FORUM MARTINI
Martonvásár város lapja
Megjelenik havonta

XX. évfolyam 4. szám

2011. április 15.

M. S. mester passióképei Selmecbányáról (A képekkel kapcsolatban figyelmükbe ajánljuk a Teleki Blanka Hölgyklub
április 18-an (hétfôn) 18 órakor kezdôdô rendezvényét, melyen Pázmány Ágnes fôiskolai adjunktus tart elôadást M. S. mester mûveirôl.)

Várjuk Önöket…
…április 15-én (pénteken) 18 órakor Tanári Hangversenyre, az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetének elôadótermébe;
…április 16-án (szombaton) reggel 8 óra 30 perckor tavaszi várostakarításra, gyülekezô a városháza udvarán;
…április 16-án (szombaton) 16 órakor a könyvtárba a Költészet Napja tiszteletére rendezett, Simon Aladár elôadóestre;
…április 18-án (hétfôn) egész nap a Klubházba, a Föld Napja rendezvényre;
…április 18-án, 19-én és 20-án (hétfôn, kedden és szerdán) 14-tôl 18 óráig papírgyûjtésre, a Beethoven Általános Iskola udvarára;
…április 25-én (hétfôn) 19 órakor a Fúvószenekar Koncertjére a Beethoven Általános Iskola aulájába;
…április 26-án (kedden) 18 órakor a képviselô-testület soros ülésére a Városháza Geróts-termébe;
…április 28-án és 29-én iskolai beiratkozásra a Beethoven Általános Iskolába;
…április 30-án (szombaton) és május 1-jén (vasárnap) 10 órától nyílt tenisznapra a Brunszvik parkban, az MTA pályáin;
…május 1-jén (vasárnap) 9 órától a Majális 2011. rendezvény második napjára Martonvásáron a diákotthonba (Bajcsy Zs. u. 32.);
…május 4-én, 5-én és 6-án óvodai beiratkozásra a Brunszvik Teréz Óvodába;
…május 7-én (szombaton) 9 óra 30 perckor a Születés Hete rendezvényre Martonvásáron a Lurkó-kuckó Családi Napközibe (Fehérvári út 14.);
…május 14-én (szombaton) 9 órától, egész napos tavaszi fesztiválra a Rendezvényudvarba.
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Önkormányzat

Képviselô-testületi hírek
Képviselô-testületünk márciusban két ülést is tartott, az
elsôt 8-án a másodikat 29-én, melyeken a következô napirendeket tárgyaltuk meg.
Március 8-án elsôként a helyi vízdíjakat határoztuk meg. Az ülésen
részt vett Staudt István, a Fejérvíz Zrt. képviselôje is, ismertetve a
vízdíj kalkuláció számításának alapjait. A díjakat az egyedi üzemeltetési költségekre alapozva úgy állapítottuk meg, hogy a helyi vízmû
mûködtetésére fedezetet nyújtson, figyelembe véve a felhasznált
anyagok és a villamos energia árának változását. Ennek alapján az
áremelkedés a lakossági, illetôleg a közületi fogyasztó számára 4,4–
4,9%. Képviselô-testületünk – egyhangú döntéssel – a lakossági vízdíjat köbméterenként 214 Ft + áfa, a közületi fogyasztók vízdíját
pedig 321 Ft + áfa összegben határozta meg.
A Képviselô-testület egyhangúlag döntött az önkormányzati SZMSZ
módosításáról, mely elsôsorban a megváltozott bizottsági struktúrát követve az egyes bizottságok feladat- és hatáskörét érintette.
A jövôben a testületi ülések állandó meghívottjává vált az önkormányzati tulajdonban lévô Martongazda Kft. ügyvezetôje. Kiegészí
tettünk és pontosítottunk egyes átruházott hatásköröket is.
Módosítottuk Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala munka- és ügyfélfogadási rendjét a lakossági felmérésre
alapozva. Ennek megfelelôen a március 16-ától érvényes rendet az
1. táblázat tartalmazza.

Az idei költségvetés

Többszöri, sokoldalú egyeztetés után egyhangúlag elfogadtuk
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetését. Az
önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait egyaránt 1 082 729
ezer forint fôösszeggel a 2. táblázatban foglaltaknak megfelelôen állapítottuk meg.
A költségvetés további lényegi eleme, hogy az önkormányzati feladatok ellátását intézményeinkben 150,8 fôvel kell megoldani, en�nyi a jóváhagyott létszám keret.
Az intézmények mûködési célú költségvetési támogatását érintô
en a jóváhagyott elôirányzattól eseti és/vagy célfeladat miatti el1. táblázat A hivatal ügyfélfogadási rendje
Ügyfélszolgálat:

hétfô
8–16
kedd
8–16
szerda
8–18.30
csütörtök
8–16
péntek
8–12
Hivatal:
hétfô
–
13–16
szerda
8–12
13–18.30
péntek
8–12
–
Okmányiroda:
hétfô
8–12
13–16
kedd
8–12
–
szerda
8–12
13–18.30
péntek
8–12
–
Pénztár:
szerda
8–12
13–18.30
Polgármester
szerda
8–12
13–18.30
Alpolgármester 		
bejelentkezéssel nyitott ajtóval
Jegyzô
Kabinetvezetô				
A hivatal
hétfôn
7.45–16.15
munkarendje:
kedden
7.45–16.15
szerdán
7.45–18.45
csütörtökön
7.45–16.15
pénteken
7.45–13.15
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térést a Polgármester külön intézkedése szerint, hatáskörében
engedélyezhet, továbbá az elôirányzat felhasználást ideiglenesen
felfüggesztheti, az elôirányzatokat zárolhatja. A 2010. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt része elsôsorban tartalékképzésre fordítható, felhasználását a polgármester hatáskörébe utaltuk.
Az önállóan mûködô, de a részére jóváhagyott elôirányzatok felett
rendelkezô költségvetési szerv vezetôje jogkörében eljárva a feladatváltozás miatti megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a
kapcsolódóan jelentkezô megtakarításokat még átmenetileg sem
használhatja fel. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások elôirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely idôpontjában betölthetô legyen. A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység
szerzôdéssel, számla ellenében történô igénybevételére – dologi
kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerzôdést külsô
személlyel, szervezettel csak akkor köthet, ha az adott feladat ellátására nem alkalmaz közalkalmazotti jogviszony keretében munkavállalót. Garantált illetményen felüli illetményt dolgozója részére
nem állapíthat meg.
Az önkormányzat felújítási és beruházási cél/feladat elôirányzatainak
felhasználására a Polgármester hatáskörében intézkedik, tájékoztatási kötelezettséggel.
Az Önkormányzat költségvetésébôl támogatási célú pénzeszköz
átadása a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerzôdés alapján lehetséges, számadási kötelezettség elôírása
mellett.
Az intézmények vezetôi a többletbevételbôl, tájékoztatási kötelezettség mellett, bevételi és kiadási elôirányzatuk fôösszegét, a kiemelt elôirányzatokat és a megfelelô részelôirányzatokat megemelhetik. Az intézmények vezetôi, hatáskörükben, a jóváhagyott bevételi elôirányzaton felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeket saját hatáskörükben, elsôsorban az alaptevékenységgel
összefüggô dologi kiadásokra, míg a céljellegû többletbevételeket a
kitôzött célfeladatra használhatják fel. Az intézmények ellátási, térítési díjbevételeit támogatásértékû bevételként kell figyelembe venni, azok elôirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak.
Testületünk a jóváhagyott kiemelt- és részelôirányzatok között, alkalmanként 10 millió forint összeghatárig a Pénzügyi Bizottságot,
5 millió forintig pedig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel
ruházta fel, ám ez egy költségvetési éven belül hatáskörönként
legfeljebb 20 millió forintig terjedhet, tájékoztatási kötelezettség
mellett.

Támogatott rendezvények

A Pénzügyi Bizottsággal egyetértésben módosítottuk a 2010. évi
költségvetési rendeletet, mely szerint az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének bevételi és kiadási fôösszegét 14 505 ezer forinttal növelten 1 471 239 ezer forintban hagytuk jóvá, átvezetve az
idôközbeni módosításokat.
Jogszabályváltozásoknak (gazdálkodási forma, intézményi jogállás
fogalmának módosítása, egyes jogszabályok hatályon kívül helyezése) és az új költségvetési rendnek (részletesebb szakfeladat rend és
könyvelés) megfelelôen módosítottuk oktatási, nevelési intézményeink alapító okiratát.
Annak érdekében, hogy nemzeti ünnepeinket méltó módon ünnepeljük, elfogadtuk, hogy pártrendezvényekre közterületet az önkormányzat nem biztosít, ünnepeinken mulatságokra ne kerüljön
sor. A támogatott önkormányzati rendezvényeket a 3. táblázat szerint fogadtuk el.

Önkormányzat
Urnasír-díjak
Elfogadva az intézményvezetô javaslatát, döntöttünk a beiratkozás
és a nyári zárva tartás idejérôl a Brunszvik Teréz Óvodában, mely
Folyamatban van a temetô üzemeltetésének Martongazda Kft. részészerint a beiratkozásra a martonvásári székhelyen május 4-6-áig, a
re történô átadása, mely eljárás alapján fény derült arra, hogy egyes
kajászói Bóbita tagintézményben május 5-6-áig lesz lehetôség, míg – rendeletben biztosított – sírhely árakat nem határoztunk meg, ezért
nyáron, augusztus egészében az óvoda – a tisztasági festés, karban- döntöttünk az urnasírhely megváltásának és újraváltásának díjáról. A
tartás idején – zárva lesz.
díj mértéke: a sírhely megváltás díja – urnasír (10 évre) 4500 Ft + áfa,
Elismerve és köszönetünket fejezve ki a Százszorszép Táncegyüt- a sírhely újraváltás díja – 10 évre 13 ezer Ft + áfa. Utóbbi díj, korábbi
tesnek 2010. évi munkájáért, jóváhagytuk a Táncegyüttes 2011. évi
döntésünknek megfelelôen, 2011-ben csak 6500 Ft + áfa.
Mûvészeti Tervét.
Testületünk – élve a kedvezô ajánlattal – úgy határozott, hogy az ÖnEgyebekben elfogadtuk a lejárt határidejû határozatokról, pályá- kormányzat a tulajdonában lévô ÉD MÉH Zrt. 1,02 millió Ft értékû
zatokról, az önkormányzat likviditási helyzetérôl készült beszá- részvénycsomagját a Horváth R+K Kft-nek 3,2 millió Ft-ért eladja.
molót, egyben döntöttünk a Magyar Önkormányzati Szövetség- Rendôrkapitány úr megkeresésére döntöttünk a Gárdonyi
hez történô csatlakozásról. Zárt ülésen döntöttünk egyedi hatósá- Rendôrkapitányság Martonvásáron végzett munkájának támogagi ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában.
tásáról, melyhez 200 ezer forint összegben egyszeri hozzájárulást
nyújtunk 2011-ben. A támogatásról szóló okiratot a Martonvásári
2. táblázat: Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi
Napok rendezvénysorozat keretében adjuk át.
költségvetésének fôbb számai
A háttértanulmányok, egyeztetések ismeretében döntöttünk a 3,
illetve 4,5 fôvel mûködô mûvelôdési intézményeink összevonásáBEVÉTELEK (ezer Ft)
ról. Eszerint a Könyvtár intézményébe, közös vezetés alatt, be kíI. Önkormányzat mûködési bevételei
463 014
vánjuk olvasztani a Klubház intézményünkben folyó tevékenységeII. Támogatások, kiegészítések
237 883
ket (közmûvelôdési tevékenység, Óvodamúzeum, Százszorszép
III. Felhalmozási és tôkejellegû bevételek
2 720
Táncegyüttes). A késôbbiekben – a szükséges véleményezések leIV. Véglegesen átvett pénzeszközök
85 743
folytatását követôen – dönt a testület a végleges struktúráról és
V. Támogatások, kölcsönök visszatérülése
611
elnevezésrôl.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
VI. Elôzô évi pénzmaradvány igénybevétele
VII. Értékpapírok értékesítésének bevételei
VIII. Kötvények kibocsátásának bevételei
IX. Hitelek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

