyen kicsik és nagyok is nagyon szépen teljesítettek.
Csodás volt látni az emelkedett hangulatban történő versengést, a kreatív gyakorlatokat és mérkőzéseket. A MediBall
valóban egy különleges sportág. Csapatunk volt leányai, Balogh Bogi és Papp
Gréti ismét aranyérmesek lettek a jelenlegi csapatukkal az Albatrosz SE-vel.
Sokat és nagyon szorgalmasan dolgoztak ezért az eredményért. Nincs mese,
csak így lehet járni ezen az úton! Engem, mint edzőt és oktatót pedig inspirál
az olyan gyerekek tanítása, mint Ők. Mindig van tehetség, és amikor egy oktató
olyan „palántával” találkozik, akinél mindez szorgalommal is társul, akkor azt
gondolja:
„Igen, értük megéri folytatni ezt a nevelői munkát!”
A TTSE csapatból Király Gabriella a Felnőtt korosztály kategóriájában 3 arany, 1 ezüst és Hegedűs Ágnes
2 ezüst és 1 bronzéremmel lett gazdagabb a verseny után. Köszönjük a
szurkolást!
És van még egy aranyérmünk, amit Papp Ferencnek köszönhetünk! A
lencsegulyás elkészítésével megnyertük a tápiószentmártoni majális főzőversenyét. Nagy élmény volt ismét ott lenni, jó, hogy számíthatunk egymásra ilyen
közösségi programokon! Gigorné Nagy Katalin egy rendkívül pörgős hangulatú step aerobik órát tartott az érdeklődőknek és többen megismerkedhettek a
mi kedvenc labdajátékunkkal, a MediBallal is.						
		

Király Gabriella
TTSE elnök

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

14

2018 nyári TTSE Életmód Tábor

Várunk mindenkit, aki betöltötte a 7. életévét!
Tápiószentmárton Művelődési Ház

A TÁBOR fő programjai:		
Vízi torna az uszodában
Step aerobik
Jóga					
MediBall
Fittségi és ügyességi sportok
			
Elérsz minket:
Természetjárás 					
06306956814 és a 06309290353
Gyógynövényismeret
			
Gabi		
Kati
Kutyás bemutató és interaktív előadás
Elsősegélynyújtásról ismeretek
Vetélkedők
Különböző mozgásformák megismertetése, gyakoroltatása eszközökkel
Zenés foglalkoztató program, kreatív, kézműves foglalkozások
Életmódunk alakítása
Nyílt, játékos sportprogram
TTSE Házi Bajnokság
A TÁBOR időpontja: 2018. július 16-21. mindennap 9-16 óráig
Bővebb információért megtalálsz minket: www.ttsemozgasmod.hu,
A tábor díja: 12.000Ft.-/fő/6nap. Ha csak egy-egy napra jönnél, akkor 3000Ft.-/fő/nap

TTSE nyári Életmód tábor programjai július 16-21.
Hétfő
Játékos ismerkedés
Délelőtt
Gyerek Aerobik zenés koreográfia
Ebéd

