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Várjuk Önöket…
…a 21. Martonvásári Nyár rendezvényeire, melyek részletes programja lapunk 4–5. oldalán található.
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Önkormányzat

Képviselô-testületi hírek
Képviselô-testületünk soros ülését június 28-án tartotta, melyen hét napirendi pontról tárgyaltunk, majd zárt ülésen személyi kérdésekrôl döntöttünk.
Meghívott vendégünk volt dr. Sági Já- Erdôháton is tulajdonba vette a vízhálóza
nos rendôrkapitány és Kratancsik Ákos tot, mûködtetésre pedig a Martongazda
ôrsparancsnok, akiket Martonvásár 2010. Kft. részére adta át. Ezen ülésünkön
évi bûnügyi, közbiztonsági helyzetérôl meghatároztuk az érintett településré
hallgattunk meg, jó néhány kérdést fel szek vízdíját, miszerint a vízdíjak mér
téve és több kérést megfogalmaz téke a Martonvásár belterületén elfoga
va. A beszámolót testületünk – tudomá dott vízdíjakéval egyezik meg, a hitele
sul véve, de nem egyetértve a kapitány sített mérôórával nem rendelkezôk ese
ság lehetôségeit behatároló, elsôsorban tében pedig naponta és fejenként 110 li
anyagi okokra visszavezethetô problé teres átlagfogyasztással számolva. A víz
mákkal – elfogadta, hangsúlyt helyez díj mértéke Martonvásáron a lakossági fo
ve az eddig is jó kapcsolatok továb gyasztók esetében köbméterenként 214
bi építésére, közös vállalkozások terve forint+áfa, a közületi fogyasztóknak pe
zésére a Martonvásáron élôk biztonsá dig 321 forint+áfa.
gi érzetének javítása érdekében. A be A területileg illetékes kormányhivatal –
számolót Martonvásár honlapján (www. törvényességi ellenôrzési jogkörében el
martonvasar.hu) olvashatják teljes terje járva – megkereste testületünket az épít
mény- és telekadóról szóló önkormány
delmében.
zati rendeletünk felülvizsgálata tárgyában.
Mivel ezt idôközben már hatályon kívül
Városüzemeltetés
Testületünk döntött azon feladatok helyeztük, testületünk a felhívásban fog
ról, melyeket az önkormányzat tu laltakat tudomásul vette.
lajdonában lévô Martongazda Kft.
közremûködésével kíván ellátni. E fel Oktatási pályázatok
adatok tekintetében keretszerzôdést A testület támogatta a Brunszvik Teréz
kötöttünk a céggel, melyhez most hoz Óvoda pályázatát az egészségre nevelô
zárendeltük a tevékenység ellátásához és szemléletformáló életmódprogramok
szükséges, az elôzô költségvetési évhez címû pályázaton való részvételben. A
képest csökkentett forrásokat is, össze Brunszvik Teréz Óvoda 100 százalékban
sen 57,823 millió forint összegben, mely támogatott pályázatán 10 millió forintot
elsôsorban településüzemeltetési felada nyerhet el a következô célokra: eszköz
tokat szolgál (települési hulladékgazdál vásárlásra (mozgásfejlesztô eszközök, ok
kodás, út, járda karbantartás, köztemetô tatási eszközök, irodai, technikai eszkö
fenntartása, helyi közösségi közlekedés, zök, fôzéshez szükséges eszközök, szak
közvilágítás, zöldterület kezelés, város könyvek, rendezvényhez szükséges esz
gazdálkodás, városfejlesztés, vagyonke közök, stb.), egészséges életmódra neve
zelés – üzletek, bérlakások –, intézmé lés feltételeinek megteremtésére (ennek
nyek üzemeltetése).
keretében a napi gyümölcsfogyasztásra,
Testületünk döntött az önkormányzat úszásoktatásra, táncházra, tornára, stb.),
2011. évi költségvetésének módosításá családi nap, sportverseny támogatására.
ról, a Martongazda Kft. részére átadott Ugyancsak támogatta a képviselô-testület
feladatok, a pénzmaradvány terhére vál a Beethoven Általános Iskola pályázatát.
lalt kötelezettségek átvezetése és egyes, Az iskola a korábbi két sikeres pályáza
állami normatívák utáni változások átve ta révén indulhat a referencia intézményi
zetése miatt. Az önkormányzat bevételi pályázaton, mellyel ugyancsak 100 száza
és kiadási fôösszegét a módosítások után lékban támogatott módon, 6 millió forin
242,389 millió forinttal növelten 1,325 tot nyerhet el olyan képzésekre, eszkö
milliárd forintban állapítottuk meg.
zökre, melyek lehetôvé teszik az eddig el
Az önkormányzat Kismartonban és ért kiváló eredmények, jó gyakorlatok ok

tatását, másoknak való bemutatását és ér
tékesítését.
Képviselô-testületünk pályázatot írt ki
a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetôi
állásának betöltésére, mivel a jelenlegi
intézményvezetô magasabb vezetôi meg
bízása a nyáron lejár. A pályázat elbírá
lása megtörtént, testületünk ismételten
Stefkovits Ferencné, a korábbi óvodavezetô
részére szavazott bizalmat 5 évre, 2016.
augusztus 15-éig.

