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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 
Önkormányzati tájékoztató 

 
2016. 03. 31-én tartott képviselő testületi ülés 
Napirend: 
1./  Szociális ösztöndíj adományozásáról szóló önkor-
mányzati rendelet elfogadása (Részletek a 3. oldalon) 
 
2./  Civil szervezetek pénzügyi támogatására érkezett 
pályázatok elbírálása 
A Testület ez évben 1.500.000,- Ft összegben biztosí-
tott pályázati lehetőséget a civil szervezetek részére 
működési támogatás gyanánt.  
Tápióság Községi Sportkör 800.000,- Ft, Tápiósági Pol-
gárőrség Egyesület 400.000,- Ft, Boldogabb Óvodás 
Évekért Egyesület 150.000,- Ft, Tornádó Harcművésze-
ti Sportegyesület 150.000,- Ft + ingyenes teremhaszná-
lat a Sportcsarnokban, Tápióságért és Hagyományaiért 
Egyesület természetbeni juttatás (fesztiválokon való 
részvételhez szükséges eszközök biztosítása). 
 
3./  Településrendezési tervvel kapcsolatos döntések 
meghozatala (környezeti vizsgálati eljárás) 
Ezen napirendi pont témája a településrendezési terv 
készítése során felmerülő egyeztetések szükségessége. 
Bizonyos esetekben, amikor a rendezési terv készítése 
során nagy mértékű a tervezett változás, elengedhetet-
len, vagy ajánlott a környezeti vizsgálati eljárás lefoly-
tatása. Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk a terv 
készítése során nem tervez jelentős változtatásokat vég-
hezvinni, a Testületi határozata értelmében nem tartja 
szükségesnek e költséges eljárás lefolytatását 
 
4./  2016. évi éves összesítő közbeszerzési terv jóváha-
gyása 
2016. 03. 31-ig minden Önkormányzatnak tervet kell 
készítenie az adott évben megvalósítandó közbeszerzé-
seket illetően. Tápióság vonatkozásában ez évben a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozó hulladék-
szállítási szolgáltatással és az aktuális pályázatokkal 
kellett kalkulálnunk. A pályázatok vonatkozásában az 
év során folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
milyen pályázatokon indulunk. 
 
5./  Földgáz és villamosenergia szolgáltatással kapcso-
latos megbeszélés 
Egy ajánlatadás során felmerült a fenti szolgáltatók vo-
natkozásában a szolgáltatóváltás lehetősége, de a Testü-
let mérlegelve a kockázatokat, és a szükséges informá-
ciók hiányára hivatkozva elnapolta a döntéshozatalt. 
 
6./  Közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos megbe-
szélés 
Több ajánlat is érkezett a közvilágítás korszerűsítésére 
vonatkozóan, mely a jelenlegi lámpatestek LED-es lám-

patestekre történő cseréjét jelentette volna. A fejlesztési 
konstrukció lényege, hogy a korszerűbb alacsonyabb 
energiafelhasználású lámpatestek működtetése során 
felhalmozott megtakarítást 10-12 éven keresztül a fej-
lesztés utófinanszírozására kell felhasználni. Tekintettel 
e hosszú megtérülési időre és egyéb kockázati ténye-
zőkre, a Testület döntése értelmében nem él ezzel a le-
hetőséggel. 
 
7./  A „Nagykátai járás falvainak 1956-os története” 
című könyv kiadásához való hozzájárulás megbeszélése 
A Testület kellő információ hiányában nem tárgyalta a 
napirendi pontot. 
 
8./ Egyebek 
- Mint ismeretes, néhány éve Tápióság Község felvál-
lalta egy rendőrségi járőrautó üzemeltetési költségeit. 
Sajnos ezen üzemeltetési, javítási költségek az elmúlt 
időszakba olyan magasra emelkedtek, hogy a Testületi 
döntés értelmében a jövőben nem tudjuk biztosítani az 
üzemeltetéshez szükséges összeget. Reményeink szerint 
egy másik önkormányzat átvállalja a költségeket, így az 
autó továbbra is a körzetünkben lesz használatban. 
- Óvodánk 10.000.000.- Ft összegben pályázati lehető-
séggel él az Ovi-Foci Pályázaton, mely egy 7x11 méte-
res műfüves focipálya kialakítását jelenti, valamint esz-
közbeszerzést és továbbképzést. 

     Halasi Anita 
polgármester 

 
Kedves Olvasó! 
 