789 971
292 758

1 082 729

KIADÁSOK (ezer Ft)
I. Mûködési célú kiadások
776 591
Személyi juttatások
365 942
Munkaadókat terhelô járulékok
94 336
Dologi kiadások
254 165
Egyéb folyó kiadások
3 869
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
32 044
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatásértékû mûködési kiadás
18 085
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
150
Kamatkiadások
8 000
II. Felhalmozási és tôke jellegû kiadások
III. Tartalékok
306 138
Általános tartalék
3 708
Céltartalék
302 430
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 082 729
IV. Elôzô évi pénzmaradványi tartalék
Elôzô évi mûködési célú pénzmaradványi tartalék
Elôzô évi felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék
V. Értékpapírok vásárlása
VI. Kötvények kibocsátásának törlesztése
VII. Hitelek
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 082 729

Tornatermi rend

Örömünkre befejezôdött az iskola tornatermének felújítása. A termet nemcsak diákjaink, de az önkormányzat által támogatott sportegyesületeink is ingyenesen használhatták eddig, a férôhely szûkös
voltán kívül, megkötöttségek nélkül. Azonban a tornateremben kialakított minôségi sportpadló szükségessé tette, hogy a terem fenntartásához ezen egyesületek is hozzájáruljanak egyrészt kedvezményes díjfizetés révén, másrészt közös felelôsségvállalással. Az egyesületekkel egyeztetve kidolgoztuk ennek rendszerét és a használati
szabályzatot. Testületünk egyhangúlag hozta meg döntését a terembérlet díjainak módosításáról. Ennek értelmében, ha a résztvevôk
legalább 80 százaléka 14 év alatti, akkor a bérleti díj óránként 4
ezer forint, egyéb esetekben pedig 6 ezer forint. Minkét díj tartalmazza a tornaterem-használat minden költségét. Támogatott – a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat 3. számú mellékletében neve3. táblázat: A támogatott önkormányzati rendezvények
Dátum
Április 16. (szombat)
Május 29. (vasárnap)
Június 4. (szombat)
Június 5. (vasárnap)
Egyeztetés után
Július 1. (péntek)
Július 15–24 között
Augusztus 20. (szombat)
Augusztus 20. (szombat)
Október 6. (csütörtök)
Október 16. (vasárnap)
Október 23. (vasárnap)

Program
Költészet napja
Hôsök napja - megemlékezés
Trianoni megemlékezés
Pedagógus nap
Semmelweis nap
Köztisztviselôk napja
21. Martonvásári Napok
Nemzeti Ünnep
Közmûvelôdési dolgozók napja
Megemlékezés az Aradi Vértanúkról
Idôsek napja
Nemzeti ünnep

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.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztõség
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Önkormányzat
sített – egyesületek, szervezetek rendszeres, felkészítô tevékenység esetén meghatározott óraszámig (Martonvásári Sport Klub 7,5
óra; Martonvásári Kézilabda Egyesület 5,0 óra; MEDOSZ SE 10,0
óra; MUSTANG SE 6,0 óra; DSE 9,0 óra) díjmentességet élveznek.
A rendezvények, sportesemények után, tekintet nélkül arra, hogy
azokat munkanap vagy munkaszüneti napon tartják, az adott csoportra vonatkozó díj összegének 30 százalékát (azaz 1200, illetôleg
1800 forintot) kell fizetni óránként. A támogatott egyesületeknek a
meghatározott idôkereten túl szintén a 4, illetôleg a 6 ezer forintot kell fizetni.
A díjmentesség és kedvezmény a tornaterem használati szabályainak maradéktalan betartása mellett jár. A szabályok egyszeri megsértése esetén a 4, illetôleg 6 ezer forintos alapdíjat kell megfizetni,
rendszeres vagy súlyos szabályszegés esetén a szabályszegô egyesület, szervezet a tornatermet a továbbiakban nem veheti igénybe.
A díjakat, kedvezményeket és az idôkeretet szükség szerint, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni. A díjak az áfá-t tartalmazzák.
Témáját illetôen ehhez kapcsolódik, hogy egy aktuális pályázathoz
kötôdôen elfogadtuk Martonvásár Sportkoncepcióját, mely tartalmazza a helyi sportélet fejlesztési irányait, támogatási rendszerét,
mûködésének bemutatását, valamint a sportinfrastruktúra fejlesztését. A Sportkoncepció megtekinthetô az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatalban. A koncepcióban foglaltakat folyamatosan felülvizsgáljuk az aktualitásoknak megfelelôen.
A Beethoven Általános Iskola energia megtakarítást eredményezô
felújítására és Sport infrastruktúra fejlesztésére a 7/2011. (III.9.)
BM rendelet alapján központi költségvetési forrásra lehetett igényt
benyújtani április 1-jéig, pályázat formájában. Ezzel a lehetôséggel
2009-ben és 2010-ben is sikerrel élt az önkormányzat. Ezen konstrukció keretében újult meg az óvoda régebbi épületének, és az iskola központi épületének földszintjén gyakorlatilag az összes nyílászáró. Most az iskolában tervezzük a folytatást, a megítélendô
támogatási összeg függvényében, mindkét épületet érintôen. Jelen kiírás keretében lehetett pályázni sportlétesítmények felújítására is, így döntöttünk a sportöltözô felújítására irányuló pályázat
benyújtásáról is. Az elôbbi fejlesztési célra 4,791 millió forintot, az
utóbbira 3 607 600 forintot különítettünk el, 20 százalékos önrészként.

Ülnököt jelöltünk

A Képviselô-testület 4 évente élhet azon jogával, hogy városi, megyei bíróságunkra ülnököt jelöljön. Testületünk, megköszönve eddigi, 12 éves munkáját, 4 év idôtartamra ismételten Dobos Lajost jelölte a Székesfehérvári Városi Bírósághoz bírósági ülnöknek.
Az egységes város- és intézményüzemeltetési rendszer kialakítása
érdekében döntöttünk a május 15-ével megvalósítandó intézményi
munkaerô-átcsoportosításról, melynek keretében a Martongazda
Kft. látná el az önkormányzati intézmények üzemeltetését, illetôleg
foglalkoztatná a karbantartó, takarító személyzetet, terveink szerint az eddigieknél hatékonyabb rendszerben.
Támogattuk továbbá a Szent László Lovas Egyesület felajánlását, mely szerint helyi polgárôreinkkel együttmûködve, lovas
ellenôrzéseket folytatnának Martonvásár közigazgatási terültén a
közbiztonság javítása céljából.
Végül – a beérkezett kérdésekre, érdeklôdésre tekintettel – ismételten közöljük az érdekeltségi hozzájárulás díját. A lakosság által
fizetendô érdekeltségi hozzájárulás mértéke 400 ezer Ft + áfa érdekeltségi egységenként (gyakorlatilag napi 0,65 m3 vízfogyasztásig). Az üzleti célú felhasználók által fizetendô érdekeltségi hozzájárulás mértéke az érdekeltségi egységek növekedésével fordítottan arányban, csökkenô módon, sávosan került megállapításra, 400,
300, illetôleg 250 ezer Ft + áfa összegben.
Képviselô-testület tagjai
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Iskolai
beiratkozás

a Beethoven
Általános Iskolába,
a 2011/2012. tanévre

Tisztelt Szülôk!
Az elsô osztályosok
beíratásának idôpontja:
április 28. (csütörtök)
8–10 és 15–17 óra,
és április 29. (péntek)
8–10 és 15–17 óra között
az iskola „A” épületében.
A beíratáshoz szükséges iratok:
– óvodai szakvélemény,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek lakcímkártyája,
TAJ száma,
– az egyik szülô személyi igazolványa és lakcímbejelentô
kártyája,
– 1 db igazolványkép,
– 550 Ft a diákigazolványhoz,
– a tankönyvtámogatás igénybevételéhez a jogosultságot
igazoló dokumentum
Turcsányi Klára
igazgató

Óvodai
beiratkozás

Brunszvik Teréz Óvodába (Deák F. utca 3.)

Május 4-étôl 6-áig,
minden délelôtt 8–11-ig,
illetve délután 13–17-ig
Szükséges iratok:
– a szülô személyigazolványa;
– lakcímet igazoló hatósági
igazolványa;
– a gyermek anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája;
– és oltási bizonyítványa.
Akik 2011/2012–es tanévre
szeretnék beíratni gyer
meküket, azt a jelzett idô
pontban tegyék meg. Felhívjuk a szülôk figyelmét arra,
hogy amennyiben gyermekük december 31-éig az 5.
életévét betölti, de még nem
jár óvodába, azoknak most
kell beiratkozni és szeptember 1-jén megkezdeni az
óvodai nevelést. Ez törvényben elôírt kötelezettség.

Í

géretemhez híven rendszeresen szeretném településünk polgárait tájékoztatni
az önkormányzat munkájáról, az elért eredményekrôl
és természetesen gondjainkról is. Jó alkalom erre, hogy
fél év telt el a választások óta.
Ennyi ideje tevékenykedik az
új összetételû testület.

Az átadás-átvétel tapasztalatairól már beszámoltam, akkor úgy
gondoltam, hogy ezt a témát lezárhatjuk, s minden erônkkel az
elôttünk álló feladatokra összpontosíthatunk. Sajnos tévedtem.
A múlt öröksége továbbra is kísért. Szinte hetente kerülnek elô
olyan kötelezettségvállalások, kifizetetlen számlák, melyek keltezése évekre nyúlik vissza. Sajnos
elôdeink elfeledkeztek ezek fedezetének biztosításáról, vagy talán éppen ezért nem rendezték a
számlákat… Minden esetre nem
szép dolog a „rendelést úgy feladni, hogy a számlát majd valaki
más fizeti ki”!
Na, de térjünk a beszámoló lényegi elemeire.

Újszerûen, intenzíven

A munkám segítésére létrehoztuk a kabinetet, melynek tagjai
az önkormányzati bizottságok
elnökei. A testület minden kedden ülésezik, és a legfontosabb
ügyekrôl dönt, meggyorsítva ezzel a múltban meglehetôsen lassú
és nehézkes munkát.
Ugyancsak a közös gondolkodást segíti a Polgármesteri Tanácsadó Testület, mely havonta
egy-egy konkrét témát vitat meg,
és javaslatokkal, ötletekkel szolgál az önkormányzatnak és nekem. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani annak a húsz-harminc martonvásárinak, akik idejüket és energiájukat a köz javára
áldozzák! A testületbe mindenkit szeretettel várunk, a közösségi gondolkodás mindig több eredményt szül!
Természetesen Önöket igazából
az érdekli, hogy mindezek által javul-e a hivatal munkája, gyorsabb,
barátságosabb lesz-e az ügyintézés? Nos, úgy látom, kollégáink
lassan felveszik az új munkatempót, magukévá teszik azt az elvárt
szemléletet, melynek lényege,

Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló a féléves munkánkról
hogy a hivatal van az emberekért
és nem fordítva! Ennek szellemében szerdánként hosszabb ideig állunk az Önök szolgálatára, a
napokban pedig megteremtôdik
a lehetôsége, hogy az okmányirodában a helyszínen lehessen
bankkártyával fizetni, megtakarítva ezzel a postára való futkározást. Persze a lényeg mégis csak
az, hogy Önök mennyire elégedettek! Kérem, jelezzék kifogásaikat, panaszaikat, de még inkább
ötleteiket, javaslataikat.

