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Önkormányzat

Képviselô-testületi hírek

Óvodamúzeum
látogatási díjai
Ft/fô
teljes árú belépô
400
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselô-testülete a 2010. év utolsó, soros kedvezményes árú belépô
200
ülését december 21-én tartotta, melyen 8 fô képviselô jelent meg, távolmaradácsaládi jegy
800
sát elôzetesen jelezte 1 fô. Az ülésen nagyobb részben az önkormányzat 2011. évi
Könyvtári
díjak
Ft
gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket hozott meg a testület, illetve az ár- és
beiratkozási
díj
16
éven
felülieknek
500
díjtételeket határozta meg.
beiratkozási díj aktív keresôknek
1000
Képviselô-testületünk elfogadta Martonvá megteremti a kötvénytartozás 2013. évtôl internet ½ órára
125
sár Város Önkormányzatának 2011. évi történô visszafizetésének feltételeit. Céinternet 1 órára
250
költségvetési koncepcióját, amelynek alap- lunk, hogy a víziközmû-társulattól átválFt/lap
ján elkészülhet a 2011. évi költségvetés ter- lalt hitel törlesztésére tartós forrást tefénymásolás
A4
30
vezete. Az alapelveket rögzítô koncepció- remtsünk. Ennek érdekében egyfelôl öszban hangsúlyosan szerepel, hogy a 2011. évi tönözzük a lakosságot a csatorna-hálózat- fénymásolás A3
40
költségvetés eredeti elôirányzatai között ra történô rákötésre, másfelôl felülvizsgálmûködési célú hitelbevétel nem szerepel- juk a jelenleg hatályos díjazást. Ugyancsak ellátását, ezzel is csökkentve a mûködési kihet. Elsôdleges cél, hogy a mûködési kiadá- felülvizsgáljuk a ráckeresztúri szennyvíztisz- adásokat.
saink ésszerû csökkentésével teremtsünk tító mû üzemeltetésének megállapodásait Fejleszteni kell a gyermekek étkeztetémozgásteret egyfelôl felhalmozási jellegû azzal a céllal, hogy csökkentsük az üzemel- si feltételeit. Megfelelô terv készítésével
és forrás teremtésével cél az éttermi tér
kiadásainkra, másfelôl megfelelô általános tetési kiadásokat.
tartalék képzésére. Meg kell határozni a va- Ki kell alakítani a hivatal szolgáltatási tér- bôvítése. Folyamatosan javítandó az élelgyonhasznosítás irányait, fel kell mérni az képét, a lakosság és a helyi vállalkozások mezés minôsége.
önkormányzati vagyont. Indokolt, hogy az közötti szorosabb kapcsolat megteremté- Fel kell tárni további, társulási formában elelôre nem kidolgozható, nem részletezhetô, sének érdekében. Cél, hogy megôrizzük in- látható feladatokat. A jelenlegi megállapoilletôleg különféle feltételektôl függô kiadási tézményeink és az önkormányzat által nyúj- dásokat megôrizve azonban indokolt ezek
elôirányzatokat céltartalékba vonjuk. A vá- tott közszolgáltatások eddigi eredményeit, felülvizsgálata a költségviselés helyes arárost hitel nélkül tervezzük mûködtetni!
ehhez azonban indokolt ésszerûbb, takaré- nyainak kialakítása céljából. Mielôbb el szekosabb és hatékonyabb mûködési feltétele- retnénk érni, hogy a jelenlegi szervezeti forket kialakítani. Ki kell használni a fejlesztési mában mûködô Szent László Völgye TöbbA költségvetés alapelvei
A meglévô szabad fejlesztési célú forrás- célú pályázatok lehetôségeit, és áttekinteni célú Kistérségi Társulás Munkaszervezete
ból olyan vállalkozásba kell fognunk, amely a mûködtetés koncentrált módon történô Martonvásár Város Polgármesteri Hivatalába integrálódjon.
Megindítjuk a városi bölcsôdei szolgáltatás
Közterület használati díjak		
Ft
egység
kialakítására vonatkozó tervezési munkát.
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
Szeretnénk
átszervezni a kistérségi orvosi
kirakat, ernyô		
1100
m2/hó
ügyeleti rendet. Ezzel egyrészt csökkenteVendéglátó elôkert		
1100
m2/hó
ni kívánjuk a szolgáltatás önkormányzatokat
Cirkusz		
25
m2/nap
terhelô díjait, másrészt elérhetôbbé tennénk a lakosság számára az ellátást.
Mutatványos		
450
m2/nap
A szûkös forrásokat koncentrálva szerveÁrusító és egyéb fülkék		
750
m2/hó
zettebb közmûvelôdést kívánunk teremAlkalmi árusítás		
150
m2/nap
teni. A sportegyesületeket továbbra is tá2
Kiállítás, sport, kulturális rendezvény		
15
m /nap
mogatjuk. A Nemzeti KözfoglalkoztatáGépjármû		
1500
vár. hely/nap
si Programhoz Martonvásár csatlakozni kíÉpítési, bontási anyagok 3 munkanapot követôen
1100
m2/nap
ván, segítve ezzel a helyi foglalkoztatásEgyéb célú		
150
m2
ban történô elhelyezkedést. El kell indítanunk Martonvásár Város városfejlesztési
Mozgóárusítás		
1800
jármû/nap
2
stratégiájának elkészítését. Elkészítjük és
Hirdetôtábla		
1000
m /hó
közzétesszük
a város úthálózat fejlesztési
A kaució mértéke: a közterület-használati engedély 10%-ának megfelelô összeg.
programját. Ugyancsak elkészítjük a város
A vásár, piac, alkalmi vásár helyfoglalási díjai
Ft
egység
EU-s és hazai finanszírozású források igényÁrusítóhelyen alkalmi árusítás
5 m2-ig
700
nap
bevételét megalapozó középtávú pályázati
160
m2/nap
  	
5 m2 felett
tervét.
1500
nap
Sátor, bódé
5 m2-ig
Átmeneti költségvetés
300
m2/nap
   	
5 m2 felett
Testületünk úgy döntött, hogy – élve a jogMutatványosok		
500
m2/nap
szabályban felkínált lehetôséggel – a szabáKitelepülô vendéglátósok		
1200
m2/nap
lyozottság érdekében átmeneti költségvetéJármûvek		
500
db/nap
si rendeletet alkot a 2011. évi költségvetés
Önkormányzat által létesített elektromos áram vételi hely igénybevétele
megalkotásáig felmerülô szükséges kiadá   	
230 V
3000
nap
sok forrásának biztosítása, a bevételek be  	
400 V
6000
nap
szedésének érdekében. Az átmeneti gazdál-
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Önkormányzat
kodás alapvetô szabályai: a polgármester és
a költségvetési szervezet vezetôje gondoskodik az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésérôl. A céljelleggel átvett,
illetve támogatásértékû bevételek folyamatosan felhasználhatók az adott célra. A 2010.
évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettséggel terhelt részei az adott feladatokhoz
használhatók fel. A folyamatban lévô közbeszerzések esetében az eljárások elbírálása és eredményhirdetése után vállalható kötelezettség. A személyi juttatások, járulékok
a jogszabályban meghatározott kötelezô
elemek idôarányos részéig fizethetôk ki.
A 2010. évi eredeti dologi elôirányzat összegének 15%-a használható fel havonta. Béren kívüli juttatások 6 000 Ft/fô/hó összegig
teljesíthetôek. A felújítási és beruházási kiadások esetében csak az áthúzódó kötelezettségvállalások elôirányzatai teljesíthetôk.
A folyószámla hitelkeret teszi lehetôvé a
folyamatos gazdálkodást. Ezzel hidalható
át a nem rendszeres bevételekbôl adódó
esetleges hiányok, illetve a nem rendszeres idôpontokban érkezô állami és egyéb
források, melyek esetenként a gazdálkodás biztonságát és a kifizetések folyamatosságát veszélyeztethetik. Ezért úgy döntöttünk, hogy továbbra is igényeljük a 25 millió
forintos hitelkeretet amellett, hogy a hitel
legkésôbb év végéig visszafizetendô.
Egyhangúlag elfogadtuk a Polgármesteri Hi-

FORUM MARTINI hirdetési díjai
egész oldalas (A/4) hirdetés
½ oldalas hirdetés
¼ oldalas hirdetés
1/8 oldalas hirdetés
lakossági hirdetés
    10 szóig
    10 szó felett minden szó
vállalkozási hirdetés
   10 szóig
   10 szó felett minden szó
színes hirdetés
    egész oldalas (A/4)
    ½ oldalas
    ¼ oldalas

Lakbérek (Ft/m2)
szociális alapú
költség alapú
Összkomfortos lakás
300
550
Komfortos lakás
200
450
Komfort nélküli lakás
100
350
Önkormányzati intézmények terembérleti díja (Ft/óra)
ha a résztvevôk min. 80%-a
14 év alatti
Geróts-terem
2000
Klubház
2000
Orvosi rendelô
–
Óvoda aula
2000
Iskola aula
3000
Iskola tanterem*
2000
Iskola tornaterem**
4000

piaci alapú
650
550
450
egyéb esetben
4000
4000
8000
4000
6000
4000
6000

* külön megállapodás hiányában
**hétvégén és hétköznap 16 óra után, az önkormányzat által támogatásban részesülô szervezetek,
egyesületek kivételével

Egyéb díjak
A mezôôri járulék megkezdett hektáronként
A helyi tömegközlekedési szolgáltatás 2011.01.01-jétôl
A szennyvízelvezetés- és kezelés díja
A háztartási szilárd hulladék összegyûjtésének
és ártalmatlanításának egyszeri ürítés díja

525 Ft/ha
ingyenes*
450 Ft/m3 + áfa
295 Ft/ürítés + áfa

* jegy, illetve bérlet nélkül igénybe vehetô

vatal alapító okiratának módosítását. A mó- önkormányzati ár- és díjtételeket. Az új dídosítást egyes szakfeladatok felvétele indo- jak 2011. január 1-jétôl hatályosak. A váltokolta, mely az új szemléletû költségveté- zásokkal érintett tételeket a táblázatok tarsi gazdálkodást teszi majd áttekinthetôbbé. talmazzák. Testületünk új, építmény- és telekadóról szóló helyi adórendeletet alkotott, melyre nézve részletes információt a
Új díjtételek
Testületünk az önkormányzat gazdálkodásá- Forum Martini jelen számában, a Polgárnak biztosítása érdekében felülvizsgálta az mesteri Kabinet híreiben olvashatnak.