A következőkben a Tápióságért Alapítvánnyal kapcso-
latban szeretnénk információkat nyújtani. Mint ismere-
tes, az Alapítvány kuratóriumát illetően „tisztújítás” 
van folyamatban. Sajnos az ehhez szükséges adminiszt-
ráció igen hosszadalmas, de ennek ellenére tevékenyke-
dik az Alapítvány. A kuratórium elnöki pozíciójára 
Tóth Györgyöt kértem meg, akinek az Alapítvánnyal 
kapcsolatos gondolatait majd az alábbiakban olvashat-
ják. A kuratóriumi tagok:  
A kuratórium elnöke; Tóth György  
A kuratórium elnökének titkára; Kertész Péterné  
A kuratórium tagjai; Ráduly Ferenc, Toldi Tibor, Szabó 
Gábor, Janosik Béláné, Halasi Anita 
Bízom benne, hogy a Tápióságért Alapítvány a jövőben 
jelentős tevékenységet folytat majd a falu, s főleg a fia-
talok életében. A kuratóriumi tagok munkájához pol-
gármesterként sok sikert és kitartást kívánok, valamint 
köszönöm a munkájukat és támogatásukat! A folytatás-
ban tehát a kuratórium elnökének, Tóth Györgynek a 
gondolatait olvashatják. 

 Halasi Anita 
      polgármester 
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Tisztelt Tápióságiak! 
 
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. 
Tóth György vagyok, születésemtől fogva élek Tápió-
ságon. Néhány éve nyugállományba vonultam és azóta 
újból tevékenyen részt veszek a község kulturális életé-
nek szervezésében. Az elmúlt évben a testülettel történt 
megbeszéléseken elhatározásra került, hogy újraindítjuk 
a Tápióságért Alapítvány ténykedését, és egyben felkér-
tek a kuratórium vezetésére. 
                                                                                                                                               
A közelmúltban az  Alapítvány már nem tudott kellő-
képpen működni, mivel a vezetésével megbízott kurató-
riumi tagok közül többen visszamondták megbízásukat, 
illetve Tölgyesi Miklós plébános úr  elhalálozott. Itt 
ragadnám meg az alkalmat és szeretnék köszönetet 
mondani Juhász János, Dr. Samu János, Erdélyi Sándor 
és Gergely László kuratóriumi tagoknak az önzetlen 
munkájukért. 
 
Az Alapítvány több mint húsz éves múltra tekint vissza 
és e hosszú idő alatt sok-sok értékes programot szerve-
zett meg és finanszírozott. Az elmúlt évben is többféle 
esemény lett támogatva, többek között az óvodai úszó-
tábor, az iskolai táboroztatás, kiállítások szervezése, 
néprajzi kiadvány megjelentetése, színházi előadás és 
több kisebb kulturális esemény. 
 
Mit szeretnénk elérni munkánk során? 
- Többek között, hogy a kuratóriumban minden jelentő-
sebb társadalmi csoport képviselve legyen és aktívan 
részt vegyen annak közéleti munkájában. 
- Minél több és színesebb esemény kerülhessen meg-
szervezésre és támogatásra. 
- Ennek megvalósítása érdekében pályázatok segítségé-
vel szeretnénk hozzájutni több anyagi forráshoz, amiből 
községünk kulturális, sport, egészséges életmód, vala-
mint szabadidős programjait tudnánk támogatni. 
- Ugyanakkor szeretnénk megnyerni a Tápióságiakat, 
hogy a személyi jövedelem adójuk egy százalékával 
támogassák a Tápióságért Alapítványt. 
  
Remélem, hogy munkámmal továbbra is értékesen hoz-
zájárulhatok szülőfalum aktív és színes közéletéhez. 
Ehhez köszönöm a megtisztelő bizalmat és támogatást a 
község képviselői és lakosai részéről! 
 

Tisztelettel: 
Tóth György 

Tápióságért Alapítvány elnöke 
 
 
 
 
 
 

Szociális ösztöndíj 
Már a jelen Képviselő-testület alakuló ülésén merült fel 
az alapötlete, a most kidolgozásra került, részben szoci-
ális alapokon nyugvó ösztöndíj programnak. Toldi Mik-
lós a tiszteletdíjának felajánlásakor határozta meg ezt 
célként. A testület azonban a kezdeményezést további 
forrásokkal is kiegészítette, így jelenleg 1.000.000,- FT 
került elkülönítésre a költségvetésből a program finan-
szírozására.  
 

A program célja a településen élő, vagy a településen 
általános iskolába járó, szociálisan rászoruló és kiemel-
kedő tanulmányi eredményt nyújtó tanulók támogatása.  
Két típusú ösztöndíj került bevezetésre: 
 

Rendszeres – Jogosultsági feltétele: azon 2-8. évfolya-
mos, de maximum 16. életévüket be nem töltött diákok 
kerülnek ebben a típusban támogatásra, ahol a család-
ban az egy főre jutó jövedelem a rendeletben meghatá-
rozott szint alatt marad, ugyanakkor a diák tanulmányi 
átlaga eléri a 4.0, továbbá magatartásból és szorgalom-
ból kapott osztályzata szintén el kell érje a  4.0 átlagot, 
az aktuális tanulmányi évben igazolatlan hiányzása nem 
lehet, valamint egyetlen tantárgyból sem állhat fenn a 
tantárgyismétlés veszélye. 

Ezen támogatás egy tanulmányi évben 3 alkalommal 
kerül megállapításra, esetenként 3.000,- Ft mértékben. 
 

Eseti ösztöndíjak között kerültek meghatározásra az 
alábbi támogatások: 
 

Életkortól függetlenül a meghatározott jövedelmi korlá-
tok fennállása esetén egyszeri 10.000,- Ft-os támogatást 
kap az a tápiósági lakos aki sikeres szakiskolai, 
szakközépsikolai, gimnáziumi érettségi vizsgát tett. 
 

Támogatásban részesül az a 16. életévét még be nem 
töltött tápiósági lakos, aki bármilyen idegen nyelvből 
„C” típusú, középfokú nyelvvizsgát tesz. A támogatás 
mértéke ez esetben a nyelvvizsga egyszeri díjának meg-
térítése. 
 

10.000,- Ft-os összegű támogatást kap az az általános 
iskolás tanuló (2-8. évfolyam), akinek az év végi tanul-
mányi átlaga kitűnő azaz 5.0. 
 

Az eseti támogatások részét képezi az az egyedi támo-
gatási forma, melyet a Szociális Bizottság, az osztályfő-
nök, illetve az iskolaigazgató együttes, egyedi elbírálása 
alapján kaphat az az általános iskolai tanuló, aki a ta-
nulmányi, kulturális vagy sport területen kiemelkedő 
teljesítményt nyújt. Ez a támogatás akár természetben is 
adható (pl.: tablet, táboroztatás finanszírozása, stb.). 
 

Az ösztöndíjprogramban való részvétel regisztrációhoz 
kötött. A rendelet pontos részleteiről, a támogatási fel-
tételekről, valamint a regisztrációról bővebben a 
tapiosag.hu oldalon olvasható, illetve a polgármesteri 
hivatalban kihelyezett tájékoztatóban található informá-
ció. 
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Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési 
szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüze-
lésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. 
Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata 
és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költ-
ség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseik-
ben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem 
csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, 
egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes álla-
potot is előidézhet. 
 

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a ren-
delet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a 
papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezelet-
len, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsér-
tőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást in-
dít és bírságot szabhat ki. 
 

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és 
salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összete-
vők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók in-
dulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhat-
nak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező 
talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező 
anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. 
A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú 
hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és 
egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék 
emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedések-
hez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kiala-
kulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a 
veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkároso-
dást okozhat. 

Az utóbbi években mind többen állnak vissza 
vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként 
kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata 
során korom- és kátránylerakódás képződik a kémé-
nyekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pe-
dig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égés-
termék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését 
okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több ve-
szélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap 
elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóha-
tás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőbe-
rendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, 
illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A ké-
ményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás 
egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmér-
séklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet 
okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkol-
lásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a 
lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környe-
zetében lévő bútorzatra. 
 

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspó-
rolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt 
tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, 
veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, 
ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kémény-
tüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőbe-
rendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és 
biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendsze-
res ellenőrzését, tisztítását! 
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ISKOLAI BESZÁMOLÓK 

2016. március 15-én az 5. osztályosok 
megemlékező műsorát láthatták az összegyűltek 

a községi ünnepségen.  
 
Gratulálunk a szép megemlékezéshez és köszönjük szé-
pen felkészítő tanáraik Bekech József és Heincz Zoltán-
né munkáját, valamint köszönjük Lesti Mariann közre-
működését. Köszönjük szépen a Gézengúz Óvoda nép-
táncos kicsinyeinek fellépését, felkészítőjük Laczkó 
Györgyné Marika óvó néni volt. Köszönjük a munkáját.  
A gyönyörű és egyedi díszletet Márton Tivadar készí-
tette, gratulálunk a munkájához és köszönjük szépen a 
t á m o g a t á s á t . 
 
Az ünnepségen Kotosz Attila készített videofelvételt, 
köszönjük a segítségét. A felvételt iskolánk honlapjá-
nak videógalériájában is megtalálják. 

Idén is volt Mezei futóverseny Tápiószecsőn 
2016. március 17-én mezei futóversenyen vettek részt 
iskolánk tanulói. Az egészen kicsiktől a legnagyob-
bakig mindenki kivette a részét a versenyből.  
Idén a lányok szerepeltek a legjobban. Az 5-6. osztá-
lyos illetve a 7-8. osztályos lány csapatunk is III. helye-
zett lett. Gratulálunk mindenkinek!  
 
Köszönjük szépen a felkészítő munkát és a kíséretet 
Kunné Kelemen Erzsébet tanárnőnek és Udvari István 
tanár úrnak. Valamint a kíséretet és a verseny során 
készített fényképeket Dósáné Romhányi Mártának. 

Suli-buli 
Az idei tanévben immár második alkalommal rendezett 
a felsős Diákönkormányzat sulis diszkót. Március 18-án 
délután 5 órától 9 óráig vártuk a bulizni vágyókat. Sok 
finomsággal, jobbnál jobb tombola ajándékokkal, jó 
zenékkel, és feledhetetlen hangulattal. 

A segítő szülők 4 órától tüsténkedtek, hogy mire jön-
nek, a gyerekek minden rendben legyen. Makádiné 
Ágika, Zsigárné Anikó és Paulovits Szilvike egész este 
a büfében dolgoztak, sütötték a krumplit és kiszolgálták 
az éhes és szomjazó gyerekeket. 
A 7. osztály megint kitett magáért, hiszen állandó segí-
tőim lévén délutántól pakolták az asztalokat, székeket, 
rendezték az előadó termet a buli helyszínét. 
A rengeteg tombola felajánlásnak köszönhetően szép 
bevétel jött össze csak a tombolajegyekből. Rózsa Vi-
rág talpraesetten árulta a jegyeket az egész este folya-
mán, amivel nagyban hozzájárult a bál sikeréhez. Virág 
segítője Hegedűs Petra volt.  
Árokszállási Balázs immár másodszor segíti a DÖK-ös 
bulinkat polgárőrként és szülőként egyaránt. Két hatal-
mas tálca csokis süteménye nagy sikert aratott, amit 
ezúton is köszönünk neki. Márton Tivadar a buli előtt 
készségesen segített, hogy zökkenőmentesen indulhas-
son a büfé, majd az este végeztével is bejött segíteni. 
Nagyon szépen köszönjük a lelkes hozzáállását. 
No persze a DJ-ről sem feledkezhetünk meg. Fiaink 
egész este megállás nélkül szolgáltatták a talpalávalót, 
aminek meg is lett az eredménye. A diszkó végére 
együtt tomboltak a fiatalok! Köszönet illeti Makádi Mi-
lánt, Kun Attilát, Kiss Pétert, Tóth Zsombort, Kun Le-
ont és Bekech Tamást. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt! 

Tóthné Ónody Nóra 
A Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 
A Muzsikás együttes járt iskolánkban 

2016. március 18-án délelőtt különleges élményben 
lehetett részese iskolánk apraja és nagyja. A Muzsikás 
együttes jött el hozzánk és egy rendhagyó iskolai ének-
órát tartottak a gyerekeknek. 
De a történet nem itt kezdődik, ugyanis erre a rendha-
gyó órára több mint 2 évet kellett várnunk.  
Pester Attiláné tanárnő – iskolánk ének tanára – 2014-
ben hallott a Muzsikás együttes kezdeményezéséről. 
Természetesen azonnal elküldtük jelentkezésünket, de 
elszomorodva vettük az üzenetet, hogy a nagy érdeklő-
dés miatt akár több mint 2 év is eltelhet, mire hozzánk 
is eljut az együttes.  
A mindennapok rohanásában már-már meg is feledkez-
tünk a történetről. De ekkor jött egy nagyon kedves 
üzenet Sipos Mihálytól, hogy március 18-án el tudnak 
jönni hozzánk és megtartják az órát a gyerekeknek.  
Izgatottan vártuk a péntek délelőttöt. Déli 12 órára a 
Tornacsarnok megtelt, az iskola minden tanulója és pe-
dagógusa ott volt. És őszintén mondhatom, hogy nem 
mindennapi élményben volt részük! 
Sipos Mihály és az együttes tagjai közvetlenségükkel, 
nyilvánvaló gyerekszeretetükkel és hatalmas zenei tu-

 

dásukkal egy pillanat alatt elvarázsolták a közönséget. 
Megismertettek bennünket a hegedű és a nagybőgő 
gyönyörű és egyben játékos hangzásával, megmutatták 
a gyerekeknek, hogy akár szomorú akár vidám az em-
ber a zene minden esetben ott volt/van az életében és 
átsegíti a nehézségeken, felvidítja vagy akár megríkatja, 
kiegészíti az embert. Ugyanakkor az olyan csodálatos 
hangszereket is bemutatták, mint a hosszúfurulya, a 
tambura és a gyimesi ütőgardon. 
Természetesen a rendhagyó óra része volt az együtt 
éneklés is, így az óra végére – ami valljuk be nagyon-
nagyon hamar elszállt - gyerekhangoktól, tapstól, 
csujogatástól lett hangos a terem. Fantasztikus volt hal-
lani és ott lenni!! 
Köszönjük szépen a Muzsikás együttes tagjainak, hogy 
eljöttek hozzánk! A program nem jöhetett volna létre a 
MOL támogatása nélkül! Köszönjük, hogy segítségük-
kel részesei lehettünk a koncertnek. 
Köszönjük szépen Pester Attiláné Ilike néninek a prog-
ram megszervezését. Köszönjük szépen Csanádi Ádám-
nak a hangosítás biztosítását, valamint a Tornacsarnok 
munkatársainak és mindenkinek, aki a terem berende-
zésében segített a munkáját. És végül, de nem utolsó 
sorban külön köszönet Kun-Halasi Katalinnak, hogy 
képeivel megörökítette nekünk ezt a felejthetetlen él-
ményt. 
 

A 6. osztály a nagykátai Ki Mit Tud?-on 
 
Nagy-nagy izgalommal vártuk a Ki Mit Tud?-ot, hogy 
előadhassuk a farsangi táncunkat, a salsát. 
10 órára kellett menni Nagykátára a Művelődési Házba. 
Amikor a színpad mögé hívtak bennünket, mindenki 
nagyon izgult, de nagyon örültünk és boldogságunk 
hevében egymás kezét szorítottuk. 
Amikor a színpadra kerültünk és elhúzták a függönyö-
ket a fény ránk világított, mindenki minket nézett és 
elkezdtünk táncolni. 
A tánc közben és a végén tapsolt a közönség. Amikor 
befejeztük a táncot a zsűri értékelni kezdett bennünket. 
Az egyik férfi zsűritag kemény és szigorú, de mégis 
igaz kritikát mondott, viszont a többi zsűritag nagyon 
megdicsért mindannyiunkat. A kritikákból tanulunk és 
megpróbáljuk javítani a hibáinkat. 
Modern tánc kategóriában III. helyezést értünk el a Ki 
Mit Tud?-on, aminek nagyon örültünk és nagyon elége-
dettek vagyunk az eredményünkkel. 
Nagyon szépen köszönjük Lesták Erzsébet tanárnőnek, 
osztályfőnökünknek, hogy ilyen lehetőséget adott ne-
künk és másoknak is megmutathattuk a tehetségünket. 
Köszönjük szépen Kováts Klaudiának, hogy betanította 
nekünk ezt a nagyon szép táncot és bevezetett minket a 
salsa rejtelmeibe. 
 

Andrási Boglárka és Marsi Eszter 
6. osztályos tanulók 
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A 6. osztály a nagykátai Ki Mit Tud?-on 
 
Nagy-nagy izgalommal vártuk a Ki Mit Tud?-ot, hogy 
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Andrási Boglárka és Marsi Eszter 
6. osztályos tanulók 
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AKIK SOKRA VITTÉK/VISZIK 

Vincze András 1990-ben született Budapes-
ten, és egy éves korától már Tápióságon él. Andrást 
már gyerekkorában is vonzotta a természet, először 
paleontológus szeretett volna lenni. (A Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumban egyszer fel is keresett 
egy őslénykutatót, hogy mentorálja őt.) Esztergomi 
gimnazistaként mindig közel érezte magát a vízhez, 
gyakran eljárt evezni is. A Debreceni Egyetemen, 
biológia alapszakon kezdett el tanulni, ahol a Hidro-
biológiai Tanszék szitakötőkkel foglalkozó kutató-
csoportjának vizsgálataiba kapcsolódott be, majd 
szép lassan bele is szerelmesedett a szitakötőkbe. 
Andrást személyesen is megkérdeztem jelenlegi 
munkájáról, tevékenységéről. 

 
Elég speciális a téma, amely iránt rajongsz, 

kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy mi fogott meg a 
szitakötőkben. 

Igen, valóban speciális terület, először az egye-
temen a szitakötő kutatócsoport munkatársaival ismer-
kedtem meg, órákat tartottak nekünk még Bsc-s korom-
ban és megtetszett a szitakötők csoportja. Az ő buzdítá-
sukra kezdtem el foglalkozni velük, nem volt tervezett, 
a kíváncsiság hajtott, de végül beleszerettem e taxonba 
(élőlénycsoport). 

Miben különböznek a szitakötők számodra, 
mint a többi ízeltlábú? 

Ismerni kell a szitakötőket, mint magukat, cso-
portot. A szitakötők lárvaként vízhez kötöttek, majd 
tökéletlen átváltozással fejlődnek ki imágóvá, amely 
során elhagyják a vizet. 

Az ökológiában, természetvédelemben, a szita-
kötő-kutatás azért nagyon jelentős, mert struktur indiká-
torok, vagyis nagyon érzékenyen reagálnak az 
előhelyük változására, tehát nagyon könnyen minősít-
hető, vizsgálható egy-egy élőhely, ahol előfordulnak, 
ezért jól használhatóak egy-egy élőhely minősítésére, 
vizsgálatára. Nyugat-Európában ezt már rég felismer-
ték, ott sokan foglalkoznak szitakötő kutatással – a leg-
nagyobb csoport Németországban van, több ezer taggal 
– és ennek köszönhetően jól kutatott csoport, sok jel-
lemzőjét ismerjük a szitakötőknek, alkalmasak egészen 
szerteágazó vizsgálatok végzésére: immunológia, klí-
maváltozás kutatás, élőhely minősítés, biológiai véde-
kezés, stb. 

Továbbá szokás őket az élővilág helikopterei-
nek nevezni; egészen elképesztő aerodinamikai jellem-
zőik miatt, amik segítenek pl. a repülőgépek szárnyai-
nak tökéletesítésében, vagy újfajta drónok létrehozásá-
ban. 

2010-től a 
Debreceni Egyetem 
Hidrobiológiai Tan-
s z é k é n  v é g e z 
o d o n a t o l ó g i a i 
(szitakötőkkel foglal-
kozó tudományterü-
let) vizsgálatokat. 
Szakdolgozatával a 
MAGYAR CHIRODON 
Alapítvány 2012-ben 
kiírt pályázatán 2. 
helyezést ért el. 

 
2012-ben a Debreceni Szent László Római Ka-

tolikus Egyetemi Szakkollégiumba kerül, ahol a Termé-
szettudományi Műhely vezetőjeként az intézményben 
zajló tudományos tevékenységek összehangolását végzi, 
szakmai műhelyeket terveznek és alakítanak. 

 
2012-től Hidrobiológus MSc hallgatóként a 

klímaváltozás és a kiszáradás szitakötőkre gyakorolt 
hatását vizsgálja Debrecen környéki víztereken. 

 
2013-ban „A klímaváltozás hatása északkelet-

magyarországi erek szitakötő faunájára” című pályáza-
ta elnyerte a Nemzeti Kiválóság Program Eötvös Ló-
ránd Hallgatói Ösztöndíját. Még ebben az évben beke-
rül a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjá-
ba. 

 
2014 márciusában poszter előadáson mutatja 

be kutatási eredményeimet egy németországi konferen-
cián. Diplomamunkáját is ebből a témából készíti, mely-
lyel ismét 2. helyezést ér el a MAGYAR CHIRODON 
Alapítvány pályázatán. 

 
2014-ben szakmai gyakorlaton vesz részt Né-

metországban, Jürgen Ott-nál, aki a szitakötőkkel vég-
zett klímaváltozás kutatás jeles szakértője. 

 
2014 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Kör-

nyezettudományi PhD programjában folytatja tanulmá-
nyait. Részt vesz az egyeteme és a Hannoveri 
Állatorvostudományi Egyetem közös kutatásában, a 
Bécsi Egyetem Limnológiai Tanszékének magyarorszá-
gi vizsgálataiban, valamint hallgatói szakdolgozatok 
elkészítésében is segédkezik. 

Tanulmányai: 

ÚjSágunk új rendszeres rovatot indít, melynek célja, azon tápióságiak bemutatása, akikre 
büszkék lehetünk, hiszen sokra viszik.  
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Említetted, hogy Németországban, a szitakö-
tők legnagyobb kutatási területén voltál – európai 
viszonylatban – szakmai gyakorlaton, mik voltak a 
tapasztalataid? 

Témavezetőm buzdítására kezdtünk el németor-
szági kapcsolatokat kiépíteni. Ők nagyon jól szervezet-
tek, kiváló hatásfokkal dolgoznak. Magyarországon is 
szeretnénk egy hasonló csoportot létrehozni, a német 
kutatókkal együtt vizsgálódni, tapasztalatot megosztani, 
hálózatot építeni. Már tervezünk is közös kutatásokat a 
Hannoveri egyetem szakembereivel, így több lehetősé-
günk lenne a jövőben nagyobb volumenű vizsgálatok 
lebonyolítására. 

Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy nálunk jobb állapotban maradtak fenn a szitakötők 
élőhelyei. Németországban az élőhelyek eltűnése és a 
populáció hanyatlása nehezíti a kutatásokat. Mi sok fajt, 
és még több példányt tudunk számukra biztosítani a 
komolyabb vizsgálatokra, ők pedig cserébe komoly esz-
közparkot, szakmai hátteret bocsátanak rendelkezésünk-
re. De félő, hogy a hazai szitakötő-állományok pár évti-
zeden belül a németországi szintre süllyednek. 

Tehát már nálunk is pusztul a szitakötők 
élettere? 

Sajnos igen. Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, 
hogy elsősorban az emberi behatás következtében le-
romlanak az élőhelyek, mely a ritkább és érzékenyebb, 
általában védett fajok eltűnéséhez vezet. 

Mit lehetne ez ellen tennünk? Van-e konkrét 
javaslatod? 

Meglepően egyszerű megoldásokkal lehet segí-
teni a szitakötőfajok fennmaradását. Németországban 
pl. nagyon sikeres kerti tó programmal segítették szá-
mos veszélyeztetett szitakötőfaj túlélését, továbbá a ter-
mészetes vizeken fontos lenne létrehozni olyan területe-
ket, amit nem kaszálnak vagy kotornak, illetve semmi-
lyen káros beavatkozást nem végeznek. Ezekkel a mun-
kálatokkal ugyanis könnyedén tönkretehetjük azt a 
habituális képét a vizeknek, amelyhez a szitakötők kö-
tődnek. Például a zöld acsa, a tojásait kizárólag a 
kolokán levélrózsájába helyezi, amelyet egy kotrás so-
rán könnyedén eltávolíthatnak, s ezzel ez a fokozottan 
védett faj is eltűnhet a területről. 

Tehát olyan kerti tavak létrehozásával, amelyek 
megszüntetését soha nem tervezzük, (mivel számos szi-
takötőfaj két-három évig is fejlődhet, de akadnak öt 
évig is fejlődő fajok hazánkban), valamint kerti tavaink 
környékén, olyan növényzet telepítésével, mely leg-
alább ránézésre hasonlít a hazai vízparti növényekhez 
(nád, gyékény, hínár), már alkalmasabb élőhelyet alakít-
hatunk ki a szitakötők számára akár a saját kertünkben 
is. 

Melyik szitakötőfajhoz kötődsz a leginkább? 
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Az utóbbi időben 

legtöbbet folyami szitakötők kutatásával foglalkoztam, 
amely csoportnak hazánkban négy tagja ismert, (65 szi-
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Köszönöm.. 

..azoknak a Ságiaknak, akik érdeklődtek felőlem, akár személyesen, akár telefonon, hogy talán beteg vagyok, hogy 
nem írtam a Sági ÚjSágba? Köszönöm jól vagyok, csak nem találtam megfelelő témát. Ígérem, ha találok, írok! A 
falugyűléssel kapcsolatban szerettem volna leírni észrevételeimet, hogy a meghirdetés ellenére is kevesen vettek 
részt. A megjelentek felét a rendőrség, polgárőrség és képviselők tették ki. Sajnos vagy az időpont nem felel meg 
sokaknak, vagy „úgyis mindegy” alapon, nem érdeklődnek iránta. Ott is megjegyeztük többen, hogy a beszédek 
szinte hallhatatlanok, valami műszaki oka lehet ennek, ha lehet, javítsanak rajta. 
            Köszönettel:Tóth Lajosné, Barna Piri 

takötő faj fordul elő összesen Magyarországon). Közü-
lük is leginkább az Ophiogomphus cecilia, vagy magyar 
nevén az Erdei szitakötő fogott meg, amely a négy fo-
lyami szitakötőfaj közül a legritkább. 

Vicces, hogy elsőnek lati-
nul jutott eszedbe a neve, de gon-
dolom ez szakmai ártalom. 

Így van. 
Mivel foglalkozol most és 

mik a jövőbeni terveid? 
Jelenleg a Magyarországon 

előforduló folyami szitakötőfajok 
lárvális fejlődési idejét vizsgálom, 
amelynek komoly jelentősége van a 
klímaváltozás, kiszáradás hatásai-
nak nyomon követésében. Kutatá-
sunk során egy teljesen új, fényké-
pezéses technikán alapuló eljárást 
fejlesztettünk ki, amely a korábbi vizsgálatoknál sokkal 
pontosabb eredményeket szolgáltat és természetvédelmi 
szempontból is kedvezőbb. Továbbá a Debreceni Egye-
temen előadásokat is tartok. Elsődleges feladatom, hogy 
a PhD képzésemet befejezzem, s minden továbblépési 
lehetőségemnek ez az alapfeltétele, hogy ez teljesüljön.  

Távlati terveim között szerepel, hogy jobban 
megismertessem a szitakötőket az emberekkel, és a szi-

takötőkkel folytatott kutatásokat, s azok fontosságát, 
hiszen komoly jelentősége van és megéri ezzel foglal-
kozni. Finnországban működött egy olyan hálózat, ahol 
általános iskolás diákok bevonásával mérték fel a vízte-

rek élőlényeinek sokféleségét. Ezzel 
pénzt, időt és energiát spóroltak meg 
a természetvédelemnek, valamint a 
gyerekek is közelebb kerültek a kör-
nyezetükhöz. Számos természetvé-
delmi program lehetne hatékonyabb 
ezeknek az adatoknak a segítségével. 
Jó lenne, ha Magyarországon is mű-
ködne egy hasonló hálózat, a jövő-
ben igyekszem munkámmal egy 
ilyen rendszer megvalósítását előse-
gíteni. 
Szívesen megszerveznék neked egy 
előadást a tápiósági Papp Károly 

Általános Iskola diákjai számára. 
Nagyon szívesen tartanék gyakorlati bemutatót 

és előadást is bárkinek, aki érdeklődik a természetvéde-
lem és a magyarországi vizek iránt. Köszönöm. 

 
     Csanádi Ádám 

Kutatásaim során készült 
fotóimmal szívesen segítem más kö-
zösségek munkáját is, rendszeresen 
küldök be fényképeket például az Or-
szágos Kétéltű- és Hüllőtérképezési 
Rendszerbe, illetve a Wikipédia által 
2015-ben meghirdetett Tudomány 
képekben fotópályázaton két kategó-
riában is második helyezést értek el 
fotóim. 

Kompéros 
1 kg krumplit héjában megfőzünk, megtisztítunk és 
krumplinyomón áttörünk. Ebből egy kanállal kiveszünk 
a tésztához, a krumplit összekeverjük tejjel, sóval, úgy, 
hogy kenhető legyen. 
 
Tészta: 
½ kg liszt, 
½ csg élesztő tejben felfuttatva 
1 evőkanál zsír 
1 evőkanál krumpli 
2 evőkanál tejföl 
1 teáskanál só 
 
A hozzávalókat összedolgozzuk, pihentetjük, majd két 
cipóba vesszük s két zsírozott tepsibe kinyújtva beletesz-

szük. Rákenjük a krumplit és tojással megkenjük. Ha 
megsült, a tepsiben felkockázzuk, majd mindkét oldalát 
olvasztott zsírral megkenjük. 
Jó étvágyat kívánok! 

Tóth Lajosné, Barna Piri 

 

Anyák napjára 

Ki mindig szeret 
Ki mindig megbocsájt 

Az Isten és az Édesanyád 
Ha érzed, hogy valami nehéz 

Jól esik ha megsimogat egy drága kéz 
Szeresd nagyon, lesd minden szavát, 

Mert egy életet kaptál és egy édesanyát. 
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1 evőkanál zsír 
1 evőkanál krumpli 
2 evőkanál tejföl 
1 teáskanál só 
 
A hozzávalókat összedolgozzuk, pihentetjük, majd két 
cipóba vesszük s két zsírozott tepsibe kinyújtva beletesz-

szük. Rákenjük a krumplit és tojással megkenjük. Ha 
megsült, a tepsiben felkockázzuk, majd mindkét oldalát 
olvasztott zsírral megkenjük. 
Jó étvágyat kívánok! 

Tóth Lajosné, Barna Piri 

 

Anyák napjára 

Ki mindig szeret 
Ki mindig megbocsájt 

Az Isten és az Édesanyád 
Ha érzed, hogy valami nehéz 

Jól esik ha megsimogat egy drága kéz 
Szeresd nagyon, lesd minden szavát, 

Mert egy életet kaptál és egy édesanyát. 

 

Tisztelt Olvasó! 
 

Idén is megrendezzük második alkalommal a 
rendvédelmisek főzőversenyét Tápióságon.  Az 

eseményünket a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
is támogatja. Az programot szeretnénk családiassá 
tenni, ezért lesznek ügyességi versenyek és egyéb 
játékok is az egész család részére. Az ügyességi 

versenyekre szeretettel várunk 6 fős vegyes csapa-
tokat (férfi gyerek nő),  hogy összemérjük erőin-
ket. Ez alkalommal is lehet majd támogató jegyet 

venni, amit be lehet váltani a csapatok ételeire. 
Szeretettel várunk minden családost és érdeklődőt! 

 

Józsa Elek 
Tápióság Polgárőrség Egyesület vezetője 

Szervező 

A következő ÚjSág május 6-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje:április 28. 
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