Ésszerûbb
városüzemeltetés

Kicsi dolognak tûnik, de akik
arra járnak esténként, bizonyára
örömmel veszik, hogy elkészült
az iskola külsô parkolójának világítása.
Ennél sokkal fontosabb stratégiai döntést hoztunk, amikor arról határoztunk, hogy a városüzemeltetési feladatokat a 100
százalékban önkormányzati tulajdonban lévô Martongazda Kft-re
bízzuk. Szeretnénk, ha közterületeink ápolása, rendben tartása olcsóbb és hatékonyabb lenne. Az elmúlt években nagyon
sokat költöttünk erre a célra, az
eredmény azonban csak részben látszik. Terveink szerint a
Martongazda fokozatosan átvesz
további közüzemeket, a temetôt,
a csatornát és az önkormányzati
épületek mûködtetését is.
Régóta rendezetlen a rácke
resztúri szennyvíztisztító üzem
mûködtetése. A problémát még

az „ÖKOTÁM” rendszertôl
örököltük. Úgy tûnik, végre sikerül itt is elôrelépni, az érintett négy önkormányzat közös
üzemeltetô céget hoz létre. Ezáltal megszûnnek az örökös elszámolási viták.
A Martonvásáron lakók jogos igénye, hogy ingatlanukat, javaikat és
természetesen saját magukat is
biztonságban tudhassák. E tekintetben két jó hírrel szolgálhatok.
Egyrészt a rendôrség elmúlt hetekben folytatott intenzív munkájának eredményeként néhány
napjainkat megkeserítô „jómadár” rács mögé került. Másrészt
az önkormányzat, a rendôrség,
a polgárôrség és egy vállalkozó egyeztetéseinek eredményeként a napokban mûködésbe lép
a jelzôrendszer, mely reményeink szerint mindnyájunk biztonságát erôsíti. Kérem Önöket, minél többen vegyék igénybe ezt
a szolgáltatást, mert akkor tud
költséghatékonyan üzemelni!

Fejlesztési eredmények és tervek

Súlyos örökségként vettük át az
elôzô városvezetéstôl a városháza felújítási projektet. Kiderült,
hogy tervezési és költségvetési hibák miatt az építkezés sokkal többe került, mint eredetileg
számítottuk. Bár kezdettôl fogva az volt a véleményünk, hogy
a városnak sokkal fontosabb dolgokra kellene a pénzét költeni, az
építkezést tisztességgel befejeztük, a kivitelezôvel méltányosan

Kedves Martonvásáriak!
Településünkön összefogással tavaszi várostakarítást
szervezünk. Kérünk mindenkit, csatlakozzon és szedjük
össze együtt a szemetet a város utcáin. A közös munkára
április 16-án, szombaton, reggel 8,30 órára
várjuk az önkénteseket a városháza udvarán.
Valamennyi segítônknek kesztyût, és szemeteszsákokat adunk.
A takarítás részleteirôl a találkozó helyszínén tájékoztatjuk a jó
szándékú segítôket. A munka elôtt pogácsával és üdítôvel is kedveskedünk az önkénteseknek, akiknek fontos a közösségépítés
és környezetünk tisztasága.
Kántor Ildikó, Dohárszky István, Horváth Bálint

elszámoltunk, az EU felé pedig vetése. Bár nagyon feszített gaza pályázati beszámolóban igyek- dasági évre számítunk, további hiszünk korrigálni a mulasztásokat. tel felvétele nélkül tervezzük gazA lényeg, hogy a hivatal felújított dálkodásunkat.
épülete Önöket, martonvásári
polgárokat kell, hogy szolgálja!
Pénzügyeink
Ugyancsak pályázati támogatás- Hitel ügyében egyébként nagyon
sal megtörtént az iskola nyílászá- rosszul állunk. Az elôzô testület
róinak részbeni cseréje és saját által svájci frankban felvett 550
erôbôl felújítottuk a tornaterem millió forint tôkerésze jelenleg
padlóját. Mindkét munka még az 800 milliót tesz ki, és a kamatokelôzô önkormányzat idején in- ról még nem is beszéltünk. Ha
dult, ránk csak a hibák korrigálása nem sikerül a bankkal a törlesztéés a számlák kifizetése maradt… si feltételeket újratárgyalni, 2013Szintúgy örököltük a kistérségi tól az önkormányzat csôd közeli
segítô szolgálat Szent László úti helyzetbe kerülhet!
épületének ügyét. Ha van sírból A szegény embert az ág is húzvisszahozott projekt, akkor ez za. A Fejér Megyei Bíróságon per
biztos ilyen. Kétszeri sikertelen folyik a város ellen az „Ökotám”
közbeszerzés és értelmetlenül rendszerben felvett „áfa hitel”
kifizetett több milliós szakértôi miatt. A tét 400 millió, plusz a kadíjak, több tízmillióval megemelt matai. Nem áll túl jól a szénánk…
önrész, ami az örökséget jelenti. Most ott tartunk, hogy a tá- Kistérség –
mogató hatóság több havi után- éled a remény
járás eredményeként jóváhagy- Mint mindnyájan tudjuk, az elôzô
ta a beruházást, az építkezés ciklusban Martonvásár eléggé
megkezdôdött. Ha minden jól méltatlan módon nem lett a kismegy, idôs polgártársaink még a térség központja. Most ismét keztél beállta elôtt birtokba vehetik deményeztük, hogy kistérségünk
új otthonukat.
megnevezése Ercsi Kistérségrôl
Természetesen készülünk a változzon Martonvásári Kistérjövôre is. Pályázati terveink kö- ségre és a központ is kerüljön
zött szerepel a gyûjtô utak fel- hozzánk. Több hónapos egyezújítása, aszfaltozása, de saját tetés eredményeként sikerült
erôt is kell fordítanunk az el- megszerezni a környezô telepümúlt évek alatt szinte járhatatlan- lések támogatását is. Így most a
ná vált mellékutjaink rendbetéte- Belügyminisztérium készíti elô a
lére. Ugyancsak pályázati forrás- szükséges törvénymódosítást, ilból szeretnénk a csatornahálóza- letve Tessely Zoltán, a körzet
tot bôvíteni és a tisztítót üzem- országgyûlési képviselôje több
biztossá tenni. Elôrehaladott tár- megyei képviselôvel együtt önálgyalásokat folytatunk egy nagy ló beadványban ugyancsak kezenergetikai céggel az iskola fûtési deményezi a vonatkozó törvény
rendszerének korszerûsítésérôl.
módosítását.
A jövôt szolgálja az a befekte- Azért is fontos ügyrôl van szó,
tési tájékoztató is, melyet ma- mert 2013-tól átalakul a közigazgyar és angol nyelven készítet- gatás és újra bevezetik a járási
tünk el és juttattunk el a ma- rendszert. Esélyeinket nagyban
gyar gazdasági külképvisele- növelné, ha már most kistérségi
tekre. Meggyôzôdésünk, hogy központ lennénk…
Martonvásár ideális földrajzi és Szívesen osztottam meg Önökszellemi lehetôségei vonzóak le- kel ezúttal is eredményeinhetnek komoly befektetôk szá- ket, problémáinkat, örömünmára is. Folyamatban van a hos�- ket és keserûségünket, mert
szú távú stratégiai fejlesztési kon- Martonvásár közös ügyünk, és
cepció kidolgozása, év végéig csak együtt építhetjük az Élhetô
szeretnénk elkészíteni.
Kisvárost!
A törvény által meghatározott
Dr. Szabó Tibor
idôre elkészült városunk költségpolgármester
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A Polgármesteri Kabinet Hírei
Március 9-én, az együttmûködések kiszé- sunk egy martonvásári vállalkozásra esett.
lesítése érdekében, 40 helyi és környékbeli A csatlakozók kapnak egy hordozható,
vállalkozó jelenlétében megtartottuk helyi övre csíptethetô, csepp és ütésálló készüvállalkozói fórumunkat. Az OTP Hungaro léket és egy karóra-szerû pánikgombot,
Projekt pályázatíró cég munkatársa, Pénzes amely a készülék harminc méteres körzeÁgnes ismertette az Új Széchényi Terv kí- tében továbbítja a segélykérését. A disználta lehetôségeket, Szendrôi Júlia a Leader pécser és a járôrszolgálat a nap 24 órájáiroda vezetôje bemutatta a vállalkozások- ban rendelkezésre áll. A rendszer havidíja
nak szóló Leader pályázatokat, majd Balogh elôreláthatólag 4990 forint + áfa lesz. ToZoltánné, a Fejér Megyei Kormányhiva- vábbi információ Bruck Sándortól kérhetô a
tal Munkaügyi Központja Gárdonyi Kiren- 06 (30) 642 4316-os telefonon.
deltségének vezetôje ismertette a munka
világában adódó pályázati támogatásokat. Városüzemeltetés
A vállalkozásokkal való jó együttmûködés A Martongazda Kft. teljes hatáskörrel átvetmegteremtése érdekében tervezzük, hogy te a temetônk üzemeltetését, így temetôi
a rendezvénynek lesz folytatása, hiszen ügyintézéssel, befizetésekkel is hozzájuk
az önkormányzat és a gazdasági szektor kell fordulni. Jelenleg a Városházán fogadegyüttmûködése kulcsfontosságú lesz az ják Önöket, de terveink szerint hosszabb
elkövetkezô években Magyarországon.
távon a korábbi tûzoltó szertár lehet a cégünk központja.
A polgármester házhoz megy A hulladékszállítást végzô Érd-Kom ígéreA lakossággal való szorosabb együtt te szerint, amennyiben elindítják az arányos
mûködés, a közvetlen kommunikáció meg- díjfizetést lehetôvé tevô chip-es rendszert,
teremtése érdekében elindult a Polgármes- azt Martonvásáron vezetik be elôször. Arter Házhoz Megy akció. Az elsôként a Jó- ról is tájékoztatjuk Önöket, hogy az elmúlt
kai utcát jártuk végig, és nagyon hasznos- idôszakban a szemétszállítási díjukat nem
nak ítéltük a beszélgetéseket. A következô vagy késedelmesen fizetôknek kiküldött
alkalommal, április 16-án, a várostakarítás Érd-Kom csekkeken szereplô 1500 forintos
után, 14 órától az Orgona utcában indul út- adminisztrációs költséget elengedik, amen�nak dr. Szabó Tibor polgármesterünk. A cél, nyiben jelentkeznek a városháza ügyfélszolhogy ô is megismerje Önöket, a problémá- gálatán és behozzák csekkjüket.
ikat, meghallgassa az ötleteiket, kritikáju- Elnézést kérünk mindenkitôl, amiért az aukat, és ezt nem csak a választások alkalmá- tópályáról a településre érkezve hetekig
val, hanem folyamatosan tegye. Fogadják bi- egy roncsautó üdvözölte Önöket. Az autót
zalommal!
az autópálya üzemmérnökség munkatársai
hozták le a pályáról és helyezték el más területén. A szükséges intézkedéseket megJelzôrendszeres segítség
Városunkban is elindítjuk a jelzôrendszeres tettük.
házi segítségnyújtást, mellyel családtag- A 7-es fôút nyári forgalmának jobb átvezetéjainkat tudhatjuk biztonságban. Elôször se érdekében egyeztetéseket kezdeményeaz igényeket mérjük fel, majd megfelelô zünk az út kezelôjével, hogy a lámpát igazítszámú csatlakozó, 150–200 fô esetén el- sák jobban a valós igényekhez.
indul a rendszer. Ehhez 2012 januárjá- A közeljövôben a mellékutcákra 30-as tábtól a kistérségi segítô szolgálat is csatla- lák kihelyezését tervezzük a készülô forgalkozik, így a rászoruló idôsek megsegíté- mi tervünknek megfelelôen. Várjuk azonsére kedvezményesen adhatjuk a készü- ban az Önök javaslatait is. Ha ötletük, észléket. A polgármesteri kabinet megvitat- revételük van a helyi forgalomirányításta a különbözô ajánlatokat, és a választá- sal kapcsolatban, kérem, hogy küldjék el
e-mailen a kabinetvezeto@martonvasar.
hu címre.
Városunk három pontjára, a vasútállomáshoz, a CBA áruházhoz és a Szent László út menti lakóparkba helyeztük el új
Köszönet a városházát díszítô cserehirdetôtábláinkat. A táblákon a Martonvásár
pes virágokért. A megújult városháza
térkép mellett egy zárható önkormányzati
Geróts-termébe, ügyfélfogadójába kaphirdetôfelület és egy lakossági hirdetôfelület
tunk virágokat Kántor Ildikótól, Kiss Elláis található. Kérem, vigyázzunk a szép, új
tól, Farkas Erzsébettôl, László Györgyitôl
tábláinkra!
és Südi Mihálynétól. Köszönet érte!
Horváth Bálint
képviselô, kabinetvezetô