Délután

12.00 - 13.00
MediBall és egyéb
labdás játékok
Gyerek Aerobik zenés koreográfia

Kedd

Szerda

Reggeli torna

Reggeli torna

Gyógynövényes
Tündérkuckó

MediBall

Csapatjátékok

Zenés dalos
foglalkoztató

12.00 - 13.00

12.00 - 13.00

Relaxáció
Zenés-Dalos foglalkoztató
Gyerekjóga kártyákkal

Vizi torna a
Sportcsarnokban

Csütörtök
Kulturális vetélkedő a Könyvtárban

Péntek
Önvédelmi
gyakorlatok
Elsősegély
gyerekeknek

12.00 - 13.00

12.00 - 13.00

Fagyizás - séta

Meridián torna

Kutya-Gyerek
kommunikáció

MediBall hálós
játék

Szombat

Családi Sportnap
TTSE Házi Bajnokság Tombola

Fő támogatónk:
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata

Jelentkezési lap kérhető a Művelődési Házban, a Könyvtárban és a Polgármersteri Hivatalban.
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Hat láb, két szív, egy büszkeség
Esetünkben 32 láb 11 szív és egy büszkeség. A tápiószentmártoni Ebadta Ebtanoda kutyaiskola újonnan
alakult kutyás sport csapata először mérettette meg magát az április 28-ai Hard Dog Race kutyás akadályfutó
versenyen.
A télen alakult 6 fős csapatunk az Ebadta elmeroggyantak csapatnév mellett döntött és hamarosan meg is
kezdtük a kemény felkészülést. Kezdetben egy saját magunk által alkotott pályán erőnléti edzéseket végeztünk,
mely, mint a versenyen kiderült igen sokat segített. A megmérettetés közeledtével átváltottunk futóedzésekre, amit először a tápiószentmártoni sőregi erdőben, később a régi tápióbicskei motocross pályán hajtottunk
végre. A terep egyre nehezebb lett, a kutyák, velünk együtt rengeteget fejlődtek, azonban amikor a verseny
napján megláttuk a piliscsévi motocross pályát elképedtünk, hiszen ilyen emelkedőkre nem számítottunk.
A rajtunk 13:30-kor volt, a hőmérséklet 30°C, tűző napsütés, így maximális nehezítéssel indultunk. A versenytáv 6km, 16 akadállyal, amiből 4 vizes akadály is volt. A vizes cipőben futás még keményebbé tette, az
egyébként is nagyon nehéz terepet. A csapat végig együtt haladt, kutyák és gazdák vállvetve, egymást segítve.
Célba érésünkkor a saját rokonainkból, barátainkból álló kis szurkolócsapatunk várt minket, így az eufórikus
hangulat nem maradt el.
Első versenyünkön a 83 csapatból az igen előkelő 13. helyet sikerült megszereznünk, az 1360 fős versenyen az egyéni időnk is az első 10%-ban volt. Nagy büszkeséggel zártuk a napot és megegyeztünk, hogy a
kutyás futócsapat továbbra is fennmarad, ha lehetőség adódik, újra versenyzünk és szeretnénk, ha minél több
embert megtudnánk mozgatni, ezért várjuk a további tagok csatlakozását.
A csapat tagjai:
Gál Róbert-kutya nélkül futott
Muity-Sipos Mária -Kirával
Grubits Attila-Samuval
Sipos Piroska-Stellával
Bakos Kevin -Macsóval
Kormány Gábor –Bagirával

Készítette: Muity-Sipos Mária
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
A szabadtéri tüzek megelőzésével,
a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek
során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A magyarországi tüzek jelentős százaléka emberi tevékenység következtében keletkezik, ezért fontos, hogy mindenki
megismerje és betartsa a szabadban történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A tüzek keletkezéséhez és gyors terjedéséhez
hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, és az erős szél is, amit a körültekintően végzett szabadban történő tűzgyújtás
előtt figyelembe kell venni. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az
ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást.
A szabadban történő tűzgyújtás előírásait jogszabályok (törvény, kormány-, miniszteri-, és önkormányzati rendeletek)
rögzítik:
1.
Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi.
2.
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt önkormányzati
rendelet megengedi.
3.
Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet,
tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított
égetés). Külterületen végzett 1-2 m2-en történő növényi hulladékégetés nem minősül irányított égetésnek.
4.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
5.
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként
más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi.
6.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §,
221-230. §).
7.
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi
bírságot vonhat maga után.
Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk be:
1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne
tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.
Tűzgyújtási tilalmat (fokozottan tűzveszélyes időszakot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével rendelhet el.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM OKF (www.
katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH EI oldalait (www.erdotuz.hu).

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Tápiószentmárton
nagyközségben

2018. június 21-től 2018. június 28-ig (hétköznapokon)

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
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A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn 8-18 óráig
Kedden 8-18 óráig
Szerdán 8-18 óráig
Csütörtökön 8-18 óráig
Pénteken 8-18 óráig
A tüdőszűrés helye:
Ált. Iskola, Bartók Béla út 5.
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A
befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és
szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az
oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő
igazolást!
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Mobil Tüdőszűrő szolgálat

Pillanatképek a Művészeti Iskola életéből
1. Februárban Intézményünkben került megrendezésre a III. Regionális Blockflöte Verseny 8 Tankerület 12 Intézménye részvételével.
2. Iskolánk tanulója Mózes Bence sikeresen szerepelt a Törökszentmiklóson megrendezett Nemzetközi Zongorafesztiválon.
3. Kistérségi Zongoraversenyt szerveztünk a Tápió – vidék Művészetoktatási Intézményei növendékeinek.
Helyezettjeink
Kálmán Bálint, Kamasz Krisztián, Mózes Bence, Forgács Zsombor,
Czira Gábor
4. Képviseltettük magunkat Nagykátán a Járási „Ki mit tud”-on.
Eredményesen szerepelt
Szabó Zsolt István, Oravecz Botond
5. Néptáncosaink közreműködése emelte a községi ünnepély színvonalát.
6. Húsvéti Zenés Áhítatra gyűltünk össze az Evangélikus Templomban.
7. Országos Grafikai Pályázatot hirdettünk „Álmaim kertje” címmel.
122 alkotás érkezett elbírálásra.
Díjazottjaink
Filipcsei István Koppány
Barta Nikolett Márta
Mihácsi Viktória
8. Táncházat szerveztünk a néptánc tanszak növendékei és vezetőjük Laczkó
Tibor közreműködésével. 			
Kollárné Vergyák Éva
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TÁPIÓSZENTMÁRTON POLGÁRŐR EGYESÜLET