Védelmi tervek

Elfogadtuk a polgári védelem és ka
tasztrófavédelem területén szükséges
teendôk, feladatok 2011. évre vonatko
zó ütemtervét, melynek alapján kidol
gozzák, illetve felülvizsgálják a Befoga
dási Tervet, az Általános Polgári Védel
mi Tervet, a Hôségriadó Tervet, a Polgá
ri Védelmi Szervezet Megalakítási Tervet
és a Vízkár-elhárítási Tervet. Az ütem
tervben szerepel iskolai riadógyakor
lat, a szirénarendszer felülvizsgálata és
a vízelvezetô árkok állapotának felmé
rése is.
Testületünk egyebekben elfogadta a lejárt
határidejû határozatokról és pályázatok
ról, az önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetérôl szóló beszámolót.

Kitüntetô címek

Zárt ülésen tárgyaltunk az idei Marton
vásár díszpolgára cím és „Martonvásárért”
kitüntetô díj adományozásáról, díszpol
gári címet adományozva Salamon
Ferencnének, „Martonvásárért” kitüntetô
díjjal ismerve el településünk érdeké
ben végzett munkáját dr. Kizmus Lajosnak és Kurt Frankenhausernek. A díjakat a
Martonvásári Napok rendezvénysorozat
keretében adjuk át.
A zárt ülés második napirendi pont
jaként döntöttünk az újonnan létre
hozott Brunszvik-Beethoven Rendez
vényszervezô és Idegenforgalmi Központ
vezetôi álláspályázatáról. Az öt esélyes
pályázó közül vezetôi koncepciójával és
elképzeléseivel kimagasló Pfiffer Zsuzsannát választottuk meg az intézmény igazga
tójának öt évre, 2016. július 14-éig.
A Képviselô-testület tagjai

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

2 FORUM MARTINI • 2011. július

Önkormányzat

Közgyûlés
nyári szünet elôtt

Építkezés, jó ütemben
A Szent László Völgye Többcé
lú Kistérségi Társulás beruhá
zásában a Szent László út 20-as,
664-es helyrajzi számú ingat
lanon márciusban kezdôdött
meg „A Szent László Völgye
Segítô Szolgálat szolgáltatásai
nak komplex fejlesztése” címû,
a KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0001
azonosító számú pályázati tá
mogatásnak köszönhetôen a
Kistérségi Szociális Központ
építése. Az épület átadása a
tervek szerint szeptemberben
lesz.
A kivitelezési munkák a ter
vezett ütemben haladnak. Jú
nius 28-áig az ütemtervnek
megfelelôen 48 százalékos ké
szültséget ért el a kivitelezô. Aki
akár gyalogosan, akár kerékpár
ral, akár gépjármûvel arra jár, ta
pasztalhatja, hogy az épület épü

letszerkezetileg áll, a falak, födé
mek, tetôszerkezet és héjazat
elkészült. A belsô felületeken az
oldalvakolat kész, a homlokzati
hôszigetelés, a DRYVIT vakolat
kivitelezése folyamatban van, a
déli és az udvari homlokzat szí
nezése elkészült.
A szükséges vezetékeket és
elektromos védôcsöveket be
építették.
Jelenleg az aljzatbetonozási
munkák, illetve gépészeti szere
lések folynak.
A kivitelezési munkákkal kap
csolatos kellemetlenségekért
(zajhatás, forgalomnövekedés,
porártalom) elnézést kérünk,
megértésüket a közös cél – egy
jobb, színvonalasabb ellátás –
megvalósítása érdekében elôre
is köszönjük.
T. M.

A nyári szünet elôtti utolsó ülésén 38 napirendi pontról tárgyalt Fej
ér Megye Közgyûlése. Több fontos kérdésben is döntöttünk, vala
mint tájékoztatókat hallgattunk meg. A napirendek közül itt ezúttal
csak a fontosabbakat említem meg.
A közgyûlés megválasztotta az új aljegyzôt dr. Kovács Zoltán szemé
lyében, akit dr. Molnár Krisztián fôjegyzô javasolt három pályázó kö
zül. Dr. Kovács Zoltánnak 15 éves önkormányzati szakmai múltja van.
Az új aljegyzô letette a közgyûlés elôtt az esküt.
A közgyûlés jogutód nélkül megszüntette a Velencei-tavi Vízi Sport
iskola Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaságot, mivel a felhal
mozott veszteségek következtében a társaság saját tôkéje egymást
követô két üzleti évben alacsonyabb, mint a jegyzett tôke 50 száza
léka. Tekintettel arra, hogy az alapító-tulajdonos Fejér Megyei Ön
kormányzatnak nem állt módjában a szükséges saját tôke összegét
biztosítani, indokolt volt a korlátolt felelôsségû társaság végelszá
molását megindítani október 1-jével. Mint a kezdôdátum is mutat
ja, az idei szezont a döntés nem érinti, minden szerzôdését teljesíti
a Kft. és a nyári táborokat is megtartja.
Elfogadtuk a Fejér Megyei Önkormányzat idei költségvetésének
módosítását, majd személyi ügyekben döntöttünk, igazgatói állás
hely betöltésére kiírt pályázatot bíráltunk el, az EIP és a Turisztikai
Nonprofit Kft. Felügyelô Bizottsága tagjai megválasztásával kap
csolatban felmerült szükséges döntések meghozatalára tett javas
latról szavaztunk. A Fejér megyei Szent György Kórház kezelésé
be adtunk vissza ingatlant, és döntöttünk ingatlanok cseréjérôl, il
letve forgalomképes vagyoni körbe történô átminôsítésérôl és ér
tékesítésre való kijelölésérôl is. Elfogadtuk a II. félévi üléstervet, és
módosítottuk a közbeszerzési tervet, valamint az Önkormányza
ti Hivatal szervezeti rendszerét és ezzel összefüggésben a hivatal
ügyrendjének jóváhagyásáról döntöttünk. Elfogadtuk a Fejér Me
gyei Önkormányzat fenntartásában mûködô oktatási intézmények
2012/2013. tanévi beiskolázási tervét.
Meghallgattuk és elfogadtuk az Országos Munkavédel
mi és Munkaügyi Felügyelôség Közép-dunántúli Munkaügyi
Felügyelôsége 2010. évi tevékenységérôl, a legális foglalkoztatás
érvényesülésérôl és a közfoglalkoztatás Fejér megyei helyzetérôl
szóló beszámolót. Ugyancsak elfogadtuk az élelmiszerbiztonság
helyzetérôl, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásá
ban mûködô intézményekben végzett drog prevenciós program
ról szóló beszámolókat.
A Fejér Megyei Szent György Kórházhoz kirendelt önkormányza
ti biztos munkája eredményesen lezárult, a továbbiakban a biztos
közremûködése nélkül folytatódik a munka.
Jelentést hallgattunk meg és fogadtunk el a lejárt határidejû határo
zatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlá
sáról. A két közgyûlés között történt fontosabb eseményekrôl. A
közgyûlés munkája az elkövetkezendô két hónapban szünetel, a tes
tületet csak rendkívüli esetben hívják össze. A munka szeptember
ben folytatódik.
Farkas E.
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21. Martonvásári Nyár