Virágok
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Temetôi
ügyintézés
A Martonvásár Önkormányzatának tulajdonában lévô köztemetôi szolgáltatások
ügyintézésének helyszíne március 23ától a városháza épülete (Martonvásár,
Budai út 13.)
A temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés, befizetés (pl. sírhelyváltás, újraváltás, hûtô igénybevételi díj, sírkövesek
munkavégzésének egyeztetése stb.) a
Martongazda Kft. újonnan kialakított
irodájában történik a városházán. A továbbiakban a temetô üzemeltetését a
kft végzi, tevékenységébe beépítve a
sírgondozási szolgáltatást. A szolgáltatásról és díjakról a következô telefonokon, illetve e-mail-en lehet érdeklôdni:
telefon: 06 (22) 460-004; fax: 06 (22)
460-229; mobil: 06 (20) 253-2807;
e-mail: martongazda@martonvasar.hu
Dohárszky István
Ügyvezetô igazgató

Bírság és
zöldhulladék
Martonvásár Város Önkormányzata szabálysértési eljárás alá vonta, és 80 ezer
forintra bírságolta K. Z., martonvásári lakost a szabálytalanul a 7-es út Budapest
felé vezetô szakasza mellé illegálisan lerakott szemétért.
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a
zöldhulladék szállítása elôreláthatóan
május elején megkezdôdik. A hirde
tôtáblákon jelezzük ennek pontos
idôpontját. A zöldhulladék szállításhoz
szükséges zsákokat a Pápay Ágoston Általános Iskola és Diákotthonban lehet
megvásárolni (Martonvásár, Bajcsy Zs.
u. 32.). A zöldhulladékot minden héten
hétfôn szállítjuk el, ha ez ünnepnapra
esik, akkor az azt követô napon. Kérjük,
hogy az elszállítandó zöldhulladékot reggel 7 óráig helyezzék ki. Talán kérnünk
sem kell, hogy csak komposztálni való
hulladékot helyezzenek ki a zsákokba.
Dohárszky István
ügyvezetô

forum.martoni@gmail.com

Önkormányzat

Ünnepi közgyûlés

Fotó: Varjú Zoltán

A Megyeháza zsúfolásig telt Dísztermében Vargha Tamás a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke tartott ünnepi beszédet. Vargha Tamás az
1848-as események áttekintése és az azokból levonható tanulságok
alapján hangsúlyozta, hogy a rendszerváltozást követô ellentmondásos 20 év után a jobbközép választási többség az összefogás erejével megvalósuló nemzeti megújulást tûzte ki célul. Összefogás és
megújulás, aminek eredményeként pedig a társadalom emelkedése
és gyarapodása valósul meg. A megújulás központi eleme a nemzeti
szellem felébresztése, az államadósság csökkentése és a munkahelyteremtés olyan kormányzati program, ami csak a társadalom, minden egyes ember együttmûködésével valósulhat meg. A rendszerváltás végig vitelének, az alkotmányos demokráciának a fedezete a társadalmi összefogás, a munka becsülete és a morális értéktudat újrafogalmazása. A magyarság, az ország megmaradásának feltétele bennünk,
magunkban rejlik. Nekünk magunknak kell megújulni, változni – jelentette ki a megyei elnök.
Az ünnep folytatásában kitüntetô címeket adott át Vargha Tamás. Fejér
Megye Közgyûlése
a Fejér Megye Díszpolgára kitüntetô
címet adományozta mások mellett dr.
Kelemen Andrásnak
kiemelkedô hivatástudattal és elkötelezettséggel végzett orvosi munkájáért, és Fejér megye iránti cselekvô szeretetéért és
a határon túli magyarságért vállalt önzetlen, áldozatkész tevékenysége elismeréseként. Marosi Arnold Díjat adott át Üvegesné dr. Hornyák
Máriának (képünkön), a Brunszvik család, és különösen az óvodaalapító Brunszvik Teréz szellemi hagyatékát gyarapító rokonok (Teleki Blanka, Teleki Emma, stb.) kutatása, emlékének ápolása területén kifejtett
áldozatos munkásságáért.
Mindkettejüknek ezúton is sok szeretettel gratulálunk, további munkájukhoz sok erôt, egészséget és sikert kívánunk.
Az idei ünnepi ülésen a Pápay Ágoston Díj átadásánál Pápay Ágostonné
is köszöntötte a férjérôl elnevezett díjban részesülteket.
F. E.

Tavaszi fesztivál
A húsvétra való tekintettel a
Föld Napja rendezvényünket a
szokásosnál kicsit elôbb, április
18-án szervezzük. Délelôtt még
a családok a babákkal a Ringató programját élvezhetik, ezt
követôen 15 órától folyamatosan a Föld egészségével és a földi élet egészségével kapcsolatos
programokra, elôadásokra hívom a felnôtt érdeklôdôket.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében tavaly december 26-án
megkezdôdött a Család Éve hazánkban, amely ez év december 30-án, a Szent Család vasárnapján ér majd véget.
Az önkéntesség ugyancsak kiemelt szerepet kap. Az Európai
Tanács 2009 novemberében
hozott határozata alapján 2011.
az Önkéntesség Európai Éve.
Már az év elején egyre több intézmény kapcsolódott be ebbe
az országos programba, s szervezik rendezvényeiket annak
a kis közösségnek a fontosságát emelve, amely a társadalom
alappillére.

Mi itt Martonvásáron is erre a
két fontos gondolatra építjük
május 14-én azt az egész napra szóló programot, amely a
Rendezvényudvarban 10 órától
nyit és nyújt remélhetôleg mindenki számára jó programokat.
A fôzôversenytôl a kézmûves
foglalkozásokig és vásártól az
elôadói produkciókig, minden
formában a családokért, a családoknak kívánunk kedvezni.
A vidámságot a szórakozást
szolgálja a Magyar Karikaturista Csoport, Dluhopolszky László, Gál Tamás (T–Boy), Mártai László és Nagy László kiállítása is, amely ugyancsak május 14-én, délután 4 órakor nyílik a Rendezvény-udvar csarnokában.
Május elején a Diákotthon majálisa, majd a Klubház és az önkéntes munkát vállaló ifjúság
csapata, azt következôkben, de
még májusban megint, és „csak”
egy civil összefogás ad programot az új lakótelepen a Gyermeknapra.
N. Á.

Március üzenete

A Városháza udvarán megtartott ünnepre megtelt a megújult belsô tér, és a Beethoven Általános Iskola diákjainak
mûsorával, illetve dr. Bedô Zoltán és dr. Szabó Tibor köszöntô
szavaival ünnepeltük együtt a
szabadság, a fiatalság és az ös�szetartozás szimbólumává vált
Nemzeti Ünnepünket. Ebbôl az
alkalomból mindenki bejárhatta az egész épületet, és az ügyfélváró terében megtekinthettük Sütô Petre Rozália mûvésznô
kiállítását. A képek fél évig lesznek ott láthatók. Nagy örömmel

töltött el, hogy a jelenlévôk közül sokan megjegyezték, hogy
Martonvásáron nagyon régen
nem vettek részt ilyen színvonalas ünnepi rendezvényen. Szintén jó érzés volt újra felzászlózva látni a városunkat. Úgy gondolom, összefogással és tisztességes munkával itt helyben is
képesek lehetünk új életet vinni közösségünkbe. Mindannyian tudjuk, az önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van, de
azt valljuk, ha a Jóisten feladatot
adott, ad hozzá majd eszközt is.
– horváth –

2011. április • FORUM MARTINI 7

Húsvét

Oda kell
érkeznünk!
Ünneplésünk tudományos háttere: a föltámadásnak nem volt szemtanúja, ezért a történeti kutatás elôl rejtve marad. Jézusnak a halála utáni megjelenései kivétel nélkül barátaihoz
és tanítványaihoz fûzôdtek. Következésképp
a történelemtudomány csupán az ô hitelességüket tudja mérlegelni. Ezt alátámasztja Péter
apostol pünkösdi beszéde, mikor a nagyszámú hallgatóság nem neveti ki ôt Jézus feltámadásának hirdetésekor, hanem bûnbánóan felteszi a kérdést: „mit tegyünk hát testvérek?”
Mindez néhány héttel a történtek után!
Az Úr feltámadása tehát igényli a hitet,
amely nélkül nincs kereszténység. Ezért tehát a hit vonalán éljük meg kereszténységünk legnagyobb, mondhatnánk, egyetlen
ünnepét. „Ha az Úr nem támadt volna fel,
hiábavaló lenne a ti hitetek” írja szent Pál.
Fogalmazhatnám úgy is, hogy napjainkban
bennünk, a mi szívünkben kell feltámadnia
Urunknak ahhoz, hogy igaz keresztény ünnepünk legyen. Ennek szellemében próbáljuk megélni a mi zaklatott világunkban a húsvéti feltámadást.
Az evangéliumot olvasva próbáljuk átérezni, hogy abban minden szónak tanítása, üzenete van számunkra. Annak is, hogy Péter
késôbb ér a sírhoz, mint János. Mindnyájunknak Jézus feltámadásának helyéhez kell
érkeznünk! Ki korábban, ki késôbben. De
oda kell érkeznünk, különben nem vagyunk
még keresztények. Milyen sokan vannak,
akik gyerekkorukban megkapták a hit ajándékát: tanultak hittant, voltak elsôáldozók,
esetleg bérmálkozók, de aztán az élet elsodorta ôket. Talán fiatalkori szenvedély, a
pénz hajszolása. De húsvétkor az az üzenete Istennek: érj oda te is a sírhoz! Mert ha el
is kerültél egy kicsit gyerekkorod vallásosságától és most csak alszik benned a hit, érkezz oda a sírhoz!
Mert amikor megérkeztél, elvégezted
szentgyónásodat, eljöttél az oltárhoz az Úr
testét magadhoz venni, akkor az Úr Jézus
az ô erejét adja neked a sokszor embertelen életharchoz.
Jézus feltámadt, támadj fel te is! A feltámadt
Krisztus éljen benned! Ha tele is van az
életünk igazságtalansággal, gyûlölködéssel,
Krisztussal feltámadt az irgalom, a szeretet
és jóság is erre a világra. Valósuljon meg rajtad keresztül is a jó, akkor te is feltámadtál.
Úgy legyen!
Schrôder Gyula
(A martonvásári katolikus miserend: nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton
este 7 órakor, húsvétvasárnap és hétfôn reggel fél 9-kor.)