Ft
40 000
20 000
12 000
6 000
1000
100
2500
300
75 000
37 500
22 000

Temetôi díjak
A sírhely megváltás díja
   Sírhely, I-es (25 év)
    Sírhely, II-es (25 év)
    Urnafülke (10 év)
    Kripta, sírbolt (60 év)
A sírhely újraváltás díja
    Sírhely, I-es (25 év)
    Sírhely, II-es (25 év)
    Urnafülke (10 év)
    Kripta, sírbolt (60 év)
Halott hûtô egyszeri alapdíj
		
Halott hûtô minden további tárolási napra
A temetô fenntartási hozzájárulási díj mértéke

Ft + áfa
6000
12 000
6000
80 000
16 000
40 000
20 000
120 000
960
Ft/nap + áfa
960
1300

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztõség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintõ rövidítések jogát. Az
aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzõk viselik a felelõsséget. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok
legkésõbbi leadási határideje tárgyhó elsõ napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követõ hétfõ). Szerzõink megértését elõre is köszönjük. Kizárólag sajátkezû aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést
a forum.martoni@gmail.hu címre is el lehet juttatni.
Szerkesztõség
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Önkormányzat
Az önkormányzat saját bevételi forrásai- magyarság megmaradását és felemelkedénak legnagyobb részét a helyi adókból be- sét szolgálja.
folyó bevételek jelentik. Annak érdeké- A Martonvásáron is oltási feladatokat ellátó
ben, hogy a behajtás minél jobb legyen, Érdi Tûzoltóság megkereste az ellátási terüúgy döntöttünk, érdekeltté tesszük az eb- letéhez tartozó önkormányzatokat, többek
ben közremûködôket, anyagi érdekeltségi között bennünket, hogy szûkös mûködési
kiadásaikhoz lehetôségeink szerint járulrendszer bevezetésével.
junk hozzá. Úgy döntöttünk, hogy 2011. évben e feladatra 100 ezer forintnyi támogaEgyebek
Bodajk Képviselô-testülete úgy döntött, tást nyújtunk.
hogy a továbbiakban nem kívánja bizto- Úgy határoztunk, hogy a gyermekeket az
sítani a jogszabályi változások miatt szük- iskolában és az óvodában heti 3 napon keséges többlet feltételeket, így a közösen resztül továbbra is ellátjuk iskolatejjel.
mûködtetett építésügyi-, hatósági-, igazga- A folyamatos feladatellátás érdekében – adtási társulás megszüntetésérôl határoztunk. dig is, míg az integrációs lehetôségekrôl
Testületünk felhatalmazást adott polgár- döntés születhet – meghosszabbítottuk
mester úr részére egyes, jelenleg is hatályos június 30-áig a Könyvár és a Klubszerzôdések meghosszabbítására beszámo- ház vezetôjének intézményvezetôi megbízását.
Fejér megye önkormányzatai is javaslatot telási kötelezettség terhe mellett.
A Pro Minoritate Alapítvány azzal kereste hetnek évrôl évre a Fejér Megyei Közgyûlés
meg önkormányzatunkat, hogy támogas- által alapított díjakra. Úgy döntöttünk, hogy
suk a Moldvai Csángó Kulturális Egyesület kiemelkedô, példa értékû, hosszú idôn
február 5-én, immár tizenötödik alkalom- át végzett, kimagasló munkája alapján a
mal megrendezendô „Csángó Bál” feszti- következô személyeket terjesztjük fel:
válját. Úgy döntöttünk, 50 ezer forinttal tá- Salamon Ferencnét – Vörösmarty Mihály Díjra;
mogatjuk a nívós eseményt, mely a csángó Dr. Simon Endrét – dr. Berzsenyi Zoltán Díjra;

T óth Ivánt – Fejér Megye Díszpolgára
kitüntetô címre;
Üvegesné dr. Hornyák Máriát – Marosi Arnold Díjra;
Dr. Balla Lászlónét – Németh László Díjra.
A polgármester részére, kérésének megfe
lelôen – jogszabályi kötelezettségnek megfelelve, a törvény szerinti összegben – testületünk költségátalányt állapított meg.
Jóváhagytuk a kistérségi munkaszervezet martonvásári Polgármesteri Hivatalba
történô integrációjának lehetôségét megfogalmazó társulási megállapodás módosítást.
A hatékonyság növelése és gazdasági megfontolások alapján kezdeményezett változtatást azonban minden tagönkormányzatnak el kell fogadnia ahhoz, hogy érvényes
legyen, így e döntésünknek jelenleg csak
elvi jelentôsége van. Úgy határoztunk, hogy
a „Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft.
ügyvezetôi álláshelyére kiírt önkormányzati pályázatot eredménytelennek nyilvánítjuk. A cég tervezett feladatait jelenleg,
a szintén az önkormányzat által alapított
Martonbrikett Kft. látja el.
A képviselô-testület tagjai

A Polgármesteri Kabinet hírei
A városháza építése jó ütemben halad. A közbeszerzésnél elkövetett hiba miatt azonban a folyamat vizsgálat alatt van, a kifizetés pedig csúszik a közremûködô szervezet részérôl.
A térségi szociális intézmény építésére kiírtuk a harmadik közbeszerzést, melynek eredménye február elején várható. Itt több korábbi számlát visszadobott a közremûködô szervezet, így az önkormányzatot anyagi kár is érheti. Célunk azonban, hogy a pályázat elôrehaladjon, és akkor lehetôség nyílik a Szent László Völgye
Segítô Szolgálat új helyszínen történô elhelyezésére, valamint családi napközi keretében bölcsôdés korú gyermekek ellátására. Ez
utóbbi reményeink szerint helyet kaphat az épületben, és akkor
részben teljesülhet a martonvásáriak igénye a bölcsôdei ellátásra
vonatkozóan.
A tornateremben a január eleji méréseket követôen indulhat meg a
parkettázási munka. A terem február közepére-végére válhat használhatóvá.

Dreher Jenô Városfejlesztési Stratégia

Minden fejlesztésnek az átfogó, hosszú távú stratégia az alapja.
Martonvásáron 2007-ben készült Integrált Városfejlesztési Stratégia, mely kevésbé tükrözte a helyiek igényeit, elképzeléseit. Ezért
2011 elsô felében elkészítjük a Dreher Jenô nevével fémjelzett stratégiát, mely összegzi a munkacsoportok eredményeit és évtizedekre meghatározhatja településünk fejlesztését. A fejlesztési stratégia
meghatározó szempontjai a következôk:
•„Élhetô Kisváros” – vagyis közterületeink és közszolgáltatásaink infrastrukturális fejlesztése és üzemeltetése;
•„Közösségi Város” – az önkormányzatiság kiszélesítése, a civil együtt
mûködések erôsítése és a közösségi fejlesztések meghatározása;
•„Zöld Város” – fenntarthatóság és környezettudatosság településünkön;
•„Beethoven Városa” – turizmus-, és gazdaságfejlesztés Martonvásáron;
•„Élô Belváros” program – a valódi belváros megteremtéséért.
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Az említett szempontok tartalmazzák a fejlesztési területeket, melynek részei a különbözô tervek, amelyeket rangsorolni kívánunk.
Rangsoroljuk a belterületi útfelújításokat, a közösségi fejlesztéseket,
a társadalmi munkaprogramokat vagy éppen az infokommunikációs
fejlesztéseket. A tervekhez hozzárendeljük és mellékletekben megjelenítjük az éppen aktuális pályázati kiírásokat, forrásokat. A programok összeállításakor törekednünk kell az összehangoltságra, az
önkormányzat, a civil szféra, a gazdasági szektor, továbbá az MTA
Mezôgazdasági Kutatóintézetének, az egyházaknak, valamint a térség településeinek együttmûködésére.
A közelgô közmeghallgatásra való tekintettel azonban konkrét
programokról is tájékoztatni kívánjuk a településünk lakóit. Ezek
a következôk:
• Pályázatot kívánunk benyújtani belterületi utak felújítására;
• Elôkészítjük, megtervezzük a szennyvíztisztító bôvítését;
• Az iskolaépület fûtését gázról pellet-üzemûre kívánjuk átállítani;
• Turisztikai pályázatot kívánunk elôkészíteni az MTA Mezôgazdasági
Kutatóintézetével partneri viszonyban, az Óvodamúzeumra alapozva;
• Gazdaságfejlesztési kiadványt készítünk, melyben a települést be
fektetôknek mutatjuk be, kijelöljük a fejlesztési területeket;
• Hirdetôtáblákat kívánunk elhelyezni az állomásépületnél, a Szent
László út menti lakóparkban és a CBA áruháznál.

Mobil telefon polgárôröknek

A választások óta eltelt három hónapban minden területen megkezdtük a munkát.
A közbiztonság javítása érdekében önkormányzati segítséggel megindult a polgárôrség újraszervezése az egész településen. A támogatásukra az önkormányzat négy mobiltelefont bocsát rendelkezésre és téríti azok elôfizetését.
Megújult a Martonvásár Portál, bôvült a tartalma, illetve elindítottuk a Forum Martini Online internetes oldalt, melyet helyi közösségi portálnak szánunk.