Rendezvénynaptár
Kedves Martonvásáriak és Vendégeink!
Az idei rendezvénysorozatunk azoknak szól, akik a nyár egy részét itthon, illetve itt, városunkban töltik. Ha szeretnének tartalmas szórakozási,
mûvelôdési lehetôséget találni, vagy csak egyszerûen kikapcsolódásra vágynak, kérem, látogassanak el rendezvényeinkre! Martonvásár a BeethovenBrunszvik hagyomány városa. Ennek jegyében a komolyzenei koncertektôl
az Óvodamúzeumig számtalan élményt kínálunk mindenkinek, aki kíváncsi
értékeinkre. Várjuk Önöket néptáncosaink, zenészeink, mûvészeink bemutatóira és természetesen vendég elôadóink produkcióira is! Ezen a nyáron
Martonvásáron mindenki otthon érezheti magát!
Dr. Szabó Tibor polgármester

19 óra
Alen Sutton orgonakoncertje
Helyszín: római katolikus templom
Belépés: díjtalan
Július 21. (csütörtök)
19 óra
Vendégtalálkozó, partnertelepülések
delegációinak fogadása
Közremûködnek Juhász Balázs marimbán és
Beke Beáta gitáron
Helyszín: Városháza Geróts-terme
20 és 24 óra között
Bencsik Sándor Emléknap
A fellépô ifjúsági rock zenekarok:
– Feelter (Tordas),
– Sux3 (Martonvásár),
– És én mit szóljak?! (Százhalombatta)
Helyszín: Rendezvényudvar
Belépés: díjtalan
Július 22. (péntek)