Minden évben elkészült a csoportbeosztás. Mindenki megkapja csoportjának szolgálati idejét. (2018. évben is éves
/ havi / heti beosztás készült.) Természetesen ez csak tájékoztató jellegű mindenki számára. Az szolgálatok úgy
voltak megszervezve, hogy előtte egyeztetések történtek a rendezőkkel, szervezőkkel. Ennek megfelelően előre
elkészült egy bejelentő lap a rendőrség vezetésének. Ebben a szervezők, rendezők tájékoztatást adtak a rendezvény
jellegéről, ( kültéri / beltéri ), pontos helyéről, idejéről, a várható létszámról és más fontosabb információkról. A
rendőrséggel közösen egyeztettünk a szükséges tennivalókról. Nagyon hasznos volt, hogy minden héten a kapitányság vezetőivel és a rendőrség munkatársaival munkaértekezletet tartottunk Nagykátán. Ezeken a megbeszéléseken már előre tudomást szereztünk nemcsak a településünket érintő rendezvényekről, hanem a szomszédos
települések hasonló szervezéseiről is. Az egyeztetéseknek és együttműködésnek köszönhetően (bűnmegelőzés)
Tápiószentmártonban az utóbbi években folyamatosan csökkennek a szabálysértések és egyéb büntetendő cselekmények. Az utóbbi években a szomszédos települések polgárőr szervezetei és tagjai kölcsönösen segítették egymást. A nagyrendezvényeken: ( Tápió - Feszt , Élő történelemóra a Tápió- partján, a szüreti felvonulás, Nyárbúcsúztató Falunap ……. stb. ) több település polgárőrei vettek részt a biztosításban. ( Nagykáta, Farmos, Tápióság,
Tápiógyörgye, Tápiószentmárton stb.)
Településünk rendezvényein is hasonló segítséget kaptunk.
A hétvégi szolgálatokat és a mérkőzések biztosítását azok a polgárőrök végezték
, akik nem dolgoztak és szabadidejük megengedte a szolgálat ellátását. Minden alkalommal,a munka kezdetén a szolgálatban
résztvevők bejelentkeztek a nagykátai
rendőrség szolgálatának vezetésénél
. Megadták az elérhetőséget, a szolgálat
jellegét, a személygépkocsi rendszámát, a
szolgálat pontos kezdetét és végét. A szolgálat végeztével minden alkalommal kijelentkeztek, így mindig tudták a rendőrök
is, hogy hol, meddig és hány fővel vettek
részt polgárőrök - a településen gyalogos vagy autós megfigyelésen. Szolgálat
végeztével a polgárőrök aláírták a polgárőr járőrszolgálati eligazító-beszámoló
lapot. Ezek a lapok lefűzve - havi bontásban – tájékoztatnak az elvégzett munkáról.
Minden hónap végén a rendőrségnek
megküldjük az adatokat. Eset, óraszám
, résztvevők száma, különleges esemény,
közös szolgálat. Ez a rendszer már évek óta
jól működik. Az utóbbi időben a lakosság
is nagyobb figyelmet fordít értékeinek megőrzésére. Bevásárlások alkalmával is sokkal
körültekintőbben helyezik el pénztárcájukat. A szomszédok is figyelik egymást,(Szomszédok Egymásért Mozgalom ) ha idegen autót, ismeretlen árusokat látnak
a környéken. Legtöbbször a szomszédot kérik meg, hogy figyeljen a házra és környékére, ha hosszabb-rövidebb időre
elutaznak nyaralni vagy rokonokat látogatni. Most már nagyon sokan telefonon is keresik a polgárőröket, ha gyanús
körülményeket tapasztalnak. Egyre többször jelzik a rongálásokat, az illegális „szemétlerakó ” helyeket is. Egyre többen
zárják le kerékpárjukat ,ha bevásárolnak,ha elutaznak, ha ügyet intéznek, ha tárolóba hagyják. Rendszeresen tájékoztatjuk az időseket, a mozgásukban korlátozottakat. A gyermekeket az esetleg rájuk leselkedő nyári –táborozási - veszélyekre.
Örülünk, hogy az utóbbi időben egyre többen köszönik meg munkánkat. Szolgálatainkat, munkánkat továbbra is térítésmentesen a közösség érdekében végezzük.
Köszönjük támogatásukat, megbecsülésüket!						

Kollár János
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Nagykáta Rendőr Kapitányság (2760) Szabadság tér 17
Vezető: Salánki Zoltán r. alezredes
Ügyelet: o6 - 29/ 440-008
rendőrség: 107, vagy 112
Tápiószele Rendőrőrs (2766) Rákóczi u.30
Vezető: Bárándy Sándor r. alezredes
Ügyelet: 06 - 53 / 380-007
Tápiószentmárton Körzeti Megbízott (2711) Kossuth Lajos u.22
Kamenár József r. főtörzsőrmester Fogadóóra: Minden hónap 2. hétfője 8-10 óráig
Pál István Attila r. törzsőrmester
Fogadóóra: Minden hónap 3. hétfője 8-10 óráig
Szolgálati telefon: 06 - 20 / 489-67-48
Munkájukhoz kérik az Önök segítségét!
Szolgálunk és védünk!
Ezúton szeretném kérni a Tisztelt Állampolgárok segítségét, hogy amennyiben bűncselekménnyel, szabálysértéssel kapcsolatos információ van a birtokukban, azt osszák meg velünk, akár személyesen vagy telefonon, név nélküli
bejelentéskén a 107 vagy 112 segélykérő telefonszámokra, vagy az ingyenesen hívható 06-80/ 555-111 telefonszámra !											
Tisztelettel:Bárándy Sándor
r. alezredes

Készüljünk a klímaváltozásra 3!
Tápiószentmárton és a környező települések jelenleg és a közeljövőben is komoly éghajlatváltozással kapcsolatos
kihívásokkal néznek szembe. Ezek nagyfokú alkalmazkodást tesznek szükségessé. A hőhullámok, a magas UV sugárzás, a környező régióit is veszélyeztető szárazság, légszennyezés, a váratlan – özönvízszerű - esők, és az ezt
követő szélviharok, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A változások hatásai gyakran nem koncentráltan, egy-egy
településen jelentkezik, hanem nagyobb térségekre kiterjedve, bonyolult kölcsönhatásokban öltenek testet. A klímaváltozás komplex, térségi szinten is jelentkező hatásai szükségessé teszik az érintett települések összefogását. Az
önkormányzatok fontos összekötő szerepet vállalhatnak mások által kezdeményezett alkalmazkodási kísérletek megvalósításában. Kapcsolatrendszereik segítségével, a helyi érintettek mobilizálásával katalizátor szerepet tölthetnek be
az alulról (pl.: civil szervezetek, gazdálkodók, vállalkozók, lakosok), mind a felülről (pl.: országos vagy regionális
intézmények által - mentők, tűzoltók, rendőrök, katasztrófavédelem) kezdeményezett javaslatok, projektek megvalósításában. Településünk 2008. óta (már 10 éve) elkötelezte magát a klímatudatos környezetvédelem ügye, a lakosság
egészségének védelme mellett. Megszerveztük a használt elemek, akkumulátorok, izzók, fénycsövek, szolárium
csövek begyűjtését és elszállítását az intézményekből és a boltokból is. Megfelelő minősítéssel rendelkező cégek
vállalták - vállalják a szállítást az újrahasznosítást. Támogatjuk az iskola papír és az elektronikai hulladékok begyűjtését, és az óvoda Zöld Óvoda programját is. A parkokba minden évben friss virágokat, a helyi kertészet termékeit ültetjük. Játszóterekre, parkokba fákat ültetünk. A zöldfelületek különösen a fák, az erdők egyaránt segítik a légkör
szén-dioxid szintjének csökkentését és a helyi klíma stabilizálását. Otthon is ültessünk a kertünkbe haszonnövényeket,
fákat, bokrokat, így rövid időn belül hasznos barátaink a madarak is megtelepednek. A madárdalos reggelek is pozitív
hatással vannak az emberek egészségére. A múlt évben elkészült – a Klímabarát Települések Szövetsége segítségével
- Tápiószentmárton (nagyközség), Tápióbicske (község) klímastratégiája. Ez hosszabb távon nyújt biztos szakmai
hátteret az előttünk álló feladatok sikere megvalósításához. A Tápió-vidék jellegzetes problémája az évek óta tartó
„szárazodás” talajvízszint csökkenése, a felszíni vizek lassú eltűnése. Megoldások egyikeként - a helyi gazdálkodók
tapasztalatait figyelembe véve és felhasználva - szárazságtűrő növények termesztésének szorgalmazása. A termesztési tapasztalatok folyamatos gyűjtése és képzéseken, fórumokon megosztása a tágabb közösséggel. Az esetenként lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése – víz megtartása – és a korábbi tómedrekbe, vizenyős területeken
tározóként történő felhasználása. A lakóháznál is takarékoskodhatunk. Az esővíz felfogása, összegyűjtése és öntözésre történő felhasználása nagy megtakarítást jelent. Az árasztásos öntözésnél sokkal kifizetődőbb a csepegtető öntözés. A gondos odafigyelést növényeink bővebb terméssel, szebb gyümölcsökkel, illatosabb virágokkal hálálják meg.
A nagy hősében lehetőleg keveset legyünk a szabadban. Különösen a magas vérnyomásban szenvedőket, a
cukorbetegeket, az időseket és a kisgyermekeket viseli meg legjobban. A magas UV sugárzás a csecsemőknél
néhány perc alatt bőrpírt, leégést okozhat. Ilyen időben naponta igyunk sokkal több vizet, limonádét! A faluban
sok helyen alakítottunk ki „ivó pontokat”, ahol mindig friss vízzel várják a rászoruló „vendégeket”! Mindennapi
tevékenységeinkben is előzzük meg az extrém időjárás következményeit, figyeljünk jobban önmagunkra, barátainkra és
szomszédainkra is!
Kollár János

Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester
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Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János, 			
		
Majorosi Katalin
Megalakult Magyarország
legnagyobb klímavédelmi és
energetikai önkormányzati
szakmai szövetsége

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

Budapest XII. kerületében, a „Lóvasút”
rendezvényközpontban a Klímabarát Települések Szövetségének
közgyűlése 04.12-én, csütörtökön jóváhagyta az Energiahatékony
Önkormányzatok Szövetségével, beolvadás útján történő egyesülést, ezzel létrejön
hazánk legnagyobb klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szövetsége.
Az éghajlatváltozás nemcsak a jövő nagy kihívásainak egyike, a ma
élő generációk életét is alakító
globális folyamat, amit az adatok is tükröznek. hazai átlaghőmérséklet – ’80-as évektől kezdve gyorsuló ütemben – 1,3 ℃-ot emelkedett
1901 és 2015 között, meghaladva a globális változás 0,9 ℃-ra becsült
mértékét. Ugyanebben az időszakban hazánkban 17%-kal csökkent a
tavaszi és 13%-kal az őszi csapadék mennyisége, egyre több az aszályos időszakok száma és hossza. Magyarország 2014. évi üvegházhatású gáz kibocsátása 57 millió tonna CO2 egyenérték volt, amely az 1990
óta mért legalacsonyabb érték, ugyanakkor az erdőink ebből csupán 4,4
millió tonnányit tudnak megkötni. A klímavédelem egyik legfontosabb
eszköze éppen ezért az energiahatékonyság növelése.
Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke fontos lépésnek nevezte az egyesülést, hiszen már a
kezdetektől szoros kapcsolat van a két szervezet között. Az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ) beolvadást követően megszűnt.
„Az energiahatékonyság és a klímavédelem szorosan összefüggő témakörök, az egy szervezetben történő egyesülés
lehetővé teszi, hogy sokkal elmélyültebb munkát folytassunk közösen. Kifejezetten erősíteni kívánjuk az energetikai cégekkel kialakított kapcsolatrendszert és szeretnénk, hogy ha az új szervezetben végzett munka az önkormányzatok számára
értéket teremtő és adaptálható módszerek bölcsőjévé válna. ” – hangsúlyozta Kovács Lajos a KBTSZ elnöke.
Czékmány Péter, az EHÖSZ titkára megköszönte a Klímabarát Települések Szövetségének, hogy támogatta az egyesülést még akkor is, ha nem ez volt a legegyszerűbb út. A beolvadást követően 8 önkormányzati tag csatlakozott a Klímabarát
Települések Szövetségéhez és ezzel már 46 tagra bővült a Klímabarát Települések Szövetsége.
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