Húsvét örömhíre: Jézus él! Ne félj!
Az angyal így szólt az asszonyokhoz:
„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit
megfeszítettek? Nincsen itt, feltámadott!”
(Márk 16,6)
Emlékszem, gyermekkoromban voltak néha
félelemmel teli éjszakáim, amikor a sötétség
csigalassúsággal múló órái alatt reménykedve vártam a reggelt, hogy megszabaduljak
félelmeimtôl. És valóban, a félelem ideje hamar elmúlt, amint a felkelô nap elsô sugarai
bevilágítottak a ritkára húzott redôny rácsai
között. Az a jótékony elsô napsugár szétoszlatta a nyomasztó álmokat, elûzte az ijesztô
rémalakokat, a szekrény, a szék és rajta a ruhák visszanyerték megszokott, eredeti alakjukat. Azzal az elsô napsugárral nemcsak a
fény, de az öröm is beköltözött a szobába és
a szívembe: felvirradt az új nap!
Van egy régi legenda, amely szerint soha an�nyi és oly szép virág nem nyílt, soha annyi
madár oly szépen nem dalolt, mint a nyitott sír körül az elsô húsvéti hajnalon, mert a
természet valami nagy, áhítatos ünnepet ült.
Költôi képekkel mondja el ez a legenda a lényeget, hogy a húsvéti események megváltoztatták a világ képét.
Nagypénteken elsötétült a nap, megremegett a föld, félelem és reménytelenség költözött az emberi szívekbe, de húsvét csodálatos fénybe öltöztette az elkomorodott világot. „Nincsen itt, feltámadott!” – ez a három
angyali szó évezredeken át mind a mai napig
azt jelentette, és örök idôkre azt fogja jelenteni, hogy megváltozott a régi világkép: egy
új idôszak vette kezdetét!
De amennyire új, amennyire csodálatos, an�nyira megdöbbentô és félelmetes is elôször
annak, aki a bûnei feletti nagypénteki gyás�-
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szal a szívében jut el húsvét hajnaláig. Mert
amint meghalljuk ezt a három szót, és szembesülünk Jézus feltámadásával, abban a pillanatban döbbenten ér minket a felismerés,
hogy az a Jézus, akit a mi bûneink vittek a
keresztfára, immár élô, nem halott! Rádöbbenünk, hogy azzal az élettel, amely meghatározta addigi mindennapjainkat, nem állhatunk meg az élô Jézus elôtt.
De nemcsak ez a három szó hangzik el, hanem egy vigasztaló üzenet is: „Ne féljetek!” Ne féljetek, mert Jézus nem azért támadt fel a halálból, hogy rettegésben tartson, hanem azért, hogy megrettent lelkiismeretünket a helyére tegye. A bûn helyébe
a bûnbocsánatot kínálja, a rémület helyébe
a békességet adja, a halál helyébe az életet
ajándékozza.
Testvérem, halld meg a húsvéti örömhírt:
Jézus él, ne félj! Ne félj, mert ez a nap egy
olyan új idôszak kezdete számodra is, amelyben nem kell cipelned életed bûneit, terhét,
amelyben leteheted mindazt, ami a szívedet
nyomja, amelyben nem kell meglátnod a halált, mert ebben a világban az élet az úr: az
élô Jézus az Úr! Hirdesd az örömhírt, beszélj
errôl a csodáról a körülötted élôknek!
Önmagában mégis kevés a húsvét reggel fénye, kevés a lelkész igehirdetése vagy bárki bizonyságtétele. Csak akkor ébred húsvéti hit a szívedben, ha találkozol az Élôvel!
Csak akkor válik valósággá, nem elhallgatható, hanem továbbadandó igazsággá számodra a hír: Jézus él, üres a sír!
Süller Zsolt
(Húsvét vasárnap 15 órakor úrvacsorai istentisztelet Martonvásáron. Nagycsütörtökön és
nagypénteken 17 órakor Gyúrón,18 órakor
Tordason lesz istentisztelet.)

Húsvét

Elvégeztetett!!!
A keresztfára szegezett Úr Jézus Krisztus utolsó szavát sokan a lemondás, a
beletörôdés utolsó sóhajaként értelmezik. Pedig az egy olyan hangos kiáltás volt,
hogy még a gyáván, messzirôl leselkedô
Péter is meghallotta. Nagy fogadkozása
után már a Gecsemáné kertben elhagyta,
miközben halálra ítélték háromszor megtagadta és keresztjéhez sem mert közel
menni. A tanítványok közül egyedül János látta a kereszt alatt állva az Úr Jézus Krisztus szenvedését, egyedül ô hallotta utolsó kiáltásának gyôzedelmes tartalmát, hogy „elvégeztetett”, ezért egyedül ô lehetett az a hiteles forrás, aki leírhatta, amit hallott (János evangéliuma 19.
rész 30. vers).
Péter az írástudatlan halász, aki késôbb
Márk evangéliumának forrása lett, csak
annyit diktálhatott, amennyit hallott, hogy
„Jézus hangosan felkiáltva kilehelte lelkét”
(Márk evangéliuma 15. rész 37. vers). Egy
nagy kiáltást hallott, de a tartalmát, gyáván, messzirôl leskelôdve, nem érthette.
A megtért, újjászületett, bátor, hitvalló Péter már érti, hogy az „elvégeztetett” az Úr gyôzelmi deklarációja és
a bûnbocsánat elkészített lehetôsége.
Pünkösdi beszédében ezért mondhatta a háromezernek „térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bûneitek bocsánatára és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát”. Háromezren ott helyben bocsánatot, új életet kértek és kaptak Megváltó, Üdvözítô Istenüktôl, a feltámadott,
mennybe visszatért Úr Jézus Krisztustól.
Megtapasztalták az Úr újjáteremtô hatal-

Népszokásokról
nagyböjtben

mát és szeretetét. Megszületett bennük a
bûnbocsánat és az üdvösség elvehetetlen
bizonyossága, határozott meggyôzôdése,
amit a Jó Pásztor ígér a juhainak: „senki
sem ragadhatja ki ôket az én kezembôl”.
Ezt a csodát, a lelki feltámadás csodáját éltük át, akik hittel elfogadtuk a keresztfán elvégeztetett ingyen kegyelem
lehetôségét, amiért az Úr Jézus Krisztus
fizetett meg helyettünk. Akit az Úr ítélete szíven talált és a bûnét már bûnnek
látja, az élni akar ezzel a lehetôséggel.
Egyedül ô teremtheti meg bennünk azt a
minôségi változást, amit a Biblia új életnek, hívô életnek nevez: „aki Krisztusban
van új teremtés az, a régiek elmúltak, íme
újjá lett minden”. Oltalmazó, gondoskodó, üdvözítô szeretete, már e földi életünkben határozott belsô bizonyosságot,
élô reménységet, boldog hálaadást munkál és tudjuk, hogy mindez az örökkévalóságban kiteljesedik.
Önként, meggyôzôdéssel rendeljük alá
életünket kijelentett akaratának, vezetésének. Hisszük, hogy amikor ezt tesszük,
valósággal bûntôl szabad, tiszta életben
járunk, Isten dicsôségére és a ránk bízottak javára, üdvösségére szolgálunk. Ezt
az értelmes, hasznos, boldogan Istent
magasztaló hívô életet kívánjuk a Forum
Martini olvasóinak!
Áldás, békesség:
Borsos Istvánné lelkipásztor és
Borsos István em. tábori esperes

Akik a Teleki Blanka Hölgyklub márciusi
estjén megjelentek, egy igazi friss tavaszi
elôadást hallgathattak meg. Vajda Rozália
néprajzkutató, a Mûvészeti Iskola néptánc pedagógusa festett nekünk egy hangulatos képet a magyar hagyományok
sokszínûségérôl, a vidám tavaszi népszokásokról csakúgy, mint a mélyen vallásos falusi közösségek nagyböjtjérôl és
Húsvét-várásáról. A mûsor elején Rozika táncos tanítványaiból alakult népi zenekar mutatta meg, hogy milyen örömmel lehet átadni a zenét a hallgatóságnak. Ezt a nagyszerû ráhangolódást követte a magyar tájegységek bemutatása,
a tavasszal újraéledô és a böjtben elcsituló falusi vigasságok tükrében.
Az elôadást egy kedves lánycsapat zárta
egy gyönyörû válaszúti, nagyhéti énekkel (Jézus az asztalnál eszik, fehér virágok,
Zsidók a ház megett lesik.
Kiment Júdás ô közéjük, fehér virágok,
Beszélgetni kezdett vélük.
– Adjatok harminc ezüstet, fehér virágok,
Hogy a Jézust adjam níktek! –
Zsidók Jézust nem ismerték, fehér virágok,
Fogságba hát hogyan vessék?).
Köszönjük a csodás elôadást Vajda Rozáliának és a szervezést Chilla Szilviának!
Gyulayné Orosz Ágnes

(Nagyhéten csütörtökön, pénteken és szombaton 19 órára, húsvét vasárnap és hétfôn
10 órára hívjuk református gyülekezetünkbe.)

Karitász kérés

A Születés Hete
Országos szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénynek ad otthont május 7-én, 9 óra
30 perckor kezdôdôen elsô alkalommal Martonvásáron a Lurkó-kuckó Családi Napközi
(Fehérvári út 14.). A Születés Hete az évnek az a kiemelt hete, amikor a családalapítással kapcsolatos fontos információkhoz egy egységes arculattal rendelkezô országos rendezvénysorozat keretében koncentráltan juthatnak hozzá az érdeklôdôk.
A szülés és a megszületés megváltoztatja azt a világot, amelynek abban a pillanatban középpontja a megszületett élet. Akik kapcsolatban vannak a kisbabával, visszavonhatatlanul mások lesznek, mint azelôtt voltak. Az életük, ünnepeik és hétköznapjaik egy olyan
folyamatosan alakuló és épülô világgá változik, amelynek minôségét alapvetôen befolyásolja az a tudás, amely alapján döntéseiket meghozzák. A Születés Hete ezért ahhoz kíván hozzájárulni, hogy ezek az információk elérhetôk, feldolgozhatók legyenek, és segítsék a legmegfelelôbb egyéni döntések megszületését.
Meghívott elôadók: dr. Peredy Margit mentô szakorvos, Fiskus Olga Ringató
foglalkozásvezetô, dr. Jellinek Kinga gyermekorvos, Csizmadia Istvánné szülésznô, Horváth Márta szoptatási tanácsadó, Frey-Székely Gyöngyi és Balogh Rita hordozókendô bemutatók.
Miks Anikó

Egy Martonvásáron élô, igen nehéz
sorsú családnak székekre lenne szüksége. Kérjük, hogy akinek van otthon
felesleges, de még használható széke,
segítsen azzal, hogy felajánlja a rászoruló embertársainak. Hívásukat a 06
(30) 356-7278-as telefonszámon várjuk és a szállításban szívesen segítünk.
A Katolikus Karitász az elmúlt hetekben tartós élelmiszergyûjtést hirdetett
meg. Bár ennek a templomi gyûjtésnek
most vége van, de ennek kapcsán is
gondoljunk a szegényekre, és ha észrevesszük, hogy nélkülöznek, vigyünk
nekik a magunkéból élelmet, vagy valami olyant, amit jó szívvel tudunk adni.
Öröm volt hallani, hogy észreveszik, és
tudnak együtt mozdulni martonvásári
polgárok, utcabelijük megsegítésére.
Tegyünk így mi is...
Martonvásári Karitász
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Köszönet…
Az eltelt hónapokban – mint mindig – sokféle esemény volt óvodánkban. Ezt azért említem meg az újság hasábjain, mert városunk
több lakója segített a megvalósításban.
Beléptünk a Madárbarát Óvoda országos hálózatába, melyhez segítséget kaptunk Kiss
Ella Hedvigtôl, aki szintén a Madárbarát Kert
program tagja. A gyerekeknek ajándékozta
az évek óta összegyûjtött „Madártávlat” folyóiratokat, melybôl megismerhetik a nálunk
nem fészkelô madarakat, tájékozódhatnak a
madarak gondozásáról.
Képviselô-testületünk és az oktatási bizottság tagjai labdákat vettek óvodásainknak, melyeket az óvodabálon adtak át. A gyerekek
nagy örömmel vették birtokukba a labdákat.
Március 15-ei megemlékezésünket színesíteni, gyerek közelebbivé szerettük volna
tenni. Ez jól sikerült. Köszönet a Szent László Völgye Lovas Klub tagjainak, akik ’48-as
huszár egyenruhában, lóháton érkeztek
meg közénk. Rövid bemutatójukkal, közös
énekléssel emlékezetessé tették óvodásainknak a megemlékezés délelôttjét.
Óvodánk két csoportja – a márciusi megemlékezés hangulatát fokozva – a szülôk anyagi
segítségével részt vett a Kolompos Együttes
koncertjén. Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget, a támogatást.
Cserna Sándorné

Táncos hétvége
Április elsô hétvégéjén rendezték meg a
XXX. Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásárt. A jubiláló táncház-mozgalom elsején egy nagyszabású gálamûsorral ünnepelt a Mûvészetek Palotájában. A Százszorszép Táncegyüttes is fellépett a mûsorban,
a Széki lakodalmas címû koreográfiával indult a táncok sora és az együttes zárta a
mûsort szintén széki tánccal. Ebbôl az alkalomból ismét csatlakoztak az együtteshez
korábbi tagjai, többek között Tessely Zoltán országgyûlési képviselônk is. Nekik külön köszönet ezért! A nemzeti hangversenyteremben rendezett gálán a legkiválóbb zenekarok és nagyszerû táncegyüttesek szerepeltek közösen. Szombaton a Martonvásári
Mûvészeti Iskola népzene tanszakának növendékei zenéltek a Papp László Arénában,
illetve egy nagyszerû mûsorban az ország neves táncosai és gyermekeik táncoltak együtt.
Németh Ildikó, a Százszorszép Táncegyüttes
mûvészeti vezetôje fiával, ifj. Zsuráfszky Zoltánnal, Szabó Szilárd együttes-vezetô pedig
lányaikkal táncolt együtt. Április 3-án, vasárnap a táncegyüttes az aréna küzdôterén széki táncokat tanított.
H. B.

Tanulmányi versenyek, eredmények
Az elmúlt hetekben tehetséges tanítványaink több lehetôséget is kaptak arra, hogy tudásukat, kreativitásukat megmutathassák.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
iskolai fordulóján a 4–8. évfolyam legjobb
helyesírói vettek részt. Az eredmény a
következô:
4. évfolyam: l. Kovács Áron (4.b), 2. Daru Kitti (4.c), 3. Bitó Kitti (4.a);
5. évfolyam: l. Horváth Anna (5.b), 2. Szeidl
Bence (5.b), 3.Princzinger Nikolett Enikô (5.a);
6. évfolyam: l. Béni Kincsô (6.a), 2. Bôke Boglárka (6.a), 3. Mátrai Henriett (6.b);
7. évfolyam: l. Jambrik Levente (7.a), Lugosi
Kata (7.a), Lévai Linda (7.b);
8. évfolyam: l. Krizsán Georgina (8.b), 2.
Andrási Melinda (8.a), 3. Varga Anita ((8.b).
Az iskolai versenyen elért pontszáma alapján a megyei döntôbe jutott: Horváth Anna,
Béni Kincsô és Jambrik Levente.
A 3. évfolyam iskolai szavalóversenyének
eredménye: 1. Urschler Anna Sára (3.b), 2.
Szigeti Noémi (3.a), 3. Bíró András 3.c.
Székesfehérváron, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján Fejér megye összes iskolájának legjobb diákjai mérték össze tudásukat. Évfolyamonként
400–500 tanuló versenyzett a megye legjobb matematikusának címéért. A harmadikosok mezônyében Bíró András (3.c) a harmadik helyen végzett, s bejutott az országos
döntôbe (tanítója Lazókné Jankura Erzsébet).
Gábor Márton (3.b) a 7. helyet szerezte meg
(tanítója Kocsisné Ihász Valéria), Lipovics Tamás (3.b) a 22. helyre került. Kiváló egyéni teljesítményüknek köszönhetôen harmadik osztályos csapatunk a megye 2. legjobbjaként zárhatta a versenyt.
Bottka Alex (6.b) korcsoportjában a negyedik helyen végzett (tanára dr. Cseh Lajosné).
Ötödikes matekosaink részt vettek a
Ráckeresztúri Petôfi Sándor Általános Iskola által szervezett körzeti matematikaversenyen, ahol Kardos Angelika az elsô, Páter
Ákos Sebestyén a harmadik helyezést érte el,
míg a Szûcs Bencével kiegészült csapatunknak immár második alkalommal sikerült elhoznia az elsô helyezettnek járó vándorkupát. Felkészítô tanáruk dr. Cseh Lajosné.

Papírgyûjtés
A Föld napja tiszteletére a Beethoven
Általános Iskola diákönkormányzata
hulladékgyûjtést szervez április 18ától 20-áig. Hétfôn, kedden és szerdán délután 14 órától 18 óráig gyûjtjük
a papírhulladékot az iskola udvarán.
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Tavaszi szünet

A Beethoven Általános Iskolában
a tavaszi szünet
április 2l-étôl 27-éig tart.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap április
20-a (szerda). A szünet utáni elsô tanítási nap április 28-a (csütörtök).
Iskolánk négy csapata vett részt a területi
német versenyen, Ráckeresztúron a Petôfi
Sándor Általános Iskolában. Az ötödikesek
mezônyében egyik csapatunk (Buda Zsófia,
Ábrahám Alexandra, Kardos Angelika) az elsô
helyen végzett, másik csapatunk (Buda Eszter, Gyulay Júlia, Németh Bianka) negyedik
lett. Felkészítô tanáruk Bartos Aurélné. Hatodikos csapataink az 5–6. helyen zártak.
A pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola körzeti versenyen látta vendégül a környék iskoláinak legjobbjait.
A matematikaversenyen iskolánk tanulói a
következô eredményeket érték el:
1. évfolyam: I. Szabó Barnabás (1.a) (tanítója
Peregovits Erzsébet), II. Gábor Donát (1.b) (tanítója Ónodyné Nagy Anikó), III. Lipovits Anna
Ráhel (1.c) (tanítója Kôrösiné Lôrincz Erzsébet);
2. évfolyam: Gábor Ákos az elsô, Nemes Gáspár a második, Gyurman Nikolett a negyedik
helyen végzett. Mindhárman a 2.b osztályba
járnak, tanítójuk dr. Veisz Ottóné;
3. évfolyam: Gábor Márton (3.b) az elsô,
Kôvári Kristóf (3.b) a harmadik helyet szerezte meg, tanítójuk Kocsisné Ihász Valéria.
A versmondók között is martonvásári gyerekek végeztek az elsô helyen, mindhárom évfolyamon. Az elsôsök között Kálfári
Dóra (1.a), a másodikosok között Szabó
Anna (2.b), a harmadikosok között Urschler
Anna Sára (3.b) bizonyult a legjobbnak. Tanítóik Filemon Krisztina, dr. Veisz Ottóné és
Kocsisné Ihász Valéria.
A rajzversenyen Markó Dániel Zoltán (4.b)
második helyezett lett, felkészítôje dr. Veisz
Ottóné.
Iskolánk két csapattal nevezett be az Országos Komplex Ének-zenei Mûveltségi Versenybe. A válogatóverseny feladatainak teljesítése után mindkét csapatunk bejutott az
elôdöntôbe. Itt is jól teljesítettek tanítványaink. A Brunszvik csapat (Somogyi Zsuzsanna,
Vajda Villô, Victor Júlia Rebeka) második lett,
így bejutott az országos döntôbe, a Szimfóniák csapat (Lugosi Kata, Szeidl Krisztina) a
negyedik helyen végzett. Felkészítô tanáruk
Bodóné Polányi Tünde.
Tanítványainknak és kollégáinknak gratulálunk a versenyeken elért eredményekhez.
Szeidl Hedvig
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Majális 2011
Mûvészpalánták
versenyben
A Martonvásáron élô, iskolánkban tanuló gyermekek között különösen sok a kiemelkedô
tehetség. Növendékeink a közös munkában
és alkotásban is szép eredményeket érnek el.
Székesfehérváron a Fejér Megyei Furulyás és
Kamarazenei Versenyen a nyolc fôbôl álló kamaracsoportunk 3. lett. Az eredményt öt tanárunk és nyolc tanulónk együttmûködésének köszönhetjük. A sikeres gyerekek a következôk:
Kôvári Kristóf, Bíró András, Berczi Sára, Vajda
Róza, Szendrei Csenge, Czinder Eszter, Pimper
Máté, Fekete Ádám. A felkészülést segítô tanárok: Buxbaum Bernadett, Pfiffer Zsuzsanna,
Gyémánt Bálint, Juhász Balázs, Bódi Árpád.
Trombitásaink is szép eredményeket értek
el a Móron megrendezett Fejér Megyei Rézfúvós Versenyen. Két különbözô korcsoportban ért el 2. helyezést Cseprekál Márton és Gyulay Gyula Benedek. Mindketten
Buxbaum Bernadett növendékei.
A mohácsi busójárás mindenki számára izgalmas és érdekes rendezvény. Táncosaink Vajda
Rozália és Vajda Levente segítségével részesei
lehettek ennek a nevezetes szokásnak és az
azt követô táncháznak. Táncosainkat nagyon
sokan ismerik már. Így kérték fel ôket arra is
Agárdról, hogy a Nautis Hotelben lépjenek fel
a március 15-ei ünnepségen. Fellépésük an�nyira tetszett, hogy nyáron visszavárják ôket.
Az április igen sok eseményben bôvelkedik.
A népzenészek április 9-én szerepelnek
Gödöllôn az Országos Népzenei Versenyen
két csoportjukkal. Szurkoljunk nekik!
Április 15-én délelôtt iskolánkban rendezzük meg a II. Fejér Megyei Brumi Találkozót kezdô csellisták részére. Ezt követi április 15-én este 18-órakor a minden évben nagyon népszerû tanári hangversenyünk. Mindenkit szeretettel várunk!
Váli es martonvásári táncos csoportjaink április 16-án lépnek fel az Örökség Egyesület által szervezett Fejér Megyei Gyermek
Népmûvészeti Minôsítô Fesztiválon. Nekik
is sok sikert kívánunk!
Április 18-ától 20-áig a Mûvészeti Iskolában
nem lesz tanítás, mivel a tantestület a Géniusz Tehetséggondozó Program keretében
szervezett továbbképzésen vesz részt.
A várva várt Összmûvészeti Táborral kapcsolatban április 7-étôl lehet érdeklôdni a
Mûvészeti Iskola titkárságán. Ugyanitt lehet
jelentkezni is.
Végül: Kárpáti József tanár úr szombat délutánonként szeretettel várja a rajzolni, festeni vágyó fiatalokat!
Bódi Árpád

A martonvásári „Együtt-Értük” és a tordasi
„Jövôt Nekik is” Alapítvány kétnapos Majálisra hívja – várja Martonvásár és a kistérség lakóit az értelmi fogyatékos emberekért rendezett programsorozatra!
Közös programunk Az Új Magyarországi
Vidékfejlesztési Program Leader pályázata keretében, az Európai Mezôgazdasági
Vidékfejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Rendezvényeinken helyi, kistérségi elôadómûvészek, mûvészeti csoportok mutatkoznak be. A program célja: kulturális és sportrendezvények keretében az értelmileg akadályozott személyek életének megismertetése, a másság
elfogadása.
2011. április 30., szombat. Helyszín:
Tordas, Gesztenyés út 1.
A sportprogramok keretében kiemelkedik
az integrált kézilabda-kupa. Erre profi és
amatôr, akár csak erre az alkalomra összeállt
csapatok nevezését várjuk. Az integrált kézilabda tornán sérült emberek is részesei lesznek a versengésnek. Díszvendégek: Topánné
György Anna, az 1982-es VB. ezüstérmese,
Horváth Ildikó magyar válogatott, Hajnal József nevelô edzô, az 1994-es IFI válogatott
edzôje. A kézilabda kupát vidám sportversenyek, vetélkedôk, és lovas-program egészíti ki.
A program kulturális részében kerekes székes táncbemutatót láthatnak, vagy meghallgathatják a Tordasi Szivárvány Együttes szabadtéri koncertjét és a Space Jam Band
együttes bemutatkozását, de megtekinthetnek néptánc bemutatót is a tordasi otthon
lakóinak elôadásában.
A programok alatt házi mézet, kecskesaj-

tot és házi szörpöt kóstolhatnak, illetve
kézmûvességgel ismerkedhetnek.
Részletes program a „Jövôt nekik is” Alapítvány honlapján (www.jovotnekikis.hu) található.
2011. május 1., vasárnap 9 órától.
Helyszín: Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája,
Készségfejlesztô Speciális Szakiskolája és Diákotthona (Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 32.)
• 9 órától Majális Kupa 2011. (Nevezés
elôzetesen, vagy a helyszínen 8 óráig, a nevezési díj csapatonként 6 ezer forint).
• 10 órától mozgásos játékok, játékos versenyek.
• 11 órától a Baracskai Pitypang színjátszó
csoport elôadása.
• 13 órától 15 óra 30 percig Játszóházak
(ajándék és tárgykészítés kézmûves technikákkal, gépi képírás, arcfestés hennázás az Alkot6tok Egyesület tagjainak
közremûködésével).
• 15 óra 30 perctôl az iskola tánccsoportjának mûsora.
• 15 óra 30 perctôl „Alkoss nekünk, alkoss
velünk” címû rajzpályázat eredményhirdetése, melyen fellép a Színvarázs Ulwila zenekar.
• 17 órától Eötvös József gitármûvész koncertje.
Programjainkról, a meghirdetett pályázatról további részletek az alapítvány honlapján
(www.egyuttertuk.hu ) találhatóak.
A rendezvény mindkét napjára sok szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt!
„Együtt-Értük” Alapítvány
„Jövôt Nekik is!” Alapítvány
kuratóriumi tagjai, aktivistái

Olvasópályázat alsósoknak
Könyvárunk pályázatot hirdet Lázár Ervin születésének 75. évfordulójára 3–4. osztályosoknak.
Lázár Ervin (1936–2006) Kossuth-díjas magyar író, elbeszélô, meseíró írásaihoz az inspirációt javarészt gyermekkorából merítette: „Tulajdonképpen az irodalmi tevékenységem
90 százalékában a gyerekkorommal foglalkozom.” Megannyi újszerû, játékos hangvételû
meséje mind a gyermekek, mind pedig a felnôttek körében a mai napig páratlan
népszerûségnek örvend. Az 1985-ben megjelent, A Négyszögletû Kerek Erdô után a
Bab Berci kalandjai (1989), valamint a Csillagmajor (1996) is sorra megkapták az Év
Könyve jutalmat, Berzsián és Dideki címû meseregényéért pedig nemzetközi Andersen-diplomával tüntették ki.
Történeteiben Lázár Ervin mindig felnôttként beszélte a gyermekek nyelvét, meséinek
csattanói, tanulságai ezért a felnôtt olvasók számára rendszerint ugyanannyira maradandóak, mint ellenállhatatlanul kedves szereplôi a gyermeki fantázia számára. Soha nem titkolta, hogy jellegzetes hôseit gyermekeivel közösen találta ki és alkotta meg. Életmûve
sikerének egyik legnyilvánvalóbb oka, hogy mindig is komolyan vette a gyerekeket.
Az író 13 mesekötete található meg a könyvtárunkban.
Az olvasópályázathoz tartozó feladatsor április 18-ától vehetô át a könyvtárban.
A kitöltött feladatsor leadási határideje: május 16.
Nagy Péter
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Sport

Erô, izom, egészség!
Súlyemelés!

Teniszezz velünk!
A Martontenisz Sportegyesület április 30-án
és május 1-jén 10 órától nyílt tenisznapot
szervez a Brunszvik parkban, az MTA pályáin. Szeretettel meghívunk és elvárunk minden teniszkedvelô felnôttet, gyermeket, egyedül vagy családtaggal, egy kis ismerkedéssel egybekötött örömteniszre. A kétnapos
program során ingyenes lehetôséget kínálunk mindenkinek, hogy
magát kipróbálja, játszhasson, s ügyességi játékokon, gyakorlatokon keresztül felmérhesse saját vagy gyermeke képességeit, melyben képesített sporttársaink állnak a résztvevôk rendelkezésre. A
rendezvényen az egyesület labdákkal és ütôkkel (ha történetesen
még nem volna saját) is rendelkezésre áll. Az egyesület nem titkolt
célja, hogy a rendezvénnyel újabb barátokat szerezzünk e nemes
sportnak, kedvet csináljunk a rendszeres sportoláshoz, s nem utolsó sorban hozzájáruljunk a város és a MTA kapcsolatainak további erôsítéséhez. Az esemény egyben tagtoborzó is lesz. Az egyesület kedvezményes belépési feltételeket ajánl azok számára, akik
a bemutatón megjelennek és kinyilvánítják belépési szándékukat.
A két napban az egyesület ifjú (12-) reménységei részvételével,
akik egyébként az országos Play and Stay versenyeken már eddig is jelentôs sikereket értek el, bemutató teniszt is rendezünk,
melyre a helyszínen a résztvevô gyerekek is nevezhetnek.
Az egyesület közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagi
befizetésekbôl és támogatásokból tartja fenn a pályákat, illetve
szervezi a tenisz életet. A város számos polgára adójának 1 százalékával eddig is támogatta az egyesületet, s reméljük rendezvényünk
eredményeként újabb támogatókat szerezhetünk a sportnak és az
egyesületnek. További információkkal a 06 (30) 454-4730-as, vagy
a 06 (30) 269-7736-os telefonon szolgálunk.
N. P.
Kedves Martonvásáriak!
A Martonvásári Fúvószenei Egyesület ezúton is köszöni eddigi
támogatói segítségét, felajánlásait, és ismételten számít a szülôk,
hozzátartozók, rokonok, zenekedvelôk, cégek és vállalkozók
felajánlásaira. Az Önök jóvoltából az SZJA 1%-os felajánlásokból 2010-ben 336 304 forint támogatásban részesültünk, amit
egyesületünk 2011 áprilisában, a francia testvérvárosunkban,
Saint Avertinben megrendezésre kerülô fúvószenei találkozó
költségeire fog fordítani. Köszönjük megtisztelô bizalmukat és
2011-ben is számítunk Önökre!
Kérjük, támogassa egyesületünket adója egy százalékával!
Kedvezményezett: Martonvásári Fúvószenei Egyesület
Adószám: 18497063–1–07
Tisztelettel: Varga-Kuna Zsófia elnök
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Ez az esztendô
is jó eredmén�nyel kezdôdött a
martonvásári súly
emelô ifjúságnak. Február 12-én
rendezték a terüli bajnokságot,
amelyen igen csak meghatározó országos egyesületek és tehetséges gyerekek vettek részt.
Az indulók között voltak Tata,
Oroszlány, Kisbér és Tatabánya
versenyzôi. Errôl a versenyrôl
hat martonvásári súlyemelô
igen csak fényes érmeket hozott el. Nyári Gábor 42 kilogrammos szakítással és 52 kilogrammos lökéssel elsô helyezést ért el. Rigán Richárd szintén az elsô helyezéshez 45 kilogrammot szakított és 65 kilogrammot lökött. Sípos Gábor
ugyancsak elsô lett 85 kilogrammos szakítással és 105 kilogrammos lökéssel. Szabó Márk Attila
pedig 62 kilogrammos szakítással és 75 kilogrammos lökéssel
állt fel a dobogó legfelsô fokára. Kikkel Zsolt gyerek kategóriában az elsô versenyén a második lett és ugyancsak gyerek kategóriában Suba Dániel egy rontott gyakorlata miatt az ötödik.
Ô a verseny izgalma miatt rontott, mivel neki is ez volt az elsô
megmérettetés.
A kiváló teljesítmények mögött
rengeteg munka, szorgalom és

önfeláldozás van, mint minden
más eredményben.
Már több mint öt éves múltra
tekint vissza a súlyemelô sportág Martonvásáron. Az elsô támogatóm Kiss Béla úr volt, aki
ingyen, bérmentve adott helyiségeket a malom garázsában, majd a pincéjében. Innen
indult a martonvásári súlyemelés, és jutott el országos szintre. Jelenleg a tûzoltó szertárban
edzünk hetente háromszor, alkalmanként kettô és fél, három
órát. Edzôként úgy érzem, hogy
ezek a gyerekek több figyelmet
és megbecsülést érdemelnének a munkájuk és eredményeik után. Nem tudok más sportágat Martonvásáron, amelyben
ilyen eredmények lennének országos szinten. Nem minden
gyerek lehet futballista, kézilabdázó, teniszezô vagy akár sakkozó. Ezen kívül léteznek más
sportágak is, melyeket szintén
támogatni kellene. Már gondolkodtam rá, hogy feladom, de
ezt nem tehetem meg ezekkel
a sportolni akaró gyerekekkel.
Kár lenne ezt a kemény öt évet
eldobni, amikor ma már több
mint 50 gyerekrôl van szó, akik
között a 7 éves Dömsödi Márton
a legfiatalabb.
Kiss István
edzô

1. kép: Balról jobbra: felsô sor: Kiss István, Szabó Márk,
Nyári Gábor, Sipos Gábor
alsó sor: Kikkel Zsolt, Szigeti Dávid, Dömsödi Márton,
Landenberger Ábel, Suba Dániel

Sport, Információk

Dobogón maradni
A hosszúra nyúló felkészülést végre felváltotta a
bajnokság.
Elsô
mérkôzésünket a megerôsödött
Iváncsa otthonában játszottuk, ahol fegyelmezett játékkal 0:0-ás döntetlent értünk el.
Elsô hazai mérkôzésünkön a
Bakonycsernye ellen sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos
nem sikerült gyôzni, ez is 0:0
lett. A 3. fordulóban a támadó
játékunk is eredményesnek bizonyult, így Sárszentmiklóson
3:1-es gyôzelmet arattunk. A
következô fordulót a Pákozd
otthonában játszottuk, ahol magabiztosan 2:0-ra nyertünk. Második hazai mérkôzésünkön a
Szabadegyháza ellen igaz, hogy
sok helyzetet elpuskáztunk, de

így sikerült nyernünk 2:0-ra. Az
eredményeink jól alakultak, a
fiúk a mérkôzéseken mindent
megpróbálnak kihozni magukból, védekezésünk stabil. A támadó játékunkon van még mit
csiszolni. A bajnokságban a 3.
helyen állunk, s szeretnénk minél elôrébb végezni, amire meg
is van minden lehetôség. Ha
edzésmunkánk is javul, akkor el
is érhetjük kitûzött célunkat. Ifi
csapatunk is rendületlenül készül, igaz a sok új játékosnak
még be kell illeszkedni, de jó
úton haladnak. A Szabadegyháza elleni 4:2-es siker mindezt bizonyítja is. Serdülô csapatunk is
megkezdte a menetelést, hazai
környezetben a Szabadegyháza
ellen 5:2-re, míg az Adony otthonában 4:3-ra nyertek fiaink.

Gólözön

E

lkezdte a bajnokságot U13as csapatunk is a Fejér Megyei Kiemelt Bajnokságban. Elsô
mérkôzésünk idegenben a Bicske kérésére elmaradt. Második
mérkôzésünkön, hazai pályán
fogadtuk az éllovast, a VIDI csapatát. Egy igazi rangadó volt a
javából, az elsô helyezet a második ellen. A mérkôzésen gyerekeink remek teljesítményt
nyújtva 2:0-ás gyôzelmet arattak, és ha az elmaradt Bicske
elleni mérkôzést hozzuk, akkor az 1. helyre lépünk. Célunk
továbbra is a dobogón végezni.
Ha változatlanul is ilyen elszántan készülünk, akkor erre meg
is lesz minden esélyünk! Egyesületünk is Körzeti Központként
mûködik, március 26-án meg
is szervezte elsô Bozsik Tornáját az U7-9-11-es korcsoportok részére, Martonvásáron. A
tornán részt vettek Ercsi, Baracska, Gyúró-Tordas, Etyek és
persze Martonvásár gyerekcsa-

patai. Összesen 15 csapat, közel 180 gyerek mutatta meg tudását a remek idôben. Szép cselek, szép megoldások, szép gólok szórakoztatták a kilátogató
szülôket, érdeklôdôket. A torna
végén kialakítottuk mindhárom
korcsoportban a torna válogatottjait, akik külön díjazásban
részesültek. Következô Bozsik
Tornánkat április 15-én, pénteken 16 órás kezdéssel tartjuk
Martonvásáron.
Az U11-es csapatunknak is
megkezdôdött a bajnokság. Elsô
mérkôzésünkön hazai pályán a
Rácalmás csapatát fogadtuk, s
14:1-re nyertünk. Következô
mérkôzésünket a Dunaújváros
csapata ellen játszottuk, ahol remek teljesítményt nyújtva 10:3ra diadalmaskodtunk.
Minden korcsoportunknak gratulálunk és további sikeres szereplést, kívánunk, a szülôknek,
pedig köszönjük a fantasztikus
szurkolást!!!

Áprilistól UPC
A FiberNet tulajdonosváltása és kábelhálózatainak értékesítése
nyomán a kábeltelevíziós, internet- és telefon-szolgáltatásokat
áprilistól az ország elsô számú kábelszolgáltatója, az UPC Magyarország Kft. veszi át Martonvásáron is. A szükséges mûszaki
fejlesztést követôen a UPC saját, országszerte ismert szolgáltatásait indítja majd el. Az eddigi elôfizetôi szerzôdések továbbra is érvényesek, a szolgáltatás pedig mindenki számára folyamatos marad. Változatlan díjakért ezentúl magasabb színvonalú,
jobb minôségû szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve újabb
szolgáltatások elôfizetésével jelentôs kedvezményekhez is juthatnak az ügyfelek.
A UPC megbízható, színvonalas digitális szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges lesz majd díjmentesen lecserélni az eddig használt régi beltéri egységeket. A UPC ezeket a készülékeket postai úton juttatja majd el mindenkihez és minden segítséget megad az üzembe helyezésükhöz. A szolgáltató-váltással
összefüggô kérdésekrôl a www.upc.hu/fibernet weboldalon tájékozódhatnak az érdeklôdôk, de természetesen minden érintett elôfizetô hamarosan személyre szóló levélben kap majd
részletes tájékoztatást. Az elôfizetôi ügyekkel áprilistól az UPChez fordulhatnak az elôfizetôk, a 1221-es telefonon.
Szûcs László
kommunikációs igazgató,
UPC Magyarország Kft.

Érmeket érô mattok

A Megyei I. osztályban az elsô három helyet – ahogy
arról már korábban írtunk – rájátszással kellett eldönteni úgy, hogy a végeredménybe a korábban szerzett
pontok is beszámítottak. Ez számunkra kedvezônek
tûnt, mert a Mór megelôzésére reményünk sem volt, viszont a
Dunaújvárost az elsô szakaszban le tudtuk gyôzni, így a rájátszásban volt egy minimális elônyünk velük szemben. Adott volt a feladat: a Mórtól ne kapjunk ki nagyobb különbséggel, mint a Dunaújváros, ellenük akkor elég a 4:4-es döntetlen. Elôször a Mór fogadta otthon a Dunaújvárost, az eredmény a papírforma szerint alakult, a hazaiak 5,5:2,5-re gyôztek. A következô alkalommal a Mór
látogatott Martonvásárra. Mi túlságosan udvarias vendéglátók voltunk, 7:1-es, katasztrofális vereséget szenvedtünk. Így nem csak,
hogy nyerni kellett Dunaújvárosban, de a biztos második helyhez
legalább 5:3 kellett. Nos, ezt teljesítette a MartonVál SC, pontosan
ennyire gyôztünk! Úgyhogy elôre lépett a csapat, a 2010-es bronz
után idén ezüstöt szereztünk.
Zelena Zsolt elnökünk vezetésével a MartonVál SC sakk egyesület
március 5-én Rácalmáson vett részt a Fejér Megyei Gyermek és Ifjúsági Sakk Körversenyen. Csapatunk ezúttal 4 váli és 4 martonvásári
tanulóból állt. A megyébôl indulók létszáma megközelítette a 100
fôt. Különös örömmel tölt el minket, hogy Jézsó Bence aranyérmet
és Kelemen Krisztián ezüstérmet nyert 12–15 éves kategóriában,
és jól szerepelt Pintér Dániel és Marton Szabolcs, valamint jórészt a
Felnôtt és utánpótlás csapataink mérkôzéseire mindenkit szeretet- 6–12 éves kategóriában a váli gyerekek is megállták a helyüket.
tel várunk!
A sakkozni szeretô gyerekeket és felnôtteket szívesen várjuk a régi
Bôvebb információt a www.martonvasarsk.gportal.hu, illetve a Brunszvik óvoda klubhelyiségébe, minden pénteken 17–20 óra köwww.mustangse.gportal.hu honlapon találnak.
zött.
MSK – Mustang SE
Sziklai – Dolinka
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Pályázat, Hirdetés

Pályázatok
I. Pályázati lehetôség civil szervezetek részére
(pályázati keret: 3 000 000 Ft)
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselô-testülete pályázatot
hirdet a Martonvásáron mûködô civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére.
• A pályázat célja: a Martonvásáron mûködô, bejegyzett civil szervezetek tevékenységének, mûködésének elôsegítése, a nyári évfordulós rendezvények támogatása;
• A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. május 6.;
• A pályázatokat papír alapon a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál lehet leadni;
• Elônyben részesülnek azok a civil szervezetek, melyek az önkormányzat önként vállalt feladataiból részt vállalnak, továbbá
Martonvásárhoz kötôdô rendezvényeket szerveznek;
• A pályázatokat az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság
javaslata alapján a Képviselô-testület bírálja el 2011. május 31-éig;
• A pályázat feltételei: kötelezettségvállalás a pályázott cél megvalósítására, elszámolására, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére;
• A pályázathoz kötelezôen csatolandó:
  – költségvetés a pályázandó tevékenységrôl,
  – a szervezet nyilvántartásba vételérôl, a bejegyzést igazoló, bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi nyilvántartólap.

II. Pályázati lehetôség
Martonvásár sportkoncepciójában nevesített
sportegyesületek részére
(pályázati keret: 8 400 000 Ft)
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselô-testülete pályázatot
hirdet a Martonvásáron sport területén mûködô, a település sportkoncepciójában nevesített egyesületek részére.
• A pályázat célja: a Martonvásáron mûködô, bejegyzett sportszervezetek tevékenységének elôsegítése, a sportkoncepció céljainak elôsegítése, versenysport finanszírozása, kiemelten ifjúsági- és
utánpótlás nevelés finanszírozása;
• A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. május 6.;
• A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál lehet leadni;
• A pályázatokat az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság
javaslata alapján a Képviselô-testület bírálja el 2011. május 31-éig;
• A pályázat feltételei: kötelezettségvállalás a pályázott cél megvalósítására, elszámolására, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére;
• A pályázathoz kötelezôen csatolandó:
  – költségvetés a pályázandó tevékenységrôl,
  – a szervezet nyilvántartásba vételérôl, a bejegyzést igazoló, bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi nyilvántartólap.
***
Amennyiben az elnyert összeget nem a pályázatnak megfelelôen
használják fel, azt vissza kell fizetni. Nem pályázhat az, aki a korábban kapott támogatásról nem számolt el, azt nem a célnak
megfelelôen használta fel.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetô a Polgármesteri Hivatalban Tóth Andrásnétól, a 06 (22) 460-233 telefonszámon, vagy a
martoninyar@martonvasar.hu e-mail címen.
Martonvásár Város Képviselô-testülete
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Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2011. március 1–31-éig
Házasságot kötött 1 pár.

Újszülöttjeink:
Jéhn Márton, Jéhn Gergô, Karuczka Fanni, Szekeres Domonkos Márk, Tálas Balázs,
Steigervald Nóra, Czékus Csilla Sarolta
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül
mindenkit
április 19-én (kedden)
este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödô Sándor

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentôk:
104
• Betegszállítás:
06-22 311-325
(A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a 104
vagy a 06-22 460 017-es telefonszámon.)
• Orvosi rendelô:
06-22 460-053
• Gyógyszertár
06-22 460-019
• Tûzoltók:
05
• 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
06-30 458-4929
• 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

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analízis, valószínûség számítás,
statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves
tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432-9407
• Még ki tudod javítani német jegyeidet, nagy gyakorlatú nyugdíjas pedagógussal. Telefon: 06 (22) 460-257.
• Házaspár olcsó albérletet keres Martonvásáron.
Telefon: 06 (70) 585-5799
• Ingatlanokat keresünk közvetítésre már csak ebben a hónapban akciós, 1,5% jutalékért. Eötvös Péterné, ingatlanközvetítô.
Tel.: 06 (30) 341-0975, e-mail: eotvos.beata@t-online.hu,
honlap: www.ingatlan-martonvasar.hu

FORUM MARTINI Martonvásár Lapja
ISSN 2060-6346

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:

• 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
• Gyógyszertári ügyelet •
Martonvásáron: április 16., 17., május 7., 8.
Ráckeresztúron: április 23., 24., május 14., 15.
Ercsiben: április 25., 30., május 1.
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