15 óra
Borút Találkozó a Kertbarát Kör szervezésében
(A részletes programot keretes írásunk tartalmazza. A szerk.)
Helyszín: Mûemlék Óvoda
Kalamár Zuárd festménye
17 óra
Brunszvik Teréz a Képzômûvészetben
címmel rendezett kamara kiállítás
15 óra
Július 15. (péntek)
Folyton Folt Kör munkáiból rendezett megnyitója az MTA Mezôgazdasági
Kutatóintézet fôépületében (Brunszvik
kiállítás megnyitója
18 óra
kastély, télikert)
Helyszín: Mûemlék Óvoda
A jövô mûvészeinek bemutatkozása
Kalamár Zuárd (Tordas) és Somogyi Boglárka Nyitva: július 24-éig szombat-vasárnap Közremûködik: Gergics Anna zongorán
Megnyitja: Üvegesné dr. Hornyák Mária tör
10–18 óra, hétköznap 14–18 óra között
(Ercsi) festôk kiállításának megnyitója
ténész
A kiállítást megnyitja: Salamon Sarolta
17 óra
Helyszín: Rendezvényudvar
Az SPR Mûvészeti Csoport kiállításá- Nyitva: augusztus 7-éig naponta 10–18 óra
között
Nyitva: minden nap 10–18 óra között, vala nak megnyitója a Mûemlék Óvodában
mint a rendezvényudvar eseményei alatt
A kiállítást megnyitja: Rezessyné Zsoldos Erika
Nyitva: július 24-éig 10–18 óra között
19 óra
Július 16. (szombat)
Csík Csaba – Arany Tamás: Óz a nagy
varázsló címû zenés mesejáték kicsik9 óra
A MartonTenisz SE szervezésében mini nek és nagyoknak a KOMISZ Integrált
Zenés Színház elôadásában
teniszverseny 11 éves korig (lány/fiú)
Rendezô: Bartokos Tamás
Helyszín: MartonTenisz SE teniszpálya
Helyszín: Rendezvényudvar
10 óra
A rendezvénysorozat megnyitója, faül- Belépés: díjtalan
tetéssel
Helyszín: a Sporttelep
Július 17. (vasárnap)
11 óra
A Martonvásári Tulipán Foltvarró Mû
9 óra
hely tagjainak és
V. Bringatalálkozó a Zöld Alapítvány
Nagy Katalin (Óbarok) gyöngyfûzô Martonvásárért szervezésében
19 óra
munkáiból készült kiállítás megnyitó- Helyszín: Sporttelep, kézilabdapálya
Százszorszép Néptánc Gála és az önja
kormányzati díjátadó ünnepség
10 óra
Helyszín: a Mûvészeti Iskola Alkotóháza
Közremûködik a Százszorszép Táncegyüt
Nemzetközi rapid sakkverseny
Megnyitja: Stefkovits Ferencné
tes és a Martonvásári Mûvészeti Iskola gyer
Helyszín: Beethoven Általános Iskola aulája
Nyitva: július 24-éig minden nap 10–18 óra Nevezés: Sziklai Istvánnál, a (30) 457-3409- mekcsoportja
között
Zenél Csôgör Róbert és zenekara
es telefonon
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21. Martonvásári Nyár
Helyszín: az MTA Mezôgazdasági Kuta
tóintézetének szigeti szabadtéri színpada
(Brunszvik u. 2.)
21 óra 30 perctôl 4 óráig
„KULTUR–SOKK”
Benne:
– a Martonvásári Fúvószenekar koncertje,
– a Tintas Barnes Zenekar fellépése Gergics
Ilonával,
– a Habos Oldal Zenekar fellépése Szôke
Andrással, valamint
– Retrodisco
Helyszín: Rendezvényudvar
Belépés: díjtalan
Július 23. (szombat)
8 óra
„Horváth Ottó” Kézilabda Emléktorna
– koszorúzás, mérkôzések
Helyszín: Sporttelep
9 óra
Martonvásár nyílt amatôr országos teniszbajnokság felnôtt (nôi/férfi)
Helyszín: MartonTenisz SE teniszpálya
9 óra
Szent-Jakab Napi hagyományôrzô nap
és szer a Klubház szervezésében
Kézmûvesség, íjászat, hagyományos ma
gyar fegyverek használata, jurta állítás,
elôadások a magyarság történetébôl, kul
túrájából
Helyszín: Mûemlék Óvoda (Dózsa Gy. u.13.)
Belépés: díjtalan

16 óra
Játékos Közösségek: programok gyerekeknek és felnôtteknek
Benne:
– a Zoltán Erika Tánciskola növendékei,
– a Dancin cat Stúdió növendékei,
– a Baba-mama Kör
Helyszín: Rendezvényudvar
Belépés: díjtalan
20 óra 30 perc
„Hô–FOK–VÁLTÁS”
Benne:
– Disco,
– Giorgio és a Maghômérô élô koncert.
Helyszín: Rendezvényudvar
Belépés: díjtalan
Július 24. (vasárnap)
Anna-napi búcsú, vásár és szórakozás a
Sporttelepen
10 óra
Búcsúi mise az MTA Mezôgazdasági Kuta
tóintézet szigeti szabadtéri színpadán
10 óra
Sakkverseny gyerekeknek a MartonVál SC szervezésében
Helyszín: Beethoven Általános Iskola aulája
Július 31. (vasárnap)
15 óra
„Rehus Tibor” Emléktorna
Helyszín: Sporttelep

Borút Konferencia és Találkozó
A Kertbarát Egyesület nyári programjának kiemelkedô eseménye a már hagyományos
Borút Konferencia és Találkozó. A rendezvény a Martonvásári Nyár programsorozat
kiemelkedô része. Magas színvonalú szakmai programja méltóan illeszkedik városunk
kulturális és szakmai fórumaink sorába. A rendezvény fôvédnöke: dr. Kállay Miklós, a
Magyar Borakadémia elnöke. A találkozó helyszíne ezúttal is a Brunszvik Teréz Napkö
zi Otthonos Óvoda régi, impozáns épülete és udvara.
A konferencia július 22-én, péntek 15 órakor kezdôdik.
A program:
•16 órától dr. Pásty György, a Corvinus Egyetem Szôlészeti Borászati Tanszék tanszékvezetô
helyettes tanára mutatja be Chile szôlészetét és borászatát;
•17 órától a Móri Borvidék helyzetérôl tart elôadást Varga Máté, a Móri Hegyközségi Tanács
elnöke és Frei Szabolcs, a Móri Hegyközségi Tanács titkára;
•17 óra 45 perctôl a Kunsági szôlô és borágazat helyzetét ismerteti Tóth László borász vállalkozó;
•Meghívott vendégeink közül Kovács János, a szlovákiai Virt település polgármestere ad még
tájékoztatást szôlô-bor ágazatuk jelenérôl.
Rendezvényünkre hagyományosan meghívtuk a borvidéki besorolásuk szerinti
környezô települések szôlészeti-borászati kertbarát egyesületeinek képviselôit, és ven
dégeink között köszönthetjük városunk német és francia testvérvárosi delegációinak
képviselôit is.
Programjaink lebonyolításához egyesületünk segítséget kap városunk Önkormányzatá
tól, melyet ezúton is megköszönünk.
V. B.

Beethoven
estek
A Nemzeti Filharmonikusok
hangversenyei az MTA Mezôgazdasági
Kutatóintézetének parkjában

Július 23. (szombat), 19 óra
(esônap: július 24.)
Mûsor:
István király – nyitány, op.117,
IX. szimfónia, d-moll, op. 125.
Közremûködnek:
Fodor Gabriella – szoprán
Ócsai Annamária – alt
Nyári Zoltán – tenor
Sebestyén Miklós basszus
Karmester: Kocsis Zoltán

Július 30. (szombat), 19 óra
(esônap: július 31.)
Mûsor:
III. Leonóra-nyitány, op. 72a,
„Ah! Perfido”, op.65,
V. szimfónia, c-moll, op.67
Közremûködik: Sümegi Eszter szoprán
Karmester: Medveczky Ádám

Augusztus 6. (szombat), 19 óra
(esônap: augusztus 7.)
Mûsor:
Coriolan nyitány, op.62,
D-dúr Hegedûverseny, op.61,
III. szimfónia, esz-dúr, op.54, „Eroica”.
Közremûködik: Baráti Kristóf hegedûn.
Karmester: Kovács János.

Kedvezményes
pop koncertek
Martonvásár Önkormányzatának és a
Martonvásári Nyár Kulturális Egyesü
let együttmûködésének keretében, az
Agárdi POP Stranddal kötött megál
lapodás alapján Martonvásár lakói 50
százalékos kedvezménnyel látogathat
ják a nyári agárdi nagykoncerteket. A
jegyvásárláskor a személyi igazolványt
és a lakcímkártyát kell bemutatni. A
koncertekrôl hirdetô tábláinkon talál
nak információt.

2011. július • FORUM MARTINI 5

Intézményeink életébôl

Vakáció
Eljött a várva
várt nyár, a pi
henés, a lazítás idôszaka. Gye
rek és felnôtt egyformán várja
ezt az idôt. Sokan otthon, vagy
vízparton töltik a megérdemelt
szabadságukat, de nem min
den szülô teheti ezt meg, so
kan dolgoznak. Így gyerekeik
az óvodában töltik a nyár nagy
részét. Ezeknek a gyerekeknek
igyekszünk minden nap változa
tos elfoglaltsággal szolgálni, él
ményt nyújtani. Ezt elôsegítve
a nyár elsô napjaiban új homo
kozót készítettünk, melyet ala
pítványunk segítségével finan
szíroztunk. A meleg napok
elviselhetôbbé tételét szolgálja a
permetezôs pancsoló, mely ös�
szefogással készült el. A szüksé
ges anyagokat fenntartói finan
szírozásból és az alapítványunk
támogatásából vettük meg. A

munkára többen is ajánlkoztak.
A köveket és hozzávaló anyago
kat Krausz László és Krausz Zsolt
szállította ide és rakta le udva
runkba. A víz elvezetést Sípos
József és Ónodi Mátyás oldot
ta meg. A permetezô alapza
tát – betonozás, térkô lerakás,
fugázás – Körmendi Józsefnek
és testvérének köszönhetjük.
A permetezô kivitelezésében a
nagytétényi székhelyû J-Garden
Kft. sietett segítségünkre. Jónás
György, a cég tulajdonosa – ami
kor megtudta, mit szeretnénk
és hogy óvodásoknak készül –,
teljesen ingyen vállalta el a mun
kát és adta az anyagot. Nagyon
jó érezni, hogy vannak még segí
teni akaró és tudó emberek. Kö
szönjük az óvodások és az óvo
dai dolgozók nevében az önfel
áldozó munkát, és segítséget.
Cserna Sándorné