Önkormányzat
Itt tájékoztatjuk a lakosságot az új típusú építményadóról és a telekadóról. Az építményadóval a nem martonvásáriakat kívánjuk
megadóztatni Martonvásáron! Az új adók lényegét a táblázatban
foglaltuk össze.
Kedves Martonvásáriak!
Ha valaki itt él a településen, de nincs ide bejelentkezve állandó lakcímmel, kérjük, hogy február 15-éig keresse fel az okmányirodát és
jelentkezzen át! Amennyiben tulajdonnal rendelkezik, de nem itt él,
akkor vagy át kell jelentkeznie Martonvásárra, vagy építményadót
kell fizetnie 2011-ben! Aki nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, de már beköltözött lakóházába, kérjük, hogy ugyancsak febKözteherviselés
Valószínûleg minden martonvásári tisztában van az önkormányzat ruár 15-éig szerezze be az engedélyt, mert különben ebben az évnehéz helyzetével. A bevételek nagyságrendileg 5 százalékkal csök- ben telekadó fizetési kötelezettsége lesz.
Dr. Szabó Tibor polgármester és Horváth Bálint képviselô
kennek az idei évben, míg a kiadások ugyanennyivel nônek. Ez 10
százalékos hiányt eredményez. A költségvetés összeállítása nagyon
nehéz, fejlesztésre szinte semmi nem jut 2011-ben.
A csatornahálózat üzemeltetése is a kritikus határra jutott, a bevételek a kiadásokat sem fedezik, nemhogy nyereséget termeljenek
az önkormányzatnak. A korábban leírtaknak megfelelôen a testület
így a csatornadíj megemelésére kényszerült.
Elôkészítettük a polgármesteri hivatal szolgáltatásbôvítését, hiszen
az új épületbe visszaköltözve a megújuló Szervezeti és Mûködési
Szabályzat szerint hosszabb nyitva tartással és az okmányirodai befizetések megkönnyítésére házipénztárral állunk majd a
martonvásáriak rendelkezésére.
A külterületen élôk számára ingyenessé tettük a tömegközlekedést.
A kistérségi munkaszervezetet be kívánjuk integrálni a martonvásári
polgármesteri hivatalba, ezzel is erôsítve településünk térségi szerepét. Az elôkészületek megtörténtek.

Mire vonatkozik?

Építményadó

Telekadó

 inden épületre, építményre Martonvásár bel-,
M
és külterületén

 inden építési telekre, használatbavételi engedéllyel nem
M
rendelkezô épület telkére Martonvásár belterületén.

Kinek kell fizetni? Tulajdonosnak, résztulajdonosnak

Tulajdonosnak, résztulajdonosnak, természetesen az új
lakóparkokban kialakított telkek tulajdonosainak is.

Kinek NEM kell
fizetni?

Martonvásáron állandó lakcímmel rendelkezô lako- Építési tilalom alá esô, be nem építhetô telkek
soknak, akkor sem, ha több tulajdonnal, tulajdon- tulajdonosainak.
résszel rendelkeznek! (Fizetni a január 1-ei állapot
szerint kell, de 2011-ben a február 15-ei állapot a
mérvadó!)

Miért van rá
szükség?

Így a tulajdonnal rendelkezô, nem martonvásári la- Ezzel ösztönözzük az üres telkek mielôbbi beépítését,
kosok fizetnek adóforintokat a település kasszájába, vagy eladásukkal a helyi ingatlanpiac élénkítését, továbbá
vagy átjelentkezve itt jelenik meg a személyi jövede- a használatba vételi engedélyezési eljárásokat.
lemadójuk egy része.

Mennyit kell
fizetni?

465 Ft/m2 – egy évre.
Ez egy 100 m2-es lakóingatlannál 46 500 forint.

160 Ft/m2 – egy évre.
Ez egy 800 m2-es teleknél 128 ezer forint.

Év végi hajrá a Fejér Megyei Közgyûlésben
A Fejér Megyei Közgyûlés a múlt esztendei
utolsó ülését december 16-án tartotta. A
közgyûlés elôtt ezen a napon 26 napirendi
javaslat (ebbôl négy zárt ülésen) szerepelt,
melyek többségét egyhangúan fogadtuk el.
Az ülésen tájékoztatót kaptunk a Fejér
Megyei Önkormányzat 2010. évi tevé
kenységérôl és a 2010. évi költségvetés
háromnegyed éves teljesítésérôl, a Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum 2010. évi
tevékenységérôl, valamint a Fejér Megyei
Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról. Több javaslatot is megtárgyaltunk. Így,
egyebek mellett, módosítottuk a Megyei
Önkormányzat 2010. évi költségvetését. Elfogadtuk a 2011. évi költségvetési koncepciót és az üléstervet.
Módosítottuk egyes intézmények alapító
okiratát, illetve a csókakôi vár helyreállítá-

sát szolgáló támogatásról szóló határozatot.
Ugyanakkor meghatároztuk a vár üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Döntöttünk az Önkormányzat tulajdonát képezô
egyes ingatlanok értékesítésérôl is és módosítottunk egy, velencei ingatlan használati jogáról szóló döntéssel kapcsolatos határozatot.
Határoztunk egy 24 fô számára tervezett
lakóotthon és 24 fôs gyermekotthon építési engedélyi tervének felülvizsgálatáról
és engedélyezési tervdokumentációjának
elkészítésérôl. Döntött a közgyûlés a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye polgárdi-tekerespusztai
székhelyén rehabilitációs célú lakóotthonának megszüntetésérôl, valamint a gánti telephelyen mûködô pszichiátriai betegek lakóotthona férôhelyeinek ápoló-gondozó

férôhelyekké való átminôsítésérôl. Elfogadtuk a Fejér Megyei Önkormányzat Pályázati szabályzatát, majd pályázatot írtunk ki a
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális
Szakiskola igazgatói álláshelyére.
Támogattuk Lepsény nagyközség várossá
nyilvánításának kezdeményezését. Végül
jelentéseket és tájékoztatókat hallgattunk
meg az önkormányzati munkáról.
Zárt ülésen döntöttünk ügyvezetô, felügye
lôbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásáról, tag delegálásáról, illetve megválasztásáról és szerzôdésmódosításról.
A többségtôl eltérô vélemények csak a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi tevékenységével, valamint az önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatban hangzottak el.
F. E.
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Legyen jó itt lenni!

Befejezôdik a felújítás

#

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 99 millió forintos támogatásból 119,3 millió forintos összköltséggel, a Regionális Fejlesztés Operatív Program KDOP-2009-3.1.1/C – Kistelepüléseken településkép javítása
elnevezésû pályázat keretében megvalósuló önkormányzati beruházás a befejezéséhez közeledik. E program célja a város kiemelt területeinek fejlesztése, szépítése, esetünkben nagyobb részben a Polgármesteri Hivatal felújítására, átalakítására, bôvítésére irányult. A
KDOP-3.1.1/C-09-2009-0006 azonosító számú program megvalósítása várhatóan február 28-áig tart.
A hivatal épülete – a felújítás jelen állása szerint – azonban 2011. január végére már birtokba vehetô állapotba kerül. Annak érdekében,
hogy ügyfeleink számára megkönnyítsük elérhetôségünket, úgy határoztunk, hogy a lehetô leghamarabb visszaköltözünk a felújított
épületbe, amint a feltételek erre minimálisan adottak lesznek.
Ennek értelmében ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása
2011. január 31. és február 8. között
szünetel.
Ebben az idôszakban költözködünk vissza és február 9-étôl már a
megújult épületünkben várjuk Önöket a szokott elérhetôségek mellett.
Reméljük, hogy az átalakítás alatti kellemetlenségek ellenére elnyeri
tetszésüket városunk fô utcájának eme megújult középülete, melynek mûködéséhez a szolgáltatások bôvítésével, színvonalas ügyintézési lehetôséggel igyekszünk hozzájárulni.
Dr. Koltai Gábor
jegyzô

?

KÉRDôÍV

Tisztelt martonvásári Lakos!
Az Ercsi Okmányiroda Martonvásári Kirendeltségének hatékonyabb mûködése érdekében a Polgármesteri Hivatal szándékában áll 2011. március hónaptól bevezetni az Okmányiroda szombat délelôtti nyitva tartását. Szeretnénk azonban
elôzetesen felmérni a település lakossága körében az erre irányuló igényeket. Ennek érdekében kérjük, szíveskedjenek kitölteni a következô kérdôívet és legyenek szívesek eljuttatni a
Polgármesteri Hivatalba:

Szeretné-e Ön, hogy
a Martonvásári Okmányiroda
szombat délelôttönként 8-tól 12 óráig tartó
idôszakban ügyfélfogadást tartson?*
a) Igen, jó ötletnek tartom.
b) Nem.
c) Igen, de elônyösebb volna, ha az ügyfélfogadás szombaton
délutánig tartana.
d) Jobban szeretném, ha az Okmányiroda hétköznapokon tartana hosszabb ideig nyitva.
e) Egyéb megjegyzés:................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Polgármesteri Hivatal
* A kívánt részt karikázza be!
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römmel értesültem arról, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (SzLVTKT) a
2010. december 9-ei társulási ülésén meghozott döntése alapján megbízott a társulás munkaszervezet vezetôi,
egyben a kistérség területfejlesztési teendôivel 2011. január 1-jétôl. Szakmai életutamról néhány szót ejtve:
a Kaposvári Egyetemen végeztem terület- és vidékfejlesztési szakirányon. Dolgoztam pénzügyi menedzsmenten verseny-, majd közszférában, ezt követôen közbeszerzéssel foglalkoztam az
érdi polgármesteri hivatalban, ahol ezzel egy idôben
közigazgatási
tapasztalatokat is szereztem. Itt kezdtem
érdemben a területfejlesztéssel, konkrétan a kistérségi fejlesztési lehetôségekkel,
települések közös feladat
ellátásainak
szervezésével,
együttmûködések kialakításával foglalkozni. A Közép-Magyarországi Régió fejlesztési
ügynökségénél pályázati-projekt tanácsadást folytattam, illetve hazai és EU pályázatok
pénzügyi ellenôrzésével is
foglalkoztam.
Szakmai életutam közben
megszületett kislányom, aki
már 3 éves, és akinek nevelésében édesanyámra mindenben számíthatok. ô tette lehetôvé, hogy gyermekem
mellett eredményesen végezhessem munkám.
Lelkesen, számos terv megvalósításának reményével állok a kistérség fejlesztéséhez,
a feladatok ellátásához. Fon-

tosnak tartom, hogy a kistérségben élôk identitását
erôsítô, akár szemléletformáló közösségi programok kerüljenek megrendezésre. Lényeges, hogy a helyi gazdasági szereplôk, civil szervezetek
ismerjék egymást, partnerként együttmûködjenek. Ehhez elsô lépés a megfelelô térségi információáramlás megvalósítása a kistérség honlapján keresztül. Szeretném, ha a
kistérség elektronikus felülete felhasználóbaráttá, a lakosság, a vállalkozások, a térség
iránt érdeklôdôk számára érdemi tartalommal bíró, a kistérség egészének, annak településeinek információbázisává
válna. Mindezeken túlmenôen
úgy vélem, elsôdleges cél a
kistérség életében a 2011–
2013 idôszakban pályázható források – akár EU, akár
egyéb (pl: alapítvány által kiírt) – megragadása minél több
nyertes projekt megvalósításával. Szeretnék hozzájárulni a kistérség fejlesztésében
végzett munkámmal ahhoz,
hogy a térségben élôk számára érzékelhetôvé váljon, hogy
a települések által létrehozott kistérségi társulás szolgáltat, fejleszt, hogy nemcsak
jó ide hazajönni, de már jó itt
a szabadidôt eltölteni, mert
– például – épült a kistérség
több településén átívelô kerékpárút, megrendezésre kerültek – környezettudatos
magatartást erôsítô – programok, térségi rendezvények.
Egy-egy apró forrás megragadása is elôrelépés e térség érdekében.
Kedves Tünde

Önkormányzat

In memoriam Horváth Ottó A Hymnus születésnapján
Elmúlt már 10 éve, hogy Martonvásár elsô szabadon választott polgármestere távozott az élôk sorából. Megmaradt azonban az emlékezete
mindazok elôtt, akik ismerték és valamilyen módon együttmûködtek vele
és megmaradtak azok az alkotások, amelyek az ô mûködése idején jöttek
létre. Az utókor kötelessége emlékezni és értékelni az elôdök tevékenységét és törekedni arra, hogy felülmúlják azt, mert a fejlôdés lényege, hogy
az utódok jobban csinálják, mint az elôdök. Most, hogy egy új, egységes
csapat állt a település élére, új polgármesterrel, érdemes visszatekinteni
az elôdök teljesítményére, hogy tudják mit kell felülmúlni!
Jómagam negyven évig (1956–1996) voltam martonvásári lakos, szemtanúja a lassú és mérsékelt fejlôdésnek, majd annak a felgyorsulásnak,
amelynek motorja Horváth Ottó volt, bármilyen beosztásban is dolgozott
mûködésének negyed százada alatt. Van tehát mire emlékeznem! Az emlékek közül csak néhányat hívok elô, amit különösen fontosnak tartok.
Az egyik ilyen az ABC áruház építése, elhelyezése volt. Az ÁFÉSZ egy szûk
helyre akarta beszorítani, lakóházak közé. Tárgyalásunk eredménye lett
az, hogy terület cserével megoldottuk a kérdést és a jelenlegi helyére került az ABC. Ottó tudta értékelni és minden erejével támogatta mások
erôfeszítéseit. Közremûködött az új óvoda felépítésében, az iskola fejlesztésében. ô volt a fô kezdeményezôje és bonyolítója a telekalakításoknak.
A martonvásári gázprogram létrejöttében és bonyolításában sokat tárgyalt.
Az utak és járdák építésében, javításában társadalmi munkák szervezésével és saját munkájával is részt vett.
Amikor igazgatóként sikerült pályázat útján felújíttatnom a kastélyt, és
Schrôder atya közremûködésével a templom külsô vakolatát, a torony te
tôzetét, a vízszigetelést és a vízelvezetést – én egy egységnek tartottam a
kastéllyal összeépült templomot –, sokak ellenvéleményét figyelmen kívül
hagyva, Horváth Ottó pályázat útján kandelábereket és díszkivilágítást
csináltatott, ezzel koronázva meg az egészet. Így vált igazi díszévé a településnek a kastély és templom együttes.
Ottó többször megkérdezte tôlem, hogy a település miként honorálhatja
ezt a segítséget. Én azt válaszoltam, hogy ez szívbôl jött és megtehettem.
(Schrôder atya Ottó temetésén köszönte meg és áldott meg engem érte.)
Horváth Ottó nagyra értékelte a Kanadába induló tánccsoportnak nyújtott segítséget épp úgy, mint a hétköznapi dolgokat, a hó eltakarítást, az
óvodának nyújtott mûszaki segítséget.
Az általa kezdeményezett Martonvásári Napok programsorozat rendezvé
nyeihez, a Százszorszép Táncegyüttes fellépéséhez, a testvértelepülés kül
dötteinek fogadásához többször biztosítottuk a helyszínt, adtunk fogadást.
Egyik utolsó beszélgetésünkön mélységes aggodalmát fejezte ki, hogy mind
az intézet, mind a gazdaság sok helyi lakosnak felmondott, ezért sokan
munkanélkülivé váltak. A gazdaság és több helyi gazdálkodó szervezet leépült. A Budapestre bejáró dolgozókat is fokozatosan hazaküldik. Odafigyelt mindenkire és segített azon, aki valamilyen problémával fordult hozzá.
Sportemberként szívügyének tekintette a martonvásári kézilabda- és labdarúgó csapatok szereplését, maga is évtizedekig aktív kézilabda játékos
volt. Dédelgetett álmát, egy sportcsarnokot, sajnos nem sikerült felépítenie. Mindig azt hangsúlyozta, hogy a jövô érdekében a legfontosabb az ifjúság és az egészségügy helyzetének elôtérbe helyezése.
Horváth Ottó a polgármesteri hivatal mûszakisaként és polgármesterként
is élt, halt Martonvásárért! Munkájával, kitartásával, emberszeretetével
minden tôle telhetôt megtett a településért. Tevékenységével példát mutatott, magasra állította a mércét az utódai számára!
Én, aki Martonvásár drukker maradtam, kívánom, hogy a mai vezetôk
méltó utódai legyenek, tekintsék ôt példaképüknek!
Prof. Dr. Balla László
az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetének volt igazgatója
Január 24-én, hétfôn este 19 órakor gyertyagyújtással emlékezünk Horváth Ottóra a sírjánál.

„Évrôl évre mélyül a jelentése, súlyosodik az értelme, sôt –
remélhetôleg – ércesedik az üzenete annak a ténynek, hogy a magyarság, a kultúra ünnepéül a Hymnus születésnapját választotta.
Sokatmondó az, hogy egy hétnegyed évszázados költemény emlékeztet minden év kezdetén arra… amit… kultúrának nevezünk”
– olvashatjuk Alexa Károly 1999. januári írásában.
Pósa Zoltán pedig a következô gondolatokat írta a 2008-ban
megjelent, Az irodalom aprószentje címû cikkében: „Már szinte közhelyes alapigazság, hogy más népek fiai irigyelnek bennünket nemzeti imánkért, a Himnuszért, Kölcsey Ferenc nagyszerû
költeményéért, Erkel Ferenc zenéjéért… mégis ott tartunk, hogy
nemzeti kultúránk, irodalmunk, aprószentként vérzik a sátán bálján. Ne hagyjuk hát… hogy elpusztítsák nemzeti létünk legdrágább foglalatát, a magyar irodalmat, a magyar nyelvet, a magyar
kultúrát. A mi gyermekeinkért, utódainkért sem.”
A Városi Könyvtár és a Klubház
e gondolatok szellemében hívja
a magyar kultúra pártolóit
január 22-én, szombaton 16 órakor
a Városi Könyvtárban megrendezésre kerülô
ünnepi elôadásra, melynek címe
„Nyelvében él a nemzet…”
„Nyelvében él a magyar…”
„Nyelvünkben a világ…”
Az elôadáson közremûködnek a martonvásári kultúrát képviselô intézmények, a Békés Megyei Jókai Színház
elôadómûvészei, valamint zongorán Gergics Anna.

A

Címképünkhöz

Magyar
Kultúra Napján ebben
az esztendôben megemlékezhetünk Liszt
Ferencrôl is, aki kétszáz éve született
Doborjánban. Sok helyen olvasható róla,
hogy talán még magyarul sem tudott, de
bármerre fordult meg
a nagyvilágban, mindenhol magyarnak vallotta magát, s jó hírét
keltette kis hazánknak. Igazi kulturális nagykövete volt Magyarországnak. Például a sajtótörvényünk nemzetközi visszhangja
kapcsán sokan példát vehetnének napjainkban is róla.
Martonvásárhoz – elsôsorban
Beethoven révén – legalább
két szálon is köthetô. Egyrészt – korabeli források szerint – a nagy feltûnést keltô elsô
bécsi koncertjén az akkor 11
éves mûvészre felfigyelt Bee-

thoven is. Másrészt – ahogyan
azt Hornyák Mária Martonvásár
címû, 2000-ben
megjelent köny
vében olvashat
juk:
„Beethoven kapcsán Martonvá
sárt 130 éve emlegetik, itteni látogatásairól
azonban Brunszvikék ismerôsei
korábban is tudtak. Tudott Liszt
Ferenc is, aki 1846. május 11-én
zarándokolt el ide. A kastélyban
Beethoven-relikviákat láthatott:
leveleket, kottákat, festményt,
majd pedig néhány Beethovenmû eljátszása után visszatért
Pestre.”
A Forum Martini hasábjain ebben az esztendôben még vis�szatérünk Liszt Ferenc marton
vásári látogatására.
O. A.
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Ez történt

Bedô Zoltán

Gábor Dénes-díjas

D

ecember 16-án, az Országházban rendezett ünnepélyes eseményen huszonkettedik alkalommal osztották ki a Gábor Dénes-díjakat, mellyel
a jelentôs tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet ismerik el. A díjat létrehozó Novofer Alapítvány kuratóriuma a felterjesztések alapján ezúttal hét Gábor Dénes-díj és két
„In memoriam Gábor Dénes” elismerés
odaítélésérôl döntött. A Gábor Dénes
tudományos diákköri ösztöndíjat ezúttal is megosztva adták ki.
A díjazottak között köszönthetjük Mar
tonvásár nevében Bedô Zoltánt, az MTA
martonvásári Mezôgazdasági Kutatóintézetének igazgatóját. Az EUCARPIA
európai növénynemesítô társaság elnöki tisztét is betöltô szakember a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a molekuláris és hagyományos
növénynemesítési módszerek együttes
alkalmazása területén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért, 76
új gabonafajta elôállításában és a Pannon búza program kidolgozásában való
részvételéért kapta meg a díjat.
Elismeréséhez ezúton is gratulálunk.

Díjak, szerte Európából
Az elmúlt év is sok eredményt hozott a
Sütô Petre Rozália (Rozi néni) vezette SPR
mûvészeti csoportnak. A rengeteg és fáradságos munka gyümölcse ismét beérett.
A fiatal alkotók a következôkben felsorolt
díjakat, érmeket tehették örömmel a tarsolyukba.
A tavaly a 11. alkalommal megrendezett
Portugál Nemzetközi Rajzversenyen ismét
kitûnôen szerepeltek, és csoportjuk 9. alkalommal kapott meghívást a Vouzela-i
mûvészeti fesztiválra, ahol a csoportot Borsik Lili és Fekete Mátyás képviselte.
A mûvészeti fesztiválon osztották ki az
egyéni díjakat. Arany érmet kapott Kováts
Dorottya, ezüstöt Rezessy Lili, különdíjban
részesült Sulyok Bence, Dömötör Judit és Somogyi Zsuzsanna.
Mûveikkel szépen teljesítettek a dél-vidéki Szabadkán is egy Ex-Libris pályázaton.
Ez utóbbin Aranypáva díjat nyert Kováts
Dorottya és kiállították Gordos Cintia, Sulyok Bence, Raffai Fanni és Kisdi Johanna alkotásait is. Ugyancsak Szabadkán, a Szabadkai Nemzetközi Rajzpályázaton „hazánk” témában fôdíjat nyert Somogyi Zsu-

Somogyi Zsuzsanna
Kastély címû grafikája
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zsanna, kiállították Sulyok Bence, Rezessy
Lili és Polgár Alexandra mûveit. Ugyanitt a
„gyerekek és a sport” témában fôdíjat kapott Szalai Kristóf, ám kiállították Rezessy
Lili és Sulyok Bence munkáit is.
Lengyelországban a Torunban rendezett
Chopin emlékév kapcsán kiírt pályázaton Somogyi Zsuzsanna egyedüli magyarként kapott fôdíjat. Ennek értékét növeli, hogy a
beérkezett 10 ezer pályamûbôl csupán 35öt díjaztak. A toruni 17. Nemzetközi Gyerekgrafikai Biennálén Gordos Cintia, Borsik
Lili, Kováts Dorottya és Király Viktória mûveit
állították még ki.
A Debrecenben megrendezett Nemzetközi Ifjúsági Röplabda Bajnokság kapcsán
meghirdetett rajzpályázaton a középiskolások közül 1. helyezést kapott Borsik Lili a
„röplabda” témában, illetve 1. helyezett lett
Stefkovics Krisztina „hazánk” témában, míg
az általános iskolások kategóriájában Somogyi Zsuzsanna ért el 2. helyezést.
A Bayer-UNEP Nemzetközi Környezetvédelmi Pályázaton 3 tanuló (többszázezer
mû közül) bejutott a legjobb 450 közé:
Raffai Fanni, Dömötör Judit és Somogyi Zsuzsanna.
A
Finnországban
megrendezett 14.
Gyermek Mûvészeti
Kiállításon a „hazám”
témában a zsûri
7500 rajz közül kiállításra méltónak
ítélte és dicsérô oklevéllel jutalmazta
Rezessy Lili, Gordos
Cintia, Kováts Dorottya és Raffai Fanni mûveit.
A Fejérvíz Rt. által
évente megrendezett megyei versenyen 3. helyen végzett Gordos Cintia,
és a csoport összes
pályázójának a munkáit kiállították.
Ezek az eredmények a szorgalmas
tanítványok munkája mellett nem
születtek
volna
meg Rozi néni odaadó segítsége nélkül. Reméljük ez az
esztendô is hasonló
örömöket és sikereket hoz.
(Munkatársunktól)

Ez történt

Az elsôsök
fogadalomtétele

Mozgalmas napok szünet elôtt

A

múlt év utolsó hónapja is
bôvelkedett iskolai eseményekben. A tanulmányi versenyek közül a Zrínyi Ilona Matematikaverseny és a Szép Magyar
Beszéd verseny iskolai fordulóját rendeztük meg. Ez utóbbi
eredményét a képaláírásoknál a
nevek után zárójelben jelezzük.
A matematikaverseny eredménye:
A 3. évfolyamon elsô Bíró András (3. c), második Gábor Már-

ton (3. b), harmadik Lipovics Tamás (3. c).
A 4. évfolyamon elsô Szeifert
Levente (4. b), második Kôszegi
Levente (4. c), 3. Kazsimérszky
Áron (4. b);
Az 5. évfolyamon elsô Kardos
Angelika (5. a), második Szûcs
Bence (5. c), harmadik Páter
Ákos Sebestyén (5. b);
A 6. évfolyamon elsô Bottka
Axel (6. b), második Miklós
Gergô (6. b), harmadik Bôke
Boglárka (6. a);
A 7. évfolyamon elsô Jambrik

5.évfolyam:
Gyulay Júlia (3.), Orbán Luca (2.),
Mata Andrea (1.)

Levente (7. a), második Vajda
Villô (7. a), harmadik Csáp Barnabás (7. a);
A 8. évfolyamon elsô Jézsó Bence (8. b), második Szeidl Krisztina (8. a), harmadik Máté Sebestyén (8. a).
Kápolnásnyéken, a Vörösmarty
Mihály Általános Iskola és Gimnázium körzeti szavalóversenyén második helyezést ért el
Kálfári Dóra (1. a). (Tanítója:
Filemon Krisztina)
December 16-án iskolánk név
adójának születésnapjára emlé

6. évfolyam:
Béni Kincsô (1.), Böcz Balázs (3.),
Hujber Soma (2.) Kovács Dóra (2.)

keztünk. Ezen a napon tettek
fogadalmat az elsô osztályosok,
majd ünnepi mûsorral idéztük
fel Beethoven életének legfontosabb állomásait, s a Mûvészeti
Iskola tanárainak és tanítványainak elôadásában felcsendült a
nagy zeneszerzô néhány mûve is.
Az utolsó tanítási napon két
osztály is meglepett bennünket mûsorral. Az 5. c osztályosok Ambrus Terézia, a 7. a osztályosok dr. Czikajló Gyuláné
vezetésével készültek a betlehemezésre.

7–8. évfolyam:
Riczu Alex (3.), Vajda Villô (2.),
Csáp Barnabás (különdíj),
Somogyi Zsuzsanna (1.)
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Intézményeink életébôl

Szakmai elismerés
Az elmúlt években megvalósított tartalmi fejlesztések szakmai elismeréseként
decemberben iskolánk elnyerte a „Minôsített Referencia-intézmény” oklevelet.
A referencia-intézményi mi
nôsítés folyamatának és státuszának érvényes kritériumrendszerét az Oktatási és Kulturális Minisztérium adta ki. A
szaktárca stratégiai céljainak
megfelelôen a referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minôsített szolgáltató bázisai lesznek.
Ez a szakmai minôsítés több
szempontból is fontos iskolánknak. Jelenti annak a többéves munkának az elismerését, amelyet az iskolavezetés és a nevelôtestület végzett a pedagógiai munka tartalmi és módszertani megújítása és a nevelési-oktatási módszerek fejlesztését
illetôen. Azt jelzi számunkra, hogy az új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával
jó úton haladunk az iskolai
esélyegyenlôség megvalósításában. A referencia-intézmények regionális és országos
szintû hálózatának tagjaként
a fejlesztések során megszerzett, korszerû pedagógiai tudást, az új módszerekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatotokat és „jó gyakorlatokat”
átadhatjuk más intézmények
pedagógusainak intézménylátogatás, hospitálás, szervezett szakmai mûhelyek keretében, s bemutathatjuk elért
eredményeinket.
Intézményünk a minôsítési eljárás során jogot szerzett arra
is, hogy a pedagógusképzést
folytató felsôoktatási intézményekkel együttmûködve a
közeljövôben hivatalos gya
korlóhelyként vegyen részt
a hallgatók gyakorlati képzésében. Iskolánk pedagógusai
szakmai vezetôként segítik
majd a tanárjelöltek felkészítését az oktató-nevelô munkára.
A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében a jövôben

Rajzra hívó

kulcsszerep hárul a hálózati, Több éve már, hogy a téli idôszakban, a rendes heti tanórák mellett
horizontális tanulás mintaadó szombatonként felvételi elôkészítô rajzot tartunk idôsebb diákjainktartalmait közvetítô iskolákra, nak. Ez évben szeretném ezt a foglalkozást nyitottabbá tenni. Szereköztük a martonvásári Bee- tettel várok fiatalokat, idôsebbeket, akik szombaton délutánonként
thoven Általános Iskolára.
szívesen alkotnának, rajzolnának az alkotóházban.
A minôsítés az elismerés mel- Nagyobbik mûtermünkben modellrajzra van lehetôség, kisebbik
lett újabb szakmai feladatokat mûtermünkben önálló alkotó munka folyik. Kezdôkkel, haladókkal
ad számunkra, és egyben to- egyaránt szívesen foglalkozom, igény szerint segítek a munkában. Levábbi lehetôségeket is nyújt het dolgozni saját eszközökkel, de szolgálhatunk rajz és festô eszköaz iskola fejlesztésére és a kö- zökkel is. A részvételi díj alkalmanként 2000 forint. Jelentkezésüket a
zép-dunántúli régióban a köz- 06 (30) 331-9645-ös telefonszámon várom.
ponti pedagógiai szakmai sze- Tehát a foglalkozásokat szombatonként 15-tôl 18 óráig tartjuk.
rep megerôsítésére.
Abban is reménykedem, hogy idôvel a közös foglalkozások révén az
Turcsányi Klára érdeklôdôkbôl talán egy jó kis klub is kialakul!
igazgató
Kárpáti József

Madárbarát óvoda
Sokan kérdezhetnék lehet-e élni kezdjük el, és az újságon keresztül továbbra is támadarak nélkül? Biztosan lenné- jékoztatjuk Önöket madárvédelmi munkánkról.
nek, akik azt válaszolnák: „igen lehet”. Remélem, Addig is kérjük a város lakosságát, hogy Önök is
azonban ezek az emberek vannak kevesebben, és viseljék gondjukat tollas kis barátainknak.
Cserna Sándorné
mi madarakat szeretôk többen. Gondoljunk csak
bele, milyen jó reggelente madárdalra ébredni, az
erdôben sétálva hallgatni a madarak csicsergését,
vagy figyelni madaraink jótékony munkáját a kertekben. Ilyenkor télen nekünk embereknek kell
gondoskodnunk kis barátainkról. Ez az idô a madaraknak a nyugalmi idôszak. Sok madarunk elvonul, de sok itthon marad vagy hozzánk érkezik
telelni. Ilyenkor legfontosabb feladatunk az etetés megkezdése és az egész éves itatás folytatása. Érdemes kitakarítani és kihelyezni a régi és az
új odúkat. A természetes és mesterséges odúk
fontosak a madarak életében télen is, hisz sok faj
éjszakázásra is használja ezeket. Nagyon fontos
azonban, hogy a hó elolvadásával abba kell hagyni a madarak etetését, és ki kell üríteni az odúkat. A költési idôszakban ne etessük a madarakat, mert ez a cinegékre nézve kockázatos lehet.
Több tanulmány említi, hogy több cinege etette
fiókáit az odúban maradt napraforgó magokkal,
amit a fiókák nem tudtak megemészteni, – hisz
rovarevôk –, s a gyomortól a nyelôcsôig felgyülemlett magoktól megfulladtak. Az itatás azonban egész évben, különösen azonban a nyári kánikulában nagyon fontos madárvédelmi munka. A
Magyar Madártani Egyesület 1974-ben hozta létre a „A madárbarát Magyarországért programot”,
melynek egyre több tagja van. Óvodánk évek óta
foglalkozik madárvédelmi feladatokkal, madáretetéssel, itatással és madarak megfigyelésével.
Mindezt a gyerekekkel együtt tesszük. Óvodánk
udvara nagyon jól megfelel ennek a munkának, hiszen sok fa, rengeteg bokor nyújt védelmet, költési lehetôséget madarainknak. Ezért is gondoltuk, hogy belépünk a Madárbarát kert programba, és Madárbarát Óvoda leszünk. A szükséges
feladatokat – belépés, regisztráció – januárban
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Mese-pályázat
gyermekeknek
Január 8-a volt az írni-olvasni tudás világnapja. Az írni-olvasni tudás az emberek közötti kommunikáció kulcsa, mégis még mindig
több száz millióan élnek e képességek nélkül, háttérbe szorítva és kirekesztve társadalmukból. Az írást és az olvasást gyermekkorban kell megszeretni. Azok a gyermekek,
akiknek szüleik gyakran mesélnek 2,8-szer
nagyobb eséllyel válnak rendszeres olvasóvá. Éppen ezért – vagy ezért is – szeretettel
hívjuk a martonvásári gyermekeket szüleikkel együtt a Városi és Iskolai Könyvtárba, ahol
minden korosztály igényét kielégítô könyvekkel várjuk a leendô olvasóinkat! A könyvtárba való beiratkozás 16 éves kor alatt ingyenes.
Kedvcsinálónak a gyermekek figyelmébe
ajánlunk néhány könyvet a mesekönyvek közül:
• Hohol Ancsa: Terka, a világutazó
• Holly Webb: Mazsi elszökik
• D. Tóth Kriszta: Lola mesék
• A mindent járó malmocska és más mesék (a
népszerû „Magyar népmesék”sorozatból)
• Az égigérô paszuly és más mesék (a nép
szerû „Magyar népmesék” sorozatból)
Az írni-olvasni tudás világnapja alkalmából
a Városi és Iskolai Könyvtár meseíró pályázatot hirdet az alsó tagozatos gyerekeknek.
A pályázaton való részvétel feltétele az érvényes könyvtári tagság. Az elkészült meséket
március 15-éig várjuk a könyvtárba. A legjobb mesék szerzôit megjutalmazzuk. Mottó: Írj mesét akár fél oldalban, akár kisregényben, mindent szívesen látunk!
Már most jelezzük, hogy februárban a selejtezett folyóiratok jelképes összegért megvásárolhatók.
Konrádné Papp Orsolya
könyvtárvezetô

Folytassák, fúvósok!
December 11-én ismét
nagyszerû hangversenyt adott
a Martonvásári Fúvószenekar.
Aki hallja, adja át!
Érdemes a koncertjeiket
látogatni!

Egy decemberi elôadás utóélete
„Nem jöttünk mi sehonnan sem!” Igen,
büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és mióta megszülettem, a láthatatlan köldökzsinór eltéphetetlenül ehhez a
földhöz köt. Újra és újra rácsodálkozom
erre a hihetetlen gazdag kincsre, e rendkívül bölcs nyelvre, melynek szóképeiben ôseink tudása tükrözôdik. Ahol a lélek tudása a lelkiismeret, „lélek, lélegzet,
lelkiismeret”, „szellem, szellemes, szellemiség, szellemében”, mind azonos tôrôl
fakad.
Finn-magyar testvériség? Honnan jöttünk,
hová tartunk? „Nem jöttünk mi sehonnan sem.” De feladatunk van, megôrzôk
vagyunk, meg kell ôriznünk az értékeket, szolgálni az embereket. Valóban! Az
elôadást végighallgatva, ki-ki döntse el
maga, mi az igazság, kik vagyunk mi, magyarok, szkíták, avarok, hunok, vagy kiknek is nevezzem magunkat, kiknek örököseiként élünk itt ma, s emlékezünk az
ôsi tudásra!
Nem hiszek abban, hogy valamely
nép felsôbbrendû a másiknál, hisz
mindannyiunknak át kell mennünk
különbözô stádiumokon.
Ösztönösen – tán korábbi életek emlékére – sokféle kultúrához vonzód-

tam életem során. Némelyekhez különösen erôsen. Csuda jó dolog más kultúrák nyelvét tanulni, azokon megszólalni, azokat érteni, vagy megérezni, amit az
elme nem is tud megérteni. A tudatunk
ilyenkor kinyitja kapuit, befogad és elfogad. Különleges élmény idegenben átélni, hogy egy kis idôre valaki mássá válunk. Ilyenkor szinte egy másik dimenzióba lépve, egy más nép fiai között, egy
más ember életét élhetjük.
De még csodálatosabb tudni, hogy ez
csak játék, egy szerep. Tudni, hogy létezik a való élet, a gyökér, amelyhez végül visszatérünk, amely nemcsak megtart, hogy ne sodorjon el az élet, de tartást is ad.
Egyszer, ha a játéknak vége, felébredni,
HAZAtérni, visszakapni az igazi életet, a
valót, énnek lenni újra, minden keservével és gyönyörével. Megpihenve itt, ahol
mindenki ért és ahol mindenkit értek.
Újra ezen a csodálatos, gazdag nyelven,
szabadon, korlátok nélkül fejezni ki magam, akár szeretetem, akár legbensôbb
gondolataimat akarom megosztani, de
még bosszúságom is egészen gazdagon
árnyaltan tudom a világ tudtára adni.
B. Sz.

Ismét fantasztikusak voltak
Még az adventi készülôdés idején, december 10-én este ismét csodálatos volt a Százszorszép Együttes. Ki tudja már hányadszor, de
ezúttal is fergeteges mûsorral igazolta, hogy kitartó munkával milyen csodákat lehet mûvelni! Már korán igyekeztünk ott lenni, hogy
idôben üdvözölhessük a sok-sok jó barátot, akikkel már 27. éve ismerjük egymást a világ második közepén, Martonvásáron! Nem
is próbálkozom a felsorolással, hiszen biztosan kihagynék közülük
egyet-kettôt!
Fantasztikusan lenyûgözô volt számunkra a kis ovisoktól kezdve a
legnagyobbakig látni a különbözô csoportok elôadásait, ahol a zene
szárnyán csupa derûvel és végtelen jókedvvel adták elô a mûvészi
mûsorukat! Igaz már sok éve megszoktuk ezt a magas színvonalat,
de mindig sikerül újabbal meglepni a kíváncsi közönséget!
Sok jó barátunk gyermekei és már unokái is magas szinten adták elô, önfeledt vidámsággal a mûvészetüket! Minden arc mögött

tükrözôdött az a belsô lelki gyönyörûség, ami talán csak a színpadon,
elôadás közben jön elô!
Legmagasabb mûvészetükrôl adtak tanúságot a táncosok betanítói, segítôi is! Nem is akarom egyenként az összes jó tevôt megemlíteni, mert biztosan itt is kimaradna valaki! Aki eljött, az teljes
feltöltôdéssel távozhatott, akár Budapestrôl, akár Martonvásárról
érkezett! Ismét bebizonyosodott, hogy a tartósan kitartó munka
gyümölcse beérik, légyen bármi idôjárás odakint!
Ismét reményét látjuk annak, hogy a régi Martonvásári Napok hangulata újra magára talál, légyen bármilyen gazdasági nehézség kis hazánkon! Ehhez kívánjuk, hogy adjon az Isten további sok erôt és jó
kedvet, hogy legyen „még tovább”!!! Köszönjük Budapest összes
vendége nevében is, akik bizonyára már ugyancsak 27. éve szintén
martonvásári szívvel élnek, itt Budán!
Zaránd Attila és Barbara
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Intézményeink életébôl

Gyerekkel a sorban

www.fiskus.hu

A Martonvásári Civil Fórum Közhasznú
Egyesület ezúton is felhívja Martonvásár
lakosságának figyelmét arra, hogy karitatív elvek betartásával használtruha
gyûjtést kezdett. A gyûjtés célja, hogy
a rászorulókat textilnemûkkel, így
ruhanemûkkel, ágynemûvel és egyéb
háztartásban használható textiltermékekkel segítsük.
A begyûjtött – az egyesület által adománynak tekintett – textilnemûk átmeneti raktározásra kerülnek, majd csekély regisztrációs díj ellenében juthatnak – szükségleteik szerint – a rászorulókhoz.
A rászorultságot az önkormányzat szociális munkát végzô intézménye állapítja
meg és e vélemény kialakítása után hívja meg az elôre egyeztetett idôpontra,
az adomány átvételételére az érintetteket, akik az egyesület önkéntes munkát végzô segítôitôl kapják meg az adományt.
Az adományozásra nem került begyûj
tött ruhanemût az egyesület a Magyar
Vöröskeresztnek adja át.
Megemlítjük – köszönettel – hogy az
eddig végzett tevékenységünkhöz sokan járultak hozzá díjmentes munkavégzéssel, ingyenes szolgáltatással, valamint anyagi támogatással.
Használtruha gyûjtésére szolgáló – fehér színû, feliratokkal ellátott – konténereinket két helyen, a Vasútállomás
melletti Benzinkútnál és a CBA Áruháznál helyeztük el, ahol jármûvel is
jól megközelíthetôek. Reméljük, hogy
az eddig más gyûjtôhelyekre szállított
használt ruhanemûk is egyesületünk
gyûjtôkonténereibe kerülnek és így helyben hasznosulhatnak, karitatív célból.
Kérjük – a vélhetôleg nagyszámú –
adományozóinktól, hogy a gyûjtô
konténerbe csak mosott, tisztított, netán vasalt, még használható ruhanemût
helyezzenek el!
A használt és még használható – elsô
sorban gyermek – cipôk gyûjtését tervezzük és 2011 elsô felében külön
gyûjtôkonténer alkalmazásával kívánjuk
megkezdeni.
A munka állásáról, számszerûségeket
tekintve is rendszeresen beszámolunk,
hogy az adományozók megismerhessék a felhasználás idejét, helyét és módszereit.
Perczel Mihály
elnök

Új év, új kezdet, új elhatározások. A mögöttünk lévôvel számot vetve új célokkal vágunk
neki az elôttünk álló évnek. Mind a házastársi kapcsolat, mind a gyermeknevelés területén
megelégedéssel tekinthetünk vissza, ha sikerült úgy szeretnünk, hogy azt a társunk, gyermekünk is érezze. Minden gyermeknek van egy soha meg nem szûnô kérdése szülei felé, mely
így hangzik: „Szeretsz-e engem?” Ritkán fogalmazza meg ezt szavakkal, inkább magatartásával kérdez, s az erre kapott válasz határozza meg elsôdlegesen életszemléletét. Dr. Ross
Campbell „Életre szóló ajándék” címû könyvében négy csatornáját írja le a feltétel nélküli
szülôi szeretet kifejezésének. Ezek a szemkapcsolat, a testi érintkezés útján tanúsított melegség, egyedül a gyermekre irányuló osztatlan figyelem és a fegyelmezés. E területeknek
külön fejezetet szentel könyvében, melyet szívbôl ajánlunk minden kedves édesanya-társunknak, akik a 2011-es évben is tökéletesedni szeretnének szülôi hivatásuk gyakorlásában.
Czékusné Bíró Nóra és Fodor Adorjáni Edit

U

gye ismerôs? Mert bár igyekszünk elkerülni, de óhatatlan, hogy néha gyerekkel is sorban áll az ember. Például a postán – manapság ez azért megkerülhetô is lehet –, vagy a rendelôben, esetleg a hivatalokban. Néha egy-egy jobb érzésû sorban
álló ugyan elôreenged, de azért kis hazánkban újabban ez nem igazán jellemzô. Mit is
tehetünk akkor, ha a sorban állás elkerülhetetlen? Egy nagyobb gyerekkel egyszerûbb
a dolgunk, mert viszünk egy mesekönyvet,
beszélgetünk, de mit csináljunk egy kicsivel?
Hogyan készüljünk fel az ilyen helyzetekre?
Sok egyéb mellett néhány ismerôs mondóka megrövidítheti az idôt. A hivatalokban pedig, ahol a sorszámtáblát kell figyelni, bátran

lehet játszani. Nem kiabálva, szépen, halkan,
így a gyermek sem futkározik, és jól érzi magát gyermek és szülô egyaránt.
Ahhoz pedig, hogy változatos mondókakincsünk, dalkincsünk legyen, szeretettel ajánlom a kisgyermekes édesanyák figyelmébe a Ringató foglalkozásokat, ahol mind a
népi mondókakincsünk, dalkincsünk, mind
pedig gyermekirodalmunk gyöngyszemei
és gyönyörû, értékes, komponált dalokból
álló repertoárunk gyarapszik. Immáron ötödik éve várom az édesanyákat gyermekeikkel együtt sok szeretettel a mûemlék óvoda épületében.
Fiskus Olga
foglalkozásvezetô

Egészségvédô torna
November óta tartunk egészségvédô tornát a Klubházban. A mozgás valódi hasznosságát kívánjuk elérni azzal, hogy januártól már hetente két alkalommal találkozunk. Ez jó azoknak is,
akik csak hétköznapokon érnek rá, de még jobb azok számára, akik mindkét napon idôt tudnak szakítani a maguk egészsége érdekében szerdán és szombaton 18 és 19 óra között. Várjuk a kímélô mozgást igénylô hölgyeket és urakat is (!) az egy órás kímélô, gyógyító mozgásra. Érdeklôdô kérdéseikre Bicskei Balázs gyógytornász válaszol a 06 (30) 945-2564-es számú telefonon, vagy a helyszínen, a Dózsa Gy. út 13. szám alatti klubteremben.
N. Á.
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FELHÍVÁS!

Szeretsz engem?

Rólunk írták – Sport

Jövôre folytatódhat a szakasz
felújítása*

A régió korszerû áramellátása
Bicske (lk) – Átadták a Martonvásár-Bicske közötti 400 kilovoltos távvezetéket, valamint az új Bicske Dél alállomást tegnap. A nyolc településen átívelô vezeték 24,5 kilométer hosszú, 168 fenyôtípusú oszloppal épült a kor követelményeinek megfelelô készülékek, berendezések alkalmazásával. A beruházás teljes költsége 10,5 milliárd forint volt.
A vezeték és az állomás tovább növeli a régió ellátásbiztonságát, és
erôsíti az európai villamosenergia-rendszeren belüli hálózati kapcsolatokat.
(FMH, 2010. 12. 11.)

Rekultiválják a hulladéklerakót
A vasútállomás után „jöhet”
majd a Vasút utca
Martonvásár (tt) – Rövidesen
véget ér a vasútállomás környékének rendezése, a munkát azután a Vasút utca felújításával folytatják. Sok helyszínen végeznek
hasonló feladatokat.
Az ôsszel lehullott nagy mennyi
ségû csapadék miatt a földmunkákat és ároképítéseket a
kivitelezônek sokszor fel kellett függesztenie a Tárnok és
Székesfehérvár közötti vasúti
szakaszon. Gondot jelentett a
Velencei-tó magas vízszintje is.
A teljes munkaterületen a kis
mûtárgyak (hidak, átereszek)
felújítása, a kapcsolódó meder-, valamint a vízelvezetô árkok rendezése folyik. A Tárnok
és Martonvásár közötti vonal átépítésére 2011-ben kerülhet sor
– tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztô Zrt.
A martonvásári állomáson például az új gyalogos aluljáró
befejezô, belsô szerelési mun-

Martonvásár (kk) – A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézete már 2007-ben használta utoljára a településhez tartozó, a Gábor-majori bekötôút mellett lévô
hulladéklerakót. Az uniós csatlakozás után az országos hulladék
gazdálkodási terv szabályozza a
lerakók mûködtetését. Elôírás,
hogy a használaton kívüli telepeket végleges záróréteggel lássák el.
A kutatóintézet pályázott, nyert
21 milliót a 3 milliós önrésze mellé, így a lerakót rekultiválják, majd
a késôbbiekben az elôírásoknak
megfelelôen kezelik a lezárt hulladéktelepet.
(FMH, 2010. 11. 19.)

Vécsy Attila felvétele

kái folynak. Rövidesen véget ér
a tereprendezés, és a kivitelezô
telephelyének
felszámolása.
Ezek után elkezdôdhet a Vasút utca átépítése, a buszforduló és a burkolt rakterület építése. A zajvédô falak létesítése folyamatban van. Martonvásár és
Kápolnásnyék között november
28- án befejezôdött a bal vágány
átépítése, a vonatok december
elsejétôl 80 km/h sebességgel
közlekednek az átépült szakaszon. A zajvédô fal építésének
ott az utómunkái zajlanak. Folyamatban van a megállóhelyeken a perontetôk építése, a térvilágítás és az utas tájékoztató
hangosítás telepítése.
A 2010–11. évi Fejér megyei kézilabda-bajnokság ôszi
Dolgoznak a vasúton, illet- fordulója véget ért, a csapatok jelenleg téli pihenôjüket töltik. Mind
ve az állomásokon Pettenden, a férfi, mind a nôi csapatunk az idei szezonban több-kevesebb, de
Baracskán,
Kápolnásnyéken, sajnos inkább kevesebb sikerrel szerepelt. Nôi együttesünk 9 veVelencén, Velencefürdôn, Gár- reséggel, 3 gyôzelemmel és egy döntetlennel jelenleg 6 ponttal a
donyban és Dinnyésen is.
12. helyen áll, míg a férfiak 8 pontot szerezve pillanatnyilag az 5.
(FMH, 2010. 12. 03.) helyet foglalják el 4 gyôzelemmel és 8 vereséggel. Jó hír azonban,
hogy a sérüléssekkel, és helyenként hiányos kispaddal tarkított fél* Természetesen a jövôre szó a évet követôen egyre több utánpótlás játékos, kézilabdázni akaró ficímben 2011-re utal. A szerk.
atal érkezik hozzánk. A közös munkát azonban nagymértékben nehezíti, hogy a hideg idô beállta óta, valamint a tornaterem felújítása
miatt egyáltalán nincs lehetôségük a csapatoknak edzeni. A tavaszi
idény március elején kezdôdik.
MKSE
A martonvásári telepen most avatták a haszongépjármûmosót.
… A Viszló Trans 2007. október elsejétôl lett az Alba Volán Zrt. alvállalkozója, amikor elnyerték Bicske és környékének menetrend sze- A hagyományoknak megfelelôen az évet a Bihari Aladár Sakkverrinti helyközi személyszállítására kiírt pályázatát. 2008 augusztusá- sennyel kezdtük, aminek ezúttal a Klubház adott otthont. A hét
tól − szintén közbeszerzés révén − Martonvásár és környékén is ôk gyermekkorú induló közül a dobogóra váli gyermekek kerültek,
látják el a menetrend szerinti buszközlekedést.
sorrendben Tóth Gábor, Kiss Sándor és Bánszki Donát. Felkészítô taA cég mostanra felújított martonvásári telephelyét az Alba Volántól náraik Bence Gyuláné és Bence Gyula. A felnôttek versenye tizenhávásárolták, ahol – 67,5 milliós uniós támogatás révén – ezer négy- rom indulóval rajtolt. Itt Holtság István (Érd) lett az elsô. A második
zetméteres, az alkatrész-kereskedéshez megfelelô csarnokot, illet- helyen Zelena Zsolt (Vál), míg a harmadikon Farkas László (Tordas)
ve egy korszerû haszongépjármû-mosót építettek. … (Ezt decem- végzett. A legjobb martonvásári versenyzô Sziklai István, míg a legber 10-én adták át. A szerk.)
jobb ifjúsági versenyzô Zelena Viktor (Vál) volt.
(FMH 2010. 12. 30.)
Z. Zs.

A tavaszban bízunk

Egy rossz IFA-val kezdte

Sakk-verseny
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Felkészülés – idegenben
Lezártunk egy évet, lassan elkezdôdik az új idény, felkészülésünket január 17-én kezdjük heti két edzéssel és két edzômérkôzéssel. Keretünkön nem szeretnénk változtatni, egy–egy poszton talán… Felkészülésünket megnehezíti a tornaterem hiánya, ezért edzéseinket
Baracskán, mérkôzéseink nagy részét Diósdon játsszuk, mindkét
helyen, mûfüvön.
Egy jó hír, hogy elnökünk Kápolnai Csaba továbbra is az átalakult

Megyei Labdarúgó Szövetség vezetôségéhez tartozik, ahol továbbra is képviselheti érdekeinket.
Utánpótlás csapataink közül ifi csapatunk január 9-én (a Forum
Martini lapzártáját követôen) Dunaújvárosban teremtornán szerepel, amit az FMLSZ szervez. Sajnos serdülô csapatunk a rengeteg
jelentkezô miatt, sok más csapattal együtt nem jutott be erre a tornára. Ennek ellenére ôk sem maradnak torna nélkül, január15-én
Sárszentmiklóson, február 16-án Tárnokon szerepelnek.
Felnôtt csapatunk elsô felkészülési mérkôzését a BKV otthonában
január 26-án, szerdán 17 órakor játssza. Bôvebb információt a www.
martonvasarsk.gportal.hu honlapon találnak.
MSK

Érmek Százhalombattáról
A 2010-es évet teremtornán
zárták korcsoportjaink Százhalombattán, ahol U7-es korcsoportunk az 5. helyen, U9-es korcsoportunk a 2. helyen, U11-es
korcsoportunk a 3. helyen, végül az U13-as korcsoportunk
veretlenül az 1. helyen végzett

(képeinken). A gyerekeknek gratulálunk, az ôket elkísérô szülôi
szurkoló tábornak, pedig köszönet a lelkes buzdításért.
Az évet nem is zárhattuk volna
jobban, mint a szokásos családias szilveszteri bulinkkal, amit
a gyermekotthon ebédlôjében
tartottunk. Fantasztikus hangu-

lat, rengeteg gyerek és szülô ünnepelte együtt az új évet.
Felkészülésünket az új idényre
január 11-én kezdjük, edzéseinket Ráckersztúron és Alcsúton,
teremben tartjuk, s reméljük
mihamarabb a helyi tornateremben folytathatjuk.
Januárban és februárban te-

remtornákon veszünk részt
Sárszentmiklóson, Tárnokon,
Diósdon, Székesfehérváron és
persze hazai környezetben is
szeretnénk szervezni valamilyen játék lehetôséget.
Bôvebb információt a www.
mustangse.gportal.hu honlapon
találnak.

U7 csapat: Rácz Kevin, Pintér Olivér, Zoboki Levente,
Gábor Donát, Patkós Csaba

U9 csapat: Álló sor: Földesi Dominik, Patkós Kevin, Juriga Zoltán,
Gábor Ákos, Patkós Csaba
Alsó sor: Lévai Gergô, Zoboki Álmos, Süle Barnabás, Nagy Bálint

U11 csapat: Álló sor: Patkós Csaba, Szeidl Bence, Csiki Anna,
Horváth Ákos, Petz Csaba, Gutyina Attila
Alsó sor: Szöllôsi Dávid, Tarczali Bence, Juhász Bence,
Kondor Zoltán, Molnár Levente

U13 csapat: Álló sor: Patkós Csaba, Gál Benedek, Földesi Ábel,
Mónus Márk, Kiss Sándor, Szeidl Bence
Alsó sor: Horváth Ákos, Majer Milán, Takács Benjamin,
Pozsár Richárd, Pintér László
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Információk

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2010. december 1–31-éig

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentôk: 104
• Betegszállítás: 06-22 311-325 (A martonvásári állomást csak se
gélyhívásra lehet keresni a 104 vagy a 06-22 460 017-es telefon
számon.)
• Orvosi rendelô: 06-22 460-053
• Gyógyszertár: 06-22 460-019
• Tûzoltók: 105
• Rendôrség: 107; 06-22 460-007
• Általános segélyhívó: 112
• Posta: 06-22 460-001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda: (06-30) 859-0558
• Okmányiroda: 06-22 460-081
• Polgármesteri hivatal: 06-22 460-004
• Csatorna üzemzavar bejelentés: 06-40 200-341 vagy
06-30 458-4929
• Fibernet (Kábeltelevízió hibabejelentés): 06-40 200-530

Ezen idôszak alatt nem kötöttek házasságot Martonvásáron.

Újszülöttjeink:
Szabó András, Blaskovics Emma Sára,
Nagy Dorka, Nagy Anna Gréta, Kalló Bíborka,
Margl Nándor, Varga Zorka Ildikó
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Lôvei István temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
Külön köszönettel tartozunk a MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetnek és az Elitmag Kft-nek.
A gyászoló család

Szakorvosi Rendelôintézet
Velencén
Bejelentkezés a következô telefonszámokon:
06 (22) 589-515; 06 (22) 589-523
Szakrendelések:
• Belgyógyászat
   Általános belgyógyászat
   Hepatológia
   Gasztroenterológia
   Diabetológia
• Sebészet
   Általános sebészet
   Proktológia
   Gyermeksebészet
   Érsebészet
   Kézsebészet
• Csecsemô és Gyermekgyógyászat
   Csecsemô és gyermek kardiológia
   Gyermek-tüdôgyógyászat
   Általános csecsemô és gyermekgyógyászat
   Fejlôdés neurológia
• Füll-Orr-Gége gyógyászat

• Szemészet
•N
 ôgyógyászat, terhes gondozás
• B ôrgyógyászat, nemi beteg ellátás
• Neurológia
• Ortopédia
• Urológia
• Reumatológia
• Pszichiátria
• Tüdôgyógyászat, pulmonológia
• Allergológia és immunológia
• Kardiológia
• Fizioterápia és gyógytorna
• Vérvétel
• Röntgendiagnosztika
• Ultrahang
• Magánrendelés
• Foglalkozás egészségügyi ellátás
• Sportorvoslás
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Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Önkormányzata
Fôszerkesztõ: Orbán András
A szerkesztõség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelõs kiadó: Martonvásár polgármesteri hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Orvosi rendelés •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelõ telefonszáma: (06-22) 460-053
Ügyeleti telefon napközben 7–17 óráig: (06-30) 956-4597
Dr. Czikajló Gyula
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfõ:
13–17-ig
8–12-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–12-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–12-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelõben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet mûködik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Telefonszám: (06-25) 492-021, (06-25) 492-008
Hétköznaponként: 17 órától másnap reggel 7 óráig
Szombat – vasárnap: 8 órától másnap reggel 7 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-637
Hétfõ: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig ta
nácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök:
8–9
óráig,
14–16 óráig | Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-334
Hétfõ: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelõ. A változásokról az orvosi rendelõknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.
• Védõnõi szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (06-22) 461-369 Mobil: (06-30) 384-4382
Várandós tanácsadás: kedd 9–13 óráig
Csecsemõtanácsadás: Dr. Jellinek Kinga szerda 8–10 óráig
Önálló védõnõi tanácsadás: szerda 10–11 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védônô: Máténé Jáskó Anna
Telefonszám: 06 (22) 461-369 ÚJ
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsiben: január 15., 16., február 5., 6.
Martonvásáron: január 22., 23., február 12.,13.
Ráckeresztúron: január 29., 30.
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