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Kincsem, a „legyőzhetetlen csodakanca”
Pontosan 145 évvel ezelőtt, 1874. március 17-én született e rendkívüli
teljesítményt nyújtó angol telivér Blaskovich Ernő tápiószentmártoni lótenyésztő
ménesbirtokán. Innen a csikó hamarosan Gödre került, ahol trénere az Angliából
Magyarországra költözött Hesp Róbert lett. 2 éves korában Kincsem már el is
kezdte a versenyzést.
1876. július 21-én a Berlinben rendezett első megmérettetésétől kezdve
futotta a lóversenypályákon a köröket, egészen 1879. október 21-ig, az
utolsó győztes budapesti futamáig és nyerte a különböző európai városok ismert
versenyeit. Négy év alatt, 13 versenypályán, összesen 54 alkalommal állt rajthoz
Magyarországon illetve Európa több országában. Eközben mindvégig veretlen és
verhetetlen maradt.
Néhány érdekes momentum e csodálatos versenyló életéből:
Kiemelkedő Kincsem 1878. augusztus 1-jén Angliában, a híres Goodwood Cup elnevezésű futamon történő
részvétele. A győztesnek járó ezüstkupát, egy igen értékes művészi alkotást vihetett haza innen Blaskovich Ernő. A kupa
domborművén egy lovas ütközet részletének ábrázolása látható III. Vilmos angol király életéből.
1878. szeptember 9-én emlékezetes futása volt Kincsemnek Baden-Badenben. Hugo Henckel osztrák gróf
angol telivérjével fej-fej mellett csatázott, végül a döntőbírók megállapították a holtversenyt. Kincsem tulajdonosa
Blaskovich Ernő azonban nem fogadta el a döntetlent. Az akkori szabályok szerint ilyen esetben a tulajdonos kérhette
a táv újrafutását. A korabeli híradások szerint a két ló még ugyanazon a napon, még egyszer lefutotta a versenytávot, és
ekkor már Kincsem öt hosszal fölényesen megnyerte a 3200 méteres távot.
Volt a ménesbirtokon egy fekete-fehér nőstény macska, aki Kincsem legkedvesebb cimborája volt és sok időt
töltöttek együtt a ló istállójában, naponta elkísérte a tréningjeire is. Egy elterjedt anekdota szerint Kincsem a macska
nélkül nem volt hajlandó elindulni a versenyein. Több legendás történet keringett arról, hogy egyszer a franciaországi
Boulogne-sur-Mer-i kikötőben az egész istállószemélyzet kétségbeesetten kereste a macskát, amikor az történetesen
elkóborolt a ló mellől.
Kincsem – mint érzékeny, kissé „bogaras hölgy”- az ivóvízre is igen kényes volt. Arról is van történet, hogy miként
sikerült a baden-badeni futam pályájának a közelében megfelelő vizet találni neki, mert az akkor már egy napja víz
nélkül szomjazó kanca nem fanyalodott rá a személyzet által kínált és választott kristálytiszta ivóvízre. Végül sikerült a
pálya közelében olyan minőségű vizet találni egy öreg kútban, amelynek íze hasonlított az otthon megszokott hazai
kút vizéhez.
Hatéves korában Blaskovich Ernő kivette Kincsemet a versenyzésből,
mivel lábainak ízületei megkoptak, ezért tenyészkancaként bizonyított tovább
a kisbéri ménesben. Kiváló telivér vérvonalát tovább vitte és öt csikót ellett a
legjobb magyar tenyészménektől. Az utolsó csikójának ellése után 1887-ben
Kincsem megbetegedett, gyomor és bélgörcsök jelentkeztek nála. Tizenhárom
éves korában, éppen a születésnapján múlt ki a legendás telivér és anyakanca.
Utódai közül több ló is szép eredményt ért el a világ versenypályáin és a családfája, főként német tenyészetekben, a mai
napig is tovább él.
A világhírűvé vált versenyló nevét a budapesti Kincsem Park, a tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark és
a 2007. június 8-án Sárneczky Krisztián csillagász által felfedezett, 161975 Kincsem nevű aszteroida is őrzi.
Csontváza és patája a városligeti Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Kincsem
kiállításában látható. Több szobrot és festményt is készítettek róla, életnagyságú bronzszobra a Kincsem Parkban, a
galopp-pálya bejáratánál található. Herendi Gábor filmrendező 2017-ben mutatta be Kincsem című romantikus
kalandfilmjét, mely a csodakancát és a kiegyezés korát bemutató valóságos eseményeket is tartalmazó filmfeldolgozása
a ló és tulajdonosa életének.
A róla és leszármazottairól készült festmények, leszármazottainak patkó díjai, a tulajdonosát és a tápiószentmártoni
otthonát ábrázoló fotók, a Vastagh György által készített Kincsem-szobor (az Úrlovasok Szövetkezetének vándordíja),
a szentmártoni istálló falán elhelyezett Kincsem emléktábla töredéke és egyetlen fennmaradt díja - a Goodwood-ban
nyert ezüst tiszteletdíj -, illetve az összes versenyét tartalmazó francia nyelvű tábla őrzi emlékét a tápiószelei
Blaskovich Múzeumban. Telefon: 06-53-380-157, E-mail: blaskovichmuzeum@mmgm.hu
Kovács-Juhász Gabriella
Múzeumpedagógus
MMgMK Blaskovich Múzeuma
Tápiószele
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Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
PÁLYÁZATOT HIRDET
a tápiószentmártoni civil szervezetek támogatására.
1. A pályázók között felosztható éves keretösszeg mértéke 2019. évben: 7,5 millió forint.
2. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Nem haszonszerzési, nem politikai célból létrehozott, a 3. pontban megjelölt tevékenységek valamelyikét végző
Tápiószentmártonban 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.
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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, valamint törlés
iránti eljárás.
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 Hivatalba 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 hosszabb ideje 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.

6

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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.
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 értékelést, 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

Göbölyjárás vasút
Tisztelt göbölyjárási lakók!
Ezúton értesítem Önöket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a 311-es főút és a 120.
számú vasútvonalhoz kapcsolódó átépítés, felújítás várhatóan 2019. végére kerül a kivitelezői szerződéskötés szakaszába, mivel a sok engedélyezési és közbeszerzési eljárás elhúzódott.
A kivitelező kiválasztása után a tényleges építési munkák 2020. év elején kezdődhetnek meg, amit 2020. végére
teljesen át kívánnak adni lakossági használatra.
Az egyeztetésen részt vettek a Volánbusz Zrt. képviselői is, akik kérdésemre arról tájékoztattak, hogy a jövőben
elképzelhetőnek tartanak egy menetrend szerinti járat indítását a Tápiószentmárton-Göbölyjárás – Tápiószentmárton-Üdülőterület – Tápiószentmárton Hivatal útvonalon. Természetesen a járat indítsa előtt igényfelmérés mindenképpen indokolt.
A megbeszélésen tolmácsoltam a lakossági fórumon elhangzott folyamatos fénysorompó hibákat és a teljes sorompó igényüket is. A teljes sorompó (amivel megakadályozható a sorompók közötti szlalomozás) kérésére tájékoztattak, hogy annak kiépítése 40 milliós költség, így arra ígéretet tenni nem tudtak.
Írásos tájékoztatásuk szerint a fénysorompó pedig automatikus meghibásodásjelzővel van ellátva, így a rendeltetésének nem megfelelő működést azonnal tapasztalják és javításáról is azonnal intézkednek.
Györe László
polgármester
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Szépkorúak Tápiószentmártonban
A szépkorúak jubileumi köszöntését 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet szabályozza.
A mindenkori kormány, Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket
betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat, továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket. A jubileumi köszöntés egy a mindenkori miniszterelnök aláírásával kiállított
okirat és jubileumi pénzjuttatás jár.
A pénzjuttatás összege megegyezik a betöltött életév ezres szorzatával, melyet a Nyugdíjfolyósító küld meg postai
úton.
A szépkorú személy kérheti személyes köszöntését is, amelyet Tápiószentmártonban a Családsegítő Szolgálat
munkatársain keresztül szoktunk megszervezni, leegyeztetni. A személyes köszöntés alkalmával hagyományaink
szerint a polgármester, alpolgármester, jegyző és a családsegítő szolgálat egy munkatársa szokott részt venni. A
köszöntés alkalmával a postán érkező pénzjuttatás mellé az önkormányzat nevében ajándékkosárral, virággal, tortával
és további pénzjuttatással kedveskedünk az ünnepelteknek.
be.

2018. évben az alábbi szépkorú személyeket köszöntötte önkormányzatunk, mindhárman a 90. évet töltötték
Jó egészséget kívánunk nekik egész Tápiószentmárton nevében!
Csutorka Györgyné

Baksai Dezsőné

Darabont Jánosné

Györe László
polgármester

Csatorna hírek
A Társulat elnökének tájékoztatása szerint a házi bekötésekre vonatkozó szerződések lezárultak, ezért a jövőben kizárólag az alábbi módon készíttethető el a szennyvízcsonk és ingatlan közötti házi bekötése:
1. A szennyvízelvezető csonkra történő rákötést az ingatlan tulajdonosának kell intézni, bármely szakképzett vállalkozó megbízásával. Erről számlát kell kérni a munkát végző vállalkozótól, a tulajdonos nevére és az ingatlan
pontos címére (helyrajzi számmal!), ahol a rákötés történt.
2. Az elvégzett munka után a számlát az önkormányzatnál igazoltatni kell.
3. Az igazolt számlát át kell vinni Nagykátára a Társulat irodájába. Nyilatkozatok kitöltése után ellenőrzik,
hogy az ingatlan esetében megtörtént-e az érdekeltségi hozzájárulás maradéktalan befizetése és ha igen, akkor a soron
következő intéző bizottsági ülés után visszautalnak a számla értékéből maximum 60.000 forintot!
Részemről javaslom (a későbbi esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében), hogy a számla leadása előtt
mindenki készítsen róla másolatot és a másolaton kérje aláírással igazolni a leadás tényét.
Györe László
polgármester
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Útfelújítás
A 2019. évben a legnagyobb beruházást az utak tekintetében az Albertirsai út tápiószentmártoni szakaszának felújítása teszi majd ki, de a költségvetésben idén is tervezünk aszfaltozási munkálatokat.
A település főútjait jelentő hosszú utcákat az elmúlt években már sikerült
az önkormányzat saját forrásaiból felújítani, így az idei évben már kisebb
lakosszámmal rendelkező utcákhoz is eljutunk.
Terveink szerint a korábban már stabilizált és a már stabilizálásra megszavazott utakat szeretnénk aszfaltburkolattal
befejezni, illetve Göbölyjáráson a 311-es út és a 120. számú vasútvonal felújítása kapcsán épülő aszfaltos utat
terveznénk kiegészíteni egy további út felújításával, ha a költségvetés ezt lehetővé teszi. (Lapzártakor még nincs elfogadott költségvetésünk).
Az ehhez szükséges mart aszfalt mennyiséget már megvásároltuk, a kiszállítást is hamarosan megkezdjük.

kellett, na meg persze jó idő.

A már régóta aszfaltos utak tekintetében sok gondot okoznak önkormányzatunknak az itt-ott keletkező kisebb-nagyobb aszfaltkátyúk. Az eddigi javításokat, a tartósság igényével, melegaszfaltos megoldással kezeltük, de ennek a
technológiának a hátránya, hogy kis mennyiségben nem alkalmazható. Ezért
kénytelenek voltunk „összevárni” annyi kátyút, hogy egy szállítmány melegaszfaltból minél többet értelmesen lehessen felhasználni. Továbbá nehezítette
a dolgunkat, hogy a kivitelezéshez több vállalkozó összehangolt tevékenysége

Fenti problémák kiküszöbölésére a képviselő-testület úgy határozott, hogy saját forrásból megvásárol egy úgynevezett INFRASET® berendezést, melynek segítségével az önkormányzat dolgozói a maximum 1 négyzetméteres
kátyúkat a keletkezésükkor ki tudják majd javítani. A szett tartalmaz speciális eszközöket, kerámialapos melegítő berendezéseket és a szállításhoz szükséges utánfutót.
A 2019. évben induló STARTMUNKA program keretében, állami támogatással szerezzük be a javításhoz
szükséges kisértékű eszközöket, mint a lombfúvó, lapvibrátor, közlekedési bóják.
Reményeink szerint ezzel a beruházással gyorsabban tudjuk majd javítani a keletkező kátyúkat, így azok kevesebb
bosszúságot okoznak majd lakóinknak.
A Nádastói és a Sőregi utak tekintetében várjuk a pályázat megjelenését!
Györe László
polgármester

A STARTMUNKA sikerei
Tápiószentmártonban 2015. évben indult először STARTMUNKA mintaprogram.
2015-2017-ig a kertészetben végeztünk zöldség, gyümölcs és virágtermesztést. Az itt
megtermelt növényeket a település szépítésére és az étkeztető konyha felhasználására termeltük. A kezdeti 3 év alkalmas volt arra, hogy kikísérletezzük, hogy milyen növényekből
mennyit és mikor érdemes és lehet termelni.
Volt olyan növény, ami nem termett az elvárásoknak megfelelő mennyiséget vagy minőséget, de évről-évre egyre
jobban teljesítettek a kertészeti dolgozók.
A 2018-as évtől tovább bővítettük a mezőgazdasági programunkat. A növénytermesztés mellett belevágtunk az állattartásba is. A konyha igényeit figyelembe véve 2 borjúval, 10 malaccal és 150 tojótyúkkal kezdtük el a programot. Kezdetben sok nehézséggel
volt dolgunk az állattartás kapcsán, hiszen újabb engedélyek beszerzése és szigorú szabályok betartása volt szükséges. Azonban ezeket a nehézségeket is sikerült leküzdeni, így mindenben betartva a törvény betűit működő programot alkottunk. Ezt bizonyítja az is, hogy az
utóbbi időkben egyre több ellenőrzés volt programjaink kapcsán, amit mindig sikeresen és hibamentesen tudtunk zárni.
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Mezőgazdasági programunk 2018. évi eredményei (kerekítve):
A virágokból 17.000 db; gyümölcsből (eper, sárgadinnye) 850 kg; zöldségből
8.620 kg; csemegekukoricából 1220 cső került megtermelésre. A konyha által fel nem
használható zöldséget és gyümölcsöt az állattartásban hasznosítottuk.
Az állattartásból több mint 16.000 db tojás, 676 kg sertésrész és 288 kg marharész
származott. A konyha által fel nem használt részt a közfoglalkoztatottak között osztottuk szét.
2018-ban útkarbantartással, ároktakarítással, hulladékgyűjtéssel is foglalkoztunk a közfoglalkoztatás keretében.
Ennek eredményeként 4-5 fő több mint 23 km úton végzett javítási és karbantartási munkát, 3.200 méter árkot takarított ki, 32.000 négyzetmétert parlagfűmentesített, 20.000 négyzetmétert kaszált és 46.000 négyzetméter területet mentesített az illegálisan lerakott hulladékoktól. Az elszállított illegális hulladék mennyisége meghaladta a 100 köbmétert is.
A fenti sikerek elérését nagyon köszönöm minden dolgozónak, hiszen nélkülük ez
nem sikerülhetett volna!
Külön köszönöm a szakmai segítséget és irányítást a kertészetben Czerovszki
Attilának, Muity Gábor és Filipcsei László képviselőknek a hentesként nyújtott
azonnali segítséget, az állattartásban Kertész Zsoltnak és feleségének Marikának,
a település közterületein végzett munkáknál Kalacsi Juditnak és a hivatalban a
programmal dolgozó kollégáknak, hogy összefogták a kialakult csapatokat és együtt vitték véghez Tápiószentmárton közös sikerét!
A siker remélem tovább folytatódik… 2019-ben ugyan kevesebb dolgozóval folytathatjuk, de így is további
bővítésekkel indulunk neki az idei programnak.

Györe László
polgármester
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Újabb örömhír
15 éve Tápiószentmártonban a Főkefe Kft.
Tápiószentmártonban 15 éve döntött úgy az önkormányzat, hogy a
helyben megváltozott munkaképességgel élők foglalkoztatását támogatni
kívánja. Akkor adta át ingyenes használatra a (az Állami fenntartású) Főkefe
Közhasznú Nonprofit Kft. részére az önkormányzat azt az ingatlant, amit azóta is használnak.
Az eltelt 15 év alatt az épület állapota eléggé leromlott, ezért szükségessé vált annak felújítása. Még tavaly vettem
fel a kapcsolatot a cég vezetésével, hogy egyeztetést kezdeményezzek a szükséges felújítások kivitelezése kapcsán.
A cég vezetése megtekintve az ingatlant indokoltnak látta a beavatkozást, ezért megkeresésükre átadtam nekik néhány helyi építési vállalkozó elérhetőségét, akik a kivitelezést végezhetik majd.
A Nonprofit Kft. képviselői elmondták, hogy a felújításra nincs túl sok forrásuk, így a teljes felújítás nem jöhet
szóba. A telep dolgozóinak kiemelkedő teljesítménye miatt is vállalták, hogy további szerződéses időszak kikötéséért cserébe külső és belső felújításra, akadálymentesítésre is megteremtik a szükséges pénzügyi fedezetet.
Ezzel nem csupán azt sikerült biztosítani, hogy önkormányzati költségek igénye nélkül szépülhet meg egy épületünk, hanem azt is, hogy az itt dolgozók akár további évtizedekig is megtarthatják munkahelyüket!
Nagy hangsúlyt fektetünk településünk lakóinak kényelmére és biztonságára, főleg abban az esetben, ha valaki
kiszolgáltatottabb helyzetben van az átlagosnál. A felújításnak köszönhetően javul a település látképe és akár évtizedekre is biztosított marad a megváltozott munkaképességűek helyi foglalkoztatása.
Ezúton is köszönöm a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőinek és a tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi
Erőforrás Minisztériumának, hogy támogatták kezdeményezésem és közreműködésükkel javulnak az ott dolgozók munkakörülményei!
Györe László
polgármester

Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás
Tisztelt Szülők!
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése alapján:
A tízezer főnél kevesebb állandó lakosságszámú település esetében is kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei
ellátás biztosítása, ha az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település –
jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.
A települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy
ellátási szerződés útján. Tápiószentmárton vonatkozásában, jelenleg, a bölcsődei ellátás biztosításának módja, a más
településen működő bölcsődével kötendő ellátási szerződés.
A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2020. december 31-ig
ad lehetőséget.
Fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket 2019. április
15-ig írásban jelezhetik a települési önkormányzat felé, az alábbi módokon:
Email.: hivatal@tapioszentmarton.hu
Személyesen vagy levélben: Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal (2711 Tápiószentmárton, Kossuth
Lajos út 3.)
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
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Figyelem!

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata a közterületen kóborló kutyák egyre növekvő száma
miatt chipolvasó készüléket szerzett be.
Amennyiben Ön kóbor ebet fogott be, keresse a polgármesteri hivatalt vagy a polgárőrséget,
hogy a kutya azonosítását mielőbb elvégezhessük.
Sok esetben helyből elkóborolt chipes ebeket találtak, de ezekben az esetekben is önkormányzatunknak ki kellett fizetnie a befogást végző szervezet kiszállási díját.
A megvásárolt eszközzel beazonosított ebek hazajutása gyorsabb és költséghatékonyabb lehet.
Köszönjük az együttműködést!

Tisztelt tápiószentmártoni lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Tápiószentmárton Fő út 4. szám alatti fogorvosi rendelőben a szakrendelési idő az
alábbiak szerint változik:
Hétfő : 		
8:00 14:00
		
Kedd: 		
13:00 19:00
Fogorvosok:
		
Szerda:
8:00 14:00
Dr. Makai-Magoss Ágnes
		
Csütörtök:
13:00 19:00
Dr. Kiss Csaba
		
Péntek:
8:00 14:00
Dr. Birtalan Zoltán István
Elérhetőség: 06-29-423-004
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!						
Dr. Dombi Csaba Ábel

A Sportpálya és Sportegyesületi beruházások információi
Megérkezett sportegyesültünk új több funkciós munkagépe. A John Deere
2036R kis traktor nagyon hasznos munkaeszköz lesz a beruházások folyamán,
valamint az élőfüves pályák és a műfüves pályák ápolása során. A traktorhoz jelenleg egy homlokrakodó kanál, egy fűkasza, egy műfű ápoló adapter és egy hótolólap
tartozik. Opció kiegészítőként még tervezve van egy műtrágyaszóró, egy pótkocsi
permetező gép beszerzése. Az új munkagép a 2018/2019-es TAO pályázat keretein
belül lett megvalósítva.
A megvásárláshoz szükséges anyagi feltételeket a KITE Zrt és az Aranyszarvas Zrt biztosította.
A sportöltöző és kiszolgáló épület kivitelezése a téli időszakban az időjárási
körülmények miatt lassabb ütemben haladt, de várhatóan március közepére befejeződnek az első ütem munkálatai.
Tóth László

Egy új korszak kezdete az Aranyszarvas Sportegyesület Labdarúgó szakosztályánál
Január utolsó napján került sor az első olyan edzésre, amelyet edzői stábunk
közreműködésével Juhász Roland és Torghelle Sándor közösen tartottak. Egy
hagyományt indítunk el azzal, hogy minden hét csütörtökén a Sportegyesület elnökségének tagjai rendszeresen csatlakoznak a tréningek levezetéséhez, irányításához.
Mindketten most végzik az UEFA A és B licences tanfolyamát és ennek befejezésével, minél több alkalommal szeretnék átadni tudásukat az ifjú labdarúgóknak.
Ezeken a foglalkozásokon egyéni képzések is előtérben kerülnek, melyeket a
nem kis nemzetközi rutinnal is rendelkező játékosok tartanak. Az első ilyen edzés
nagyon jó hangulatban zajlott és új élményekkel lettek gazdagabbak a gyerekek is és a szakmai stáb is.
Sportegyesület szakosztálya szeretettel vár minden gyermeket, akik szeretnének megismerkedni e népszerű sportággal. A nyílt edzések minden csütörtökön fél ötkor kezdődnek a Cifrakert újonnan elkészült műfüves
sportpályán.
Tóth Kornél
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SPORTCSARNOK

Hétvégeken megtelnek a lelátók szurkolókkal. Az őszi és a téli időszakban sok és változatos sportprogram közül válogathattak és válogathatnak az
érdeklődők. A kézilabda és a futsal sportágak különféle korosztályai és különféle bajnoki osztályai játsszák mérkőzéseiket a helyi sportcsarnokban.
Az Aranyszarvas Sportegyesület kézilabda szakosztályának mérkőzésein
kívül a Kincsem Lovaspark öt futsal csapata (két felnőtt férfi, U17, U18, U20
fiú) és a tápiószelei Euronovex USE női kézilabda csapatai (serdülő I. osztály, ifjúsági III. osztály és a női felnőtt
NB II-) is helyet kaptak a hétvégi programokban. Az előző évekhez hasonlóan, a Magyar Labdarúgó Szövetség által
szervezett utánpótlás futsal hétvégeknek többször voltunk házigazdái a tél folyamán.
A sűrű hétvégi programok mellett kiszolgáltuk a téli edzőtábor igényeket is. Január második felétől március közepéig szinte minden hétvégén fogadtunk táborozókat. Tíz szakosztály 250 sportolója töltötte a téli felkészülést
intézményünkben. A visszajelzések alapján sikerült a programokat és a táborozók igényeit összehangolni. Vendégeink
elégedetten távoztak létesítményünkből.
A hétvégi programok mellett, állandó foglalkozásaink közül is válogathatnak a látogatók: gyermek zumba, jóga,
vízi-torna, alakformáló aerobik és a babaúszás. Tavaszi programjaink közül kiemelném március 16-ai szombatot, ezen a napon Megajátszóházba várjuk szeretettel a gyerekeket.
Kövessenek minket a www.facebook.com/estanuszoda.sportcsarnok.98 facebook címen, ahol minden héten tájékozódhatnak a heti programjainkról! Tel.:06-29-424-125 					
Turi Istvánné

Dalma Dance Club
A Dalma Dance Club 1998-ban alakult Törökszentmiklóson Győrfi Dalma
vezetésével. Jelenleg több mint 60 településen közel 1200 tanulóval működik a
tánciskola, köztük Tápiószentmártonban is. A tagozat kicsivel több mint egy éve
indult. Pontosan 2018. február óta van lehetőségük, a táncos lábú gyerekeknek megismerkedni a különböző táncstílusokkal. Ez idő alatt, a fashion dance, moderntánc
valamit a hip-hop világába kóstolhattak bele Mészáros Judit helyi tagozatvezető
segítségével. Ezen stílusokon kívül a tánciskola foglalkozik még: akrobatikus rock&roll, dance, show és tradicionális mazsorettel. A településen 3 csoport működik, a legkisebbek 5-8 évesek, a közepes csoport tagjai 9-11 éves
korúak, a legnagyobbak 12-15 évesek.
A tagozat első komolyabb fellépése a Dalma Dance Club 20 éves gáláján
volt, ami Szolnokon került megrendezésre. A rendezvényre egy egyedi esküvős
témájú tánc készült, ami hatalmas sikert aratott a nézők körében. Ugyancsak jól
sikerült a nyár folyamán megrendezésre kerülő Dalmás tánctábor, aminek
a Várallyay Béla Művelődési Ház adott otthont. A táborban minden nap új
táncstílussal, új tanárokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, és az egy hetes tábor utolsó napján, pedig egy bemutatót tartottak
azokból a táncokból, amit sikerült elsajátítaniuk a hét folyamán. Természetesen idén is
tervezünk nyári tánctábort, ahol szívesen látunk minden érdeklődőt.
2018. szeptembere óta több helyi rendezvényen is bemutatkoztak a tanulók. A fellépések mellett, azonban a decemberben megrendezésre kerülő Törökszentmiklósi Országos Moderntánc versenyre is készültünk gőzerővel, ahonnan a legkisebbek és a közepes
csoport ezüstéremmel, a nagyok pedig aranyéremmel térhettek haza. Februárban a gyerekek a félévzáró gálán ismételten bemutathatták tudásukat, ezt követően pedig átvehették a tánciskola vezetőjétől féléves bizonyítványukat. Jelenleg több verseny is kilátásban van, az első megmérettetés
Mezőkövesden illetve Nagykátán lesz, amikről a későbbiekben beszámolunk majd a kedves olvasóknak.
A Dalma Dance Club továbbra is várja a táncolni vágyó gyerekeket. Jelentkezni lehet 4 éves kortól. Az órák
megtekinthetők péntekenként a művelődési házban 16:00 – 18:45-ig.
Mészáros Judit
Tagozatvezető
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TÜNDÉRTÁNC
A „Sárkányhegedű” és a „Boldogságcseppek”sikere után fogadják szeretettel a
legújabb mesekötetet a “Tündértáncot”.
Illés Márta festőművész, illusztrátor vagyok. A családom egy része Tápióbicskén
él, magam is oda születtem, de mindig is úgy gondolkodtam, hogy Tápió-menti vagyok. Hajdú Kati a mesék írója
Szolnoki, Hajdúszoboszlói kötődésű. Még Angliában éltem, amikor az Életszépítők Magazin oldalain keresztül
megismerkedtünk Katival, neki az volt a vágya, hogy mesekönyvet írjon, nekem meg az, hogy meséket illusztráljak.
Most már 6. éve dolgozunk együtt. Az első közös könyvünk volt a Sárkányhegedű, ezt követte a Boldogságcseppek és
most készült el a Tündértánc, melynek megjelenésében a Tápiószentmártoni Önkormányzat is támogatott minket.
Meg szeretném köszönni, hogy nem csupán a könyvkiadáshoz járultak hozzá, hanem mindhárom ovinak könyveket
is vásároltak, így hamarosan az itteni ovisok is belelapozhatnak a könyvekbe. A művelődési házzal közösen, azt
tervezzük, hogy a könyvben alkalmazott viasz, visszakaparásos technikát a gyermeknapon, kicsik és nagyok is
kipróbálhatják majd! …De miről is szól a könyv?
Az íróval mindig is érdekeltek bennünket, az életünket meghatározó emberi értékek. Erről a témáról sosem lehet
eleget beszélni, pedig befolyásolják sorsunkat, jellemünket.
A”Sárkányhegedű”-ben olyan témák kerültek előtérbe, amellyekkel már kisgyermekkorban szembesülhetünk: a
testvéri szeretet önzetlenségével, a barátság fontosságával, a jócselekedetekkel, a lustaság ellentéteként az elvégzett
munka örömével.
A „Boldogságcseppek”-ben olyan emberi értékekről esik szó: mint önmagunkhoz,
elveinkhez való bátor kiállásról, az erő alkalmazása helyett az ész diadaláról, a családhoz,
szeretteinkhez való kötődésről, feltétel nélküli szeretetről, a természet és az állatok
védelméről. Arról, hogy csak is a nehézségek leküzdésével tudunk a mindennapi életben
boldogulni.
A „Tündértánc” kötetben a játékosság, huncutság különösen nagy szerepet kapnak. E
mellett, reméljük, hogy gondolkodásra és beszélgetésre is készteti a szülőket, nagyszülőket
és a gyerekeket. Mi lehetne gyengédebb, szeretettelibb törődés a szülő részéről, mint a gyermekre fordított idő, a közös
olvasás, mesélés, az osztatlan, odaadó figyelem, a kérdésekre adott türelmes válasz?
Reméljük, hogy A Tündértánc segíthet gyermekeinknek a hétköznapokban történő eligazodásban:
• Mi a legnagyobb kincs az életben? Mit jelentenek a közös értékek?
• Példát mutatunk-e az összefogásban? Létezik olyan, hogy az
ellenféllel összefogunk egy közös cél érdekében?
• Hogyan tiszteljük a másik fél véleményét? Hogyan vegyük elejét
a konfliktusoknak? A megértés és a szeretet megteremtésének képessége
nyilvánul meg.
Mindannyian arra vágyunk, hogy mások szeretetteljesen, tisztelettel bánjanak velünk. De vajon mi hogyan
bánunk egymással, és a természettel?
A mesék ezekre a kérdésekre válaszolnak, tükröt tartanak nekünk, emberségre, az állatok szeretetére, a
természet védelmére nevelnek.
Forgassák olyan szeretettel, mint amilyen örömmel Kati írta és én rajzoltam a képeket!
Illés Márta

„Kívánságkosár”
Kedves Olvasónk!
Kérjük, ajánljon egy könyvet állományunkba!
Havonta kisorsolunk egy a gyűjtőkörünkbe illeszkedő könyvet, amelyet soron kívül beszerzünk.
A szerencsés olvasót, aki elsőként kölcsönözheti ki az általa javasolt könyvet értesítjük.
Várjuk a kívánságokat személyesen vagy e-mail-címünkre: tsztmlib@gmail.com
Sorsolás a tárgyhót követő hónap első napjaiban.
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2019. JÚNIUS 22. szombat 16-24 óra
MMgMK- BLASKOVICH MÚZEUM TÁPIÓSZELE

Moderátor: Jónás József újságíró
Program: 		
16-19			
Mesélő tárgyak c. időszaki kiállítás
16-18,30		
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
16-20			
Arcfestés Marton Lillával
17-18
Kosztümös tárlatvezetés a kúriában
16-18,30		
Népi ügyeségi játékok
16-18,30		
Régi úri társajátékok, csipkeverés
16-18
Bábkészítés Bajzát Anikóval, a fővárosi Bábszínház bábkészítőjével
17
Kelepelő Bábcsoport jászebrényi együttes bábjátéka
18		
Kincskeresés a múzeumkertben
18 ,15			
Kőhalmi Ferenc bűvész zenés műsora
19			
Tárlatvezetés a Mesélő tárgyak című tárlatban
19,30			
Kosztümös tárlatvezetés a kúriában
19, 45			
A kúriakert természeti titkai, tematikus séta
20, 30
DUENDE TÁNCISKOLA, Lévai Enikő tanítványainak műsora
21-22			
SZANDI, sztárvendég műsora
22-23			
Tűzzsonglőrök műsora
23-24
Nosztalgia - baráti beszélgetés az időszaki kiállításról
Szervező: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár - Blaskovich Múzeuma és Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Info 06-53-380-157 www.blaskovichmuzeum.hu, www.muzej.hu facebook: Blaskovich Múzeum
Helyszín: TÁPIÓSZELE, MÚZEUM ÚT 13.
BELÉPŐJEGY: 1000 Ft, nyugdíjas és diák: 500 Ft, óvodásoknak ingyenes
Esőhelyszín: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Tápiószele, Posta utca 2.
Támogatóink: Tápiószele Önkormányzata, tápiószelei Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Jónás József, Gócsa Fotó, Vágány Virág, Varga József

KATANA KEMPO SE.
A ZEN BU KAN KEMPO oktatás 1997-ben indult el Tápióbicskén, Fodor László III. Dan-os Mester vezetésével. 2010-ben Fodor Mester első fekete öves tanítványa,
Gigor Sándor III. Dan nyitotta meg a KATANA DOJO ajtaját a harcművészetre
éhes közönség előtt. Az oktatás gyerek és felnőtt szinten külön csoportokban történik.
Az eltelt idő alatt számos bajnok nevelkedett az immár KATANA KEMPO SPORT
EGYESÜLET néven működő, dinamikusan fejlődő klubban. Gigi sensei mottója: „Az igazi harcos legfőbb erénye,
hogy az avatatlan szemek számára láthatatlan tud maradni!”Azaz: az edzőteremben és a versenyeken maximális teljesítmény, az életben maximális tolerancia és segítőkészség.
A térségünkből több településről is rendszeresen látogatják tanulók az edzéseket, többek közt Tápiószentmártonból
is. Külön szeretném Kiemelni Oroszi Sándort, aki számos Országos Bajnoki Címe mellett 2018-ban, a Sport
Kempo Világbajnokságon 3. helyezést szerzett. Sanyi az egyik legrégebbi tanítvány, már barna öves, alázatos,
ugyanakkor kemény harcos. Az ő nyomdokaiba lépett Borbély Gábor kék öves kempoka, aki szintén számtalan
versenyen bizonyította már rátermettségét, kitartásával példát mutat. A gyerek csoportban pedig a jövő kis bajnokai
cseperednek, ott szerzik meg az alapokat, melyek nem csak versenyzéshez, önvédelemhez, hanem az élethez is egészséges értékrendet szolgáltatnak. A Kempo oktatáson kívül meg kell említenem a DOOCEE TRAINING /ejtsd: duci
tréning / fantázianevű kondicionáló edzéseinket is, melyet szintén több tápiószentmártoni sportolni vágyó látogat
rendszeresen. Köszönöm a lehetőséget, szeretettel várok minden érdeklődőt edzéseinken! facebook-Katana Kempo Sportegyesület
Jó egészséget kívánok mindenkinek!		

			

Gigor Sándor III. DAN /gigi sensei/
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9 lépés a jó digitális szülővé váláshoz
Beszélgessünk a gyerekeinkkel az Internetes világukról.
Ismerjük meg milyen alkalmazásokat használnak szívesen, próbáljuk ki ezeket.
Zökkenjünk ki az online térből, és töltsünk a gyerekeinkkel több időt offline.
Tanuljunk tőlük, hiszen ez is egy remek és hasznos lehetőség a közös időtöltésre.
Okos eszközök használatával is mutassunk jó példát.
Netes otthoni szabályok közös megbeszélése és kialakítása.
Saját online életüket tartsuk tiszteletben.
Állítsunk be internetes biztonsági szűrőprogramokat.
Gondolkozzunk el együtt és beszélgessünk a gyerekeinkkel a netes veszélyekről.
VIGYÁZAT!
NE VÁLJON KÜLFÖLDI TELEFONOS CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ!

Az ún. Wangiri-típusú csaláshullám során az elkövetők távoli országokból indítanak véletlenszerű, szolgáltatóktól független hívásokat. A telefonszámokat véletlenszerűen
egy szoftver generálhatja a csalóknál, így
bármilyen szám hívását megkísérelhetik.
A magyarországi szolgáltatók folyamatosan figyelik a külföldi számokról hazai
hívószámra érkező tömeges híváskezdeményezéseket és folyamatosan tiltják le a már ismert számokat.
Nem kerül pénzbe, ha véletlenül felveszi valaki a gyanús
külföldi számról érkező hívást, de a visszahívás már komoly költségekkel járhat! Ne tegye!! Szükség esetén inkább
szöveges üzenetet küldjön a hívónak.
A Magyarországról indított telefonszám helyes formátuma:
+36 (20) 1234567
+36 (30) 1234567,
, +36 (70) 1234567
Az ettől eltérő formátumban érkező hívás külföldről érkezik.
Mielőtt felvenné, esetleg visszahívná, gondolkodjon, hogy tartózkodik-e rokona, barátja külföldön éppen, várható-e bárkitől külföldről indított hívás. Ha nem, mindenképpen gyanakodjon!
Gyanús telefonhívást a szolgáltató felé is bejelenthet! Amen�nyiben jóhiszeműen járt el és visszahívta a külföldi telefonszámot,
jelentős számlát generálva ezzel, abban az esetben is jelentse a
szolgáltatónak, illetve a rendőrség felé.
Kerülje el, hogy telefonos csalás áldozatává váljon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
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A POLGÁRŐRSÉG ÉLETÉBŐL (2018.)

A civil szerveződések jelentős része is feladatának tekinti a település közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzési tevékenységek elősegítését. Ezeknek a feladatoknak nagy részét Tápiószentmártonban a polgárőrség látja
el a rendőrség és társ intézmények közreműködésével. Ennek szakmai hátterét az Országos és Megyei Polgárőr
Szövetség valamint a rendőrség biztosítja.
Nagykátai Rendőr Kapitányságon minden héten Salánki Zoltán kapitányságvezető és munkatársai irányításával rendőr-polgárőr megbeszélések
voltak. A kapitányság szakemberei tájékoztattak az
aktuális hírekről, és az előttünk lévő feladatokról. A
részletek kidolgozásában Bárándy Sándor és Regdon József a tápiószelei rendőrőrs vezetői segítettek. Körzeti Megbízott rendőreink Kamenár József
és Pál Attila együttműködő partnerként segítette a
polgárőrséget a mindennapi munkában. Az egyeztetéseknek és együttműködésnek köszönhetően (bűnmegelőzés) Tápiószentmártonban az utóbbi években folyamatosan csökkennek a szabálysértések
és egyéb büntetendő cselekmények. A szomszédos
polgárőr egyesületek tagjai kölcsönösen segítették/
segítik egymást.
A nagy rendezvényeken - (Élő Történelemóra a
Tápió partján, a szüreti felvonulások, a Tápió-Feszt,
az ünnepségek …) - több település polgárőrei vettek részt a biztosításban. A szomszédos települések
rendezvényeinek biztosításában természetesen mi
is aktív résztvevők voltunk. A polgárőrség feladata
volt a helyi rendezvények, labdarúgó mérkőzések,
ünnepségek, bálok biztosítása is. A helyi rendezvények előtt minden alkalommal egyeztettünk a rendezőkkel a várható létszámról, jellegérő (kültéri/beltéri)
és más fontosabb információkról. A labdarúgó mérkőzéseken polgárőrök segítették/ segítik a rendezők
munkáját.

2018. évi szolgálat

Minden alkalommal magunkkal vittük a defibrillátort is. Egyszer sem kellett használni! A rendezvények,
ünnepségek előtt, alatt és után már hosszú ideje semmilyen rendbontás nem történt. A jó együttműködés eredményeként településünkön már évek óta jelenősen csökkentek a közösség elleni szabálysértések, rongálások, természetkárosítások! Az utóbbi években a lakosság is nagyobb figyelmet fordít értékeinek megőrzésére. A lakosságtól,
a vadászoktól, a horgászoktól is egyre többször kaptunk/kapunk hasznos információkat, jelzéseket. A szomszédok is
egyre jobban figyelik egymást (Szomszédok Egymásért Mozgalom), ha idegen autót vagy árusokat látnak utcájukban,
közvetlen környezetükben. Legtöbbször már a szomszédokat kérik meg, hogy figyeljenek a házra, a kertre, ha nyaralni,
üdülni mennek. Egyre többen telefonon is jelzik a polgárőröknek, ha gyanús körülményeket tapasztalnak. A fiatalok is
egyre tudatosabban alkalmazzák a nyári táborokban tanultakat. (mentő hívása, rendőr értesítése, kerékpár lezárása, balesetmentes közlekedés …stb). A nyári táborokban megszerzett tudást, tapasztalatokat a későbbiekben mindennapi életben is jól tudták alkalmazni. Rendszeresen tájékoztattuk az időseket, a mozgásukban korlátozottakat mire figyeljenek
fokozottabban. A fiatalokat a nyári veszélyekre és a mobiltelefonok használatának veszélyeire. Hisszük, hogy munkánk
eredményes volt.
Örülünk annak is, hogy az utóbbi időben a gyermekek, a szülők, az idősek megköszönik szolgálatainkat,
munkánkat. Külön köszönjük településünk lakóinak a segítőkész támogatásokat. Szolgálatainkat, munkánkat
továbbra is szabad időnkben, térítésmentesen a közösség szolgálatában végezzük!
Mentsd a bringád! Országos kerékpár regisztráció. Kapcsolat és infoemáció: www.bikesafe.hu
Tel.: 06-70-520-20-00, munkanapokon 8-16 óráig, e-mail: info@bikesafe.hu
Ingyenes kerékpár regisztráció Tápiószentmártonban május elején. Kerékpár, lakcímkártya, személyi
igazolvány szükséges. Bővebb információ a plakáton.							
Kollár János
polgárőr vezető
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A TISZTÁBB TÁPIÓÉRT
A 2019-es TeSzedd országos szemétszedési program keretében a Tápió Közalapítvány és a Fishngo cég közös
kezdeményezésével térségi nagytakarítást hirdetünk a Tápió és mellékágai mentén.
Az országos akció idén kora tavasszal március 18-24-ig kerül megrendezésre, melyhez bármely település helyi
közösségei, vállalkozásai, önkormányzatai csatlakozhatnak, de akár egyedülálló magánszemélyek is.
Február folyamán megkezdtük az egyes folyószakaszok szennyezettségének felmérését és a nagyobb hulladékkupacok
feltérképezését, melybe már most sok segítséget kaptunk a helyi lakosságtól. Mende, Sülysáp , Nagykáta, Tápióság
és Tápiógyörgye szakaszainak megtisztítására már regisztráltak a helyi civil közösségek, de még számos településen
várjuk a csatlakozó önkénteseket.
Az akció elsődleges célja, a vízfolyások, csatornák megtisztítása a tájcsúfító szeméttől, de amely település helyi
közösségei bevállalják, akár más, a folyóktól távolabbi pontokon is fel lehet számolni a hulladékkupacokat a csapat
kapacitásának függvényében. A TeSzedd akció keretében az országos szervezés megoldja az összegyűjtött hulladék
ingyenes elszállítását.
Mit szedhetünk?
Csak olyan szemetet, ami nem veszélyezteti a testi épséget és az egészséget. Nem szabad összeszedni építésibontási törmeléket, gyógyszereket, autó akkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy
például nagyméretű autóalkatrészeket.
Nem gyűjtünk zöldhulladékot sem!
Össze lehet viszont szedni bármit,
ami kézzel, kesztyűben biztonságosan
szedhető és zsákban gyűjthető, abban
elszállítható, például nem szakad
szét a súlyától a műanyag zsák. A
TeSzedd keretében nem gyűjtünk
szelektíven, mert ezek a hulladékok
általában szennyezettek, ezért nem
hasznosíthatóak.
Hogyan segíthetek?
Az egyik lehetőség, mely akár
egyedül is szervezhető, a településen
található szemétkupacok feltérképezése
és meghatározása (pontos hely,
hulladék fajtája, becsült mennyisége
+ fénykép). Ha valaki így szeretne
segíteni, az információkat kérjük,
jutassa el a tapiokozalapitvany@
gmail.com e-mail címre. A másik
lehetőség
a
nagy,
közösségi
takarításokhoz
való
csatlakozás,
melyben a kiválasztott területeken
közös erővel összeszedjük a hulladékot.
Erre Tápiószentmártonban a helyi
önkormányzat már meghirdetett fix
időpontokat: március 20, 21, 22, 23án reggel 8 órakor lesz a találkozó
a központban lévő szőkőkútnál.
Vasárnap, 24-én pedig az üdülőtelep
előtti Tápió-hídnál
találkozunk
délután 14 órakor. Aki szeretne
csatlakozni, kérjük jelezze a szervezők
felé. A térségi szintű eseményeket a
Tápió Natúrpark facebook oldalán
tudják követni.
Antalicz Csaba, Tápió Közalapítvány
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Keltsük együtt életre!

A lámpahulladék újrahasznosítása a lakosságon is múlik
Tápiószentmártonban már hosszú idő óta megtalálhatóak azok a gyűjtőedények, melyekbe a lámpahulladékokat
helyezheti el a lakosság. Vajon hányan tudják közülünk, hogy
a szelektíven összegyűjtött lámpahulladék merre folytatja az
útját?
A lámpák veszélyes hulladékok, sok típus tartalmaz
higanyt, ezért fontos, hogy ezeket a hulladékokat elkülönítve
gyűjtsük. Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.
14 ezer ponton 20 ezer darabos gyűjtőedény állománnyal
fogadja az ingyenesen leadható lámpahulladékokat. A hulladékot újrahasznosítják, a lámpák üvegéből újra lámpa vagy
lámpaalkatrész készül.
2012 óta üzemel az Európai Uniós támogatással létrehozott mezőkovácsházi feldolgozóüzem. A magyar-román határon átnyúló együttműködés keretében alapított üzembe a hazai
országos hálózaton kívül Romániából érkeznek a szelektíven
gyűjtött világítástechnikai hulladékok.
Az Electro-Coord által működtetett országos gyűjtőhálózatban 2018-ban 570 tonna lámpahulladékot gyűjtöttek be,
ez az értékesített mennyiség 68%-a, az újrahasznosítási arány
pedig 84%.
Habár a Magyarországon eladott lámpák 68%-át már
visszagyűjtik – jócskán meghaladva az EU által elvárt men�nyiséget -, az Electro-Coord szakemberei újabb célokat tűztek ki maguk elé. Szeretnék elérni, hogy 2019-re ez az arány
elérje a 75 %-ot.
Segítsük őket ebben mi is! Kérjük, hogy a lámpahulladék
gyűjtőkbe helyezzék a kiégett izzókat, fénycsöveket, lámpákat!
Burgmann Nóra

Elemgyűjtés Tápiószentmártonban - FoReGo Kft.
Vállalatunk több mint 12 éve gondoskodik az elemek és akkumulátorok biztonságos begyűjtéséről,
újrahasznosításáról.
A legjelentősebb elemgyártók megbízásából a Re’lem Nonprofit Kft-vel szoros együttműködésben igyekszünk
magas színvonalú szolgáltatást nyújtani mind az elemgyártók, a lakosság és az ipari felhasználó részére egyaránt.
Használt elem és akkumulátor üzletágunk ma már több mint 32 000 gyűjtőedénnyel rendelkezik országos
szinten, elősegítve az Európai Uniós éves kvóta teljesítését. Kiemelt célunk a hulladékok minél nagyobb arányú és
hatékonyságú újrahasznosítása.
Szerződött partnereink szelektíven gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékait begyűjtjük és a legnagyobb
gondossággal kezeljük, újrahasznosítjuk. A használt elem és akku gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedényeink helyszínen
történő ürítését segíti elő – hozzájárulva hatékonyságunkhoz – az autóparkunk tehergépjárműire felszerelt speciális
emelőszerkezet, amely gondos mérnöki tervezés eredménye.
A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára már óvodás korban, általános iskolások körében is igyekszünk
felhívni a figyelmet. A PontVelem Nonprofit Kft. ebben segíti munkánkat. Motivációs komplex programot, egyéni és
intézményi versenyeket szerveznek az általános iskolások részére. Ehhez a kezdeményezéshez a Tápiószentmártonon
található iskolai intézmény is csatlakozott. A lakosoknak összesen 6 gyűjtőponton van lehetősége a háztartásaikban
összegyűlt hulladékot biztonságosan elhelyezni az elemgyűjtőkben. A településen 2015. óta, több mint 400 kg
hordozható elem és akkumulátor hulladék gyűlt össze napjainkig. Reményeink szerint a jövőben egyre kevesebb
veszélyes hulladék kerül a kommunális hulladékba, így még több elem és akku hulladékot sikerül majd begyűjtenünk
a településen élők gondosságának köszönhetően.
Dudics Tünde Viktória
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Tápiószentmárton Önkormányzatának időszakos kiadványa
A kiadásért felelős: Györe László polgármester
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Összeállította: Hajdú Krisztina, Kollár János, 			
		
Majorosi Katalin
Nyomda: Tápió Nyomda Kft.,
06-20-982-1180

ÁPRILIS 4.
Tápióbicske

9.00 Szentmise az elhunyt hősök emlékére a

A szerkesztőség a közölt
cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.

katolikus templomban
9.50 Csikány Ferenc-emléktábla megkoszorúzása
		10.00 Megemlékezés és koszorúzás
			
Szini Sebő Alajos emlékművénél
			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,
			
			17.00 Ünnepi program a csatatéren
								
					

Díszszemle

„Élő történelemóra”

				
hadijáték
		
Narrátor: Dr. Csikány Tamás hadtörténész, egyetemi tanár

A részletes program megtalálható Tápióbicske honlapján.