Segítsenek!
Kérjük, hogy akinek használaton kívüli felnôtt kerékpárja van,
és fel tudná ajánlani egy rászoruló családnak, jelentkezzen a
Brunszvik Teréz óvodában.
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Kitûnô tanulók
Befejezôdött a 2010/11-es tanév. Tanévzáró ün
nepélyünkön elbúcsúztattuk a nyolcadikosokat,
s minden diák átvehette munkájának értékelé
sét. Az idén a következô gyerekek büszkélked
hetnek kitûnô bizonyítvánnyal:
1.a osztály: Horváth Márk, Izsák Béla Gábor,
Kálfári Dóra, Keresztesi Dominika, Marton Vivien, Prosser Natália, Szigeti Orsolya, Szôke Sára Ilona, Vida Péter;
1.b osztály: Boriszov Tímea, Herlinger Kata, Hersics Anna, Lazók Blanka, Nagy Orsolya, Vajda Róza;
1.c osztály: Hegedüs Péter, Laky Eszter, Lipovics Anna Ráhel,
Mednyánszky Pál, Putnoki Dorina;
2.a osztály: Biró Lili, Hoffmann Balázs, Jenei Ivett, Lévai Gergô, Rehus
Boglárka, Rezessy Júlia, Sachs Róbert, Szilasi Zsófia, Tóth Szonja,
Váradi Rebeka;
2.b osztály: Fekete Tünde, Gábor Ákos, Gyurman Nikolett, Hargitai
Eszter, Kovács Emese, Nemes Gáspár, Szabó Anna, Szeles Borbála;
3.a osztály: Hoffmann Tamás, Nagymáthé Nikolett Csilla, Rácz Dániel
János, Süle Barnabás, Szigeti Noémi;
3.b osztály: Baczoni Ádám, Berki Edina, Gábor Márton, Kôvári Kristóf,
Nagy Bálint, Perczel Dénes, Pintér Evelin, Sárvári Boglárka, Urschler
Anna Sára;
3.c osztály: Biró András, Dávid Cintia, Lipovics T. Dániel, Zoboki Alexa;
4.a osztály: Kovács Vivien, Fekete Aliz, Sulyok Bence, Bitó Kitti,
Moldován Regina, Rezessy Lili, Suba Diana, Nagy Daniella;
4.b osztály: Kazsimérszki Áron, Kovács Áron, Lazók Veronika, Nagy
Cintia Laura, Szeidl Máté;
4.c osztály: Bencze Vanessza, Daru Kitti Diána, Dohárszky András,
Kôszegi Levente, Kupi Gerda, Papp, János, Riczu Noémi, Sallai Zita;
5.a osztály: Buda Eszter, Buda Zsófia, Csiki Anna, Gyulay Júlia, Kardos
Angelika, Princzinger Nikolett Enikô, Szabó Tamás;
5.b osztály: Hargitai Emese Emôke, Horváth Anna, Orbán Luca, Szeidl
Bence;
5.c osztály: Láposi Viktória, Szûcs Bence, Udvaros Dóra, Varga Flóra;
6.a osztály: Béni Kincsô, Bôke Boglárka;
6. b osztály: Bottka Alex;
7.a osztály: Csáp Barnabás, Riczu Alex, Dömötör Judit, Kisdi Johanna, Szûcs Nikolett, Jambrik Levente, Lugosi Kata, Somogyi Zsuzsanna, Vajda Villô;
7.b osztály: Lakos Lia Dominika, Lévai Linda, Molnár Zsófia;
8. b osztály: Jézsó Bence;
8.c osztály: Csizmadia Daniella.
A „Jó tanuló, jó sportoló”oklevelet Horváth Bence 8.a osztályos ta
nuló érdemelte ki.
Emléklapot kaptak azok a nyolcadikosok, akik több éven át aktív
tagjai voltak az iskolai kórusnak: Puskás Réka, Szeidl Krisztina (8.a),
Ladányi Fanni és Victor Júlia Rebeka (8.b).
Az igazgatónô virágcsokorral köszöntötte azokat a szülôket,
akik éveken át segítették a szülôi munkaközösség munkáját:
Szeidl Antalné, Barna Magdolna, Lepsényi Józsefné, Gál Zoltánné és
Csizmadia Zoltánné.
Sz. H.

Intézményeink életébôl

Nyári tábor
kéziseknek
Az idén ismét volt kézi
labdatábor Zamárdiban.
Udvarosné Nagy Márta
néni és Sulyokné Czagler
Kati néni szervezésében
35 martonvásári gyerek él
vezhette az edzéseket, ta
nulhatott meg és gyakorol
hatott új fogásokat. Per
sze a kézilabdázás mel
lett jutott idô strandolás
ra, élményfürdôzésre, ki
rándulásra és kertmoziba
is eljutottunk. Mindannyi
an napbarnítottan, egész
ségesen, új élmények
kel, a játék örömével gaz
dagodva tértünk haza. A
lehetôségért köszönjük a
Martonvásári Önkormány
zat, a Martonvásári Kézi
labda Egyesület, az Olim
pia DSE, valamint a Czagler
és Társa Bt. támogatását.
O. L.

Tiszta forrás volt!
Négy település népmûvelôinek összefo
gásával öt éve indult szervezôi csoportból
most Baracska kilépett, így csak Gyúró és
Martonvásár iskolás gyermekei találkozhat
tak egy héten át a tordasiakkal. Az elmúlt
évben Martonvásár általános iskolája, most
Tordas mûvelôdési háza adott helyet an
nak az egy hetes aktív elfoglaltságot és há
romszori étkezést is adó tábornak, ahova
Martonvásárról naponta, megfelelô számú
kísérôvel kerékpáron, illetve autókkal érkez
tek a gyerekek.
Nyilvánvaló, hogy a megelôzô 4 év tapasz
talata, valamint a település által kínált több
lehetôség eredményezte az összefogottabb,
több hasznos programmal szolgáló tábort és a
jelentkezôk nagyobb számát. Sajnálatosan egyre
több az olyan család, amelynél a munkából szár
mazó jövedelem csupán ezt a nyári élményt nyújt
hatja nyaralás gyanánt a gyermekei számára. Ezért
megpróbáltuk azt az egy hetet valóban feledhe
tetlen programokkal kitölteni. A három település
népmûvelôje mellett még 12 felnôtt foglalkozta
tó terelgette a 67 gyermeket. Az ô nevükben is
szeretnék köszönetet mondani azoknak a tordasi
munkáltatóknak, civil támogatóknak, akik ezt a
gazdag programot lehetôvé tették. A kertészet
nek, a Kalandpark tulajdonosának és munkatársa

Zagolni zabad?
Telt ház várta gróf Nádasdy Borbálát az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézete
elôadótermében, a Városi Könyvtár és a Teleki Blanka Hölgyklub szervezte könyv heti
rendezvényen, melyen nem is egy könyvet, hanem három megjelent és egy készülô
kötetet mutatott be a szerzô néhány ifjú fergeteges táncát, és az est háziasszonya,
Harcsa Tiborné Kati néni bevezetô, köszöntô szavait követôen.
Egy emberrôl, egy családról, s rajtuk keresztül a múlt századi Magyarországról, Eu
rópáról, a világról szólnak a könyvek. Az elsôként megjelent „Zagolni zabad? 18 éves
koráig, a második, „A szabadság zaga” 30 éves koráig, míg a harmadik, a „Marad
ni zabad” 60 éves koráig követi az eseményeket. A könyvbemutatón személyesen is
meggyôzôdhettünk hihetetlen akaraterejérôl,
pozitív gondolkodásmódjáról, az élet
szeretetérôl és a saját nemzetéhez való ragasz
kodásáról. ô nem sokáig élvezhette a grófkis
asszonyságot, ezért írásai is bárkirôl szólhatná
nak azok közül, akik nem a hivatalos történe
lemoktatásban tanítottak szerint élték meg a
huszadik századot.
Könyvei, melyeket a helyszínen meg is vehet
tünk, érdekesek, magával ragadóak és felkava
róak, olvasásra érdemes írások. Akik még nem
olvasták egyik kötetet sem, a könyvbemuta
tón azt is megtudhatták, miért lett az elsô rész
címe, Zagolni zabad? Hely szûkében itt ezt
nem írjuk le. Aki kíváncsi rá, olvassa e könyve
ket, melyekbôl sok más mellett ennek történe
te is megismerhetô!
O. A.

inak, a Vadasparknak, a településenkénti Önkor
mányzatoknak, és Tordas Mûvelôdési Háza dolgo
zóinak, valamint a Martonvásárról naponta érkezô
autós és kerékpáros kísérôknek. A bizalomért a
szülôknek, hogy gyermekeiket ránk bízták. Ez a
hét gyermeknek és felnôttnek egyaránt élmény
volt.
A napirend szerinti állandó foglalkozások mellett
eseti programok is voltak. Így nyújtott élményt a
„sport olimpia” a gyermekek közt sztár Varga Miklóssal, a KRESZ vetélkedô a Családsegítô Szolgá
lat munkatársaival, a táncház Tóthné Sutka Edittel, a Kalandpark a mindenki által teljesített aka
dályaival és a Vadaspark az állataival. Idén is el
jött közénk Róka Szabolcs egy új mese elôadásával.
A gyúrói szülôk is beugrottak egy mese színpadi
elôadásával. Vida Antal a Szt. László patak vízi vi
lágáról tartott ismeretterjesztô elôadással bûvölte
el a gyerekeket. Számunkra is élmény volt látni a
Szociális Otthonban a kézmûvességtôl elszakadni
sem akaró, korábban még a virgonc mozgásban
leállíthatatlannak mutatkozó gyerkôcöket. Voltak
még logikai és ügyességi játékok is, és az önkifeje
zésre is lehetôség adódott a színpadon.
A táborozó gyermekek naponta kellemes fáradt
sággal, de számos élménnyel gazdagodva értek
haza szüleikhez.
Összefogással mindig könnyebb! Minél többen,
annál többet…
Nagy Ágnes
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Az önkéntesek hete
A 20 éves születésnap
ját ez évben ünneplô
„Együtt-Értük” Alapítvány
az Önkéntesek Hete kap
csán nagyszabású önkéntes programmal tá
mogatta az értelmileg akadályozott gyer
mekek és fiatalok életminôségének fej
lesztését. Az Önkéntes Központ Alapít
vány által meghirdetett pályázati program
során a FMÖ Pápay Ágoston Általános Is
kolája, Készségfejlesztô Speciális Szakis
kolája és Diákotthona területén tevékeny
kedtek az önkéntesek. Mivel az intézmény
már másodszor nyerte el az Ökoiskola cí
met, valamint elnyerte az „Erôszakmentes
és egészségtudatos iskola” címet is, ily mó
don a programsorozat a környezetvédelem
és egészségtudatosság elmélyítésének je
gyében telt.
Az Önkéntesek Hete program elsô napján,
június 6-án az iskola területén levô gyógy
növénykert felújításán szorgoskodtak a
résztvevôk. A munkában az önkénteseken
túl az iskola szakiskolás fiataljai is kivették
részüket. A sérültek és épek együttes te
vékenykedése révén közvetlenül szerez
hettek tapasztalatot a résztvevôk a másság
ról. Az önkéntesek kiszolgálásában az isko
la szakiskolás fiataljai közremûködtek, kínál
ták a maguk készítette pogácsát, gyógyteát.
A következô nap kiemelt feladata a gyógynö
vény állomány frissítése volt. A vidám han
gulatú. Együttes munka újabb lehetôséget
teremtett a beszélgetésre, a másság elfo
gadtatására.
A program harmadik napján, szerdán a ter
mesztett gyógynövények további felhaszná
lását segítendô készítették el az önkéntesek
a növények szárításához szükséges tálcákat,
alakították ki az ehhez tartozó helyiséget.
Ezen a napon a felnôtt fogyatékosokat el
látó Százhalombattai Sérültekért Alapítvány,
valamint a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium
népes csapata is részt vett a munkálatokban.
A következô napon az iskola udvarának te
rületén levô játszótéri játékok karbantartá
sán volt a sor.
Az alapítvány meglevô önkéntesi köre ezen
a napon bôvült a Ráckeresztúri Petôfi Sán
dor Általános Iskola alsó tagozatos munka
közösségének tagjaival. A játszótéri játékok
felújítása lehetôséget adott arra, hogy még
sok örömteli percet tölthessenek el az isko
la és diákotthon tanulói az önfeledt játékkal.
A rendezvénysorozat utolsó napján, pénte
ken az iskola tanulóinak szülei és egy újabb
középiskolai osztály, a budapesti Arany Já
nos Általános Iskola és Gimnázium tanu
lói, valamint további önkéntesek munkál
kodtak az iskola udvarának megszépítésé

ben. Ezen a napon
ugyan az idôjárás
nem volt kegyes a
résztvevôkhöz, en
nek ellenére az esô
miatti rövid szü
netek sem szegték
kedvét a munkálko
dóknak. Folytató
dott a festés. A ját
szótéri játékok fes
tése mellett a kül
téri padokon kicse
rélték és lefestették
az elöregedett léce
ket. A munkák vé
gén a megszépült környezetben gyönyör Az eltelt hét kiemelkedô eredménye a tá
ködhettek a résztvevôk és az iskola tanu mogatott intézmény környezeti neveléshez
lói egyaránt.
szükséges eszközrendszerének továbbfej
lesztése, valamint – közvetett célként – az
értelmileg akadályozott tanulók értékei
nek megismertetése. A pályázati támogatás
megfelelô hátteret adott a programhoz. A
közös tevékenykedés révén a másság meg
ismerését személyes élményeken keresztül,
közvetlen tapasztalás útján élhették meg a
résztvevôk, hozzájárulva ily módon a sérül
tek társadalmi elfogadásához, elfogadtatásá
hoz.
Köszönjük minden önkéntesnek a felaján
lott tevékenységet!
Orbánné Molnár Anikó, a kuratórium elnöke
Petô Sándorné, a kuratóriumi titkár

„Tiszteld apádat és anyádat…
…, hogy hosszú életû légy és jól menjen sorod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad
neked!”, hangzik a bibliai parancs. Melyik szülô ne szeretné, hogy gyermeke szép kort él
jen meg boldogságban és örömben, s örülne annak, hogy gyermekei tisztelettudóak vele, s
a környeztében élôkkel szemben. A tekintély iránti tisztelet elsajátítása otthon kezdôdik,
olyan szülôk irányításával, akik reális követelményeket támasztanak gyermekeikkel szem
ben, és gondoskodnak arról, hogy gyermekük megtapasztalja engedelmessége vagy enge
detlensége következményeit. A tisztelet kifejezésének mûvészetét a gyermek úgy sajátítja
el, hogy megfigyeli szüleit, ôk hogyan adják meg másoknak a tiszteletet. Hogyan viselked
nek, mikor a nagyszülôk meglátogatják a családot, vagy hogyan beszélnek róluk távollétük
ben? A szülôk egymás iránti megbecsülése is mintát ad gyermekeiknek. Ha elismerôen be
szélünk társunkról, figyelmesek vagyunk vele gyermekeink elôtt, akkor az bennük is növeli a
másik szülô iránt érzett tiszteletet, ha viszont állandóan kritizáljuk társunkat, felemlegetjük
hibáit, ne csodálkozzunk, ha ôk is kritikusak lesznek velünk szemben.
Abból is sokat tanulnak, mikor megfigyelnek minket munkatársi, baráti, gyülekezeti és egyéb
kapcsolatainkban, amikor meghívunk valakit otthonunkba, megajándékozzuk egy barátunkat,
képeslapot küldünk rokonainknak, vagy egyszerûen csak elismerôen beszélünk valakirôl. A
3–4 éves gyermek már tudja, hogy köszönni kell, mikor találkozik valakivel, és bár azt nem
értheti, hogy ezek a kifejezések a másik iránti tiszteletet és megbecsülést fejezik ki, de azzal
már tisztában van, hogy mikor köszönetet mond, a felnôttek elégedettek. Ebben a korban
az udvarias viselkedés elsôsorban a gyermek engedelmességének megnyilvánulása, de ezek a
csupán betanított illemszabályok a maga idejében mások megbecsülésének kifejezésévé vál
hatnak.
Czékusné Biró Nóra és Fodor-Adorjáni Edit
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Vélemény

K3 – a civil szervezôdés
iskolapéldája

A Kun László Középiskola és Szakiskola
Martonvásári Tagintézménye
FELVÉTELT HIRDET
a 2011/2012-es tanévre
gimnáziumi képzésre.
Jelentkezni lehet négy éves érettségire felkészítô képzésre,
amelybe beszámítható a jelentkezô korábbi tanulmányai során
szerzett elôképzettsége. A jelentkezés alapfeltétele a 8. osztá
lyos általános iskolai bizonyítvány, valamint a betöltött tankö
telezettségi korhatár.
A képzés során a tanulók a gimnáziumi képzésre elôírt tan
tárgyakat tanulják. A tanulók a 12. évfolyam sikeres elvégzése
után érettségi vizsgával fejezhetik be tanulmányaikat.
Az oktatás hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön),
esti tagozaton, délután 15 és 20 óra közötti idôben történik!
Érdeklôdni és elôzetesen jelentkezni lehet:
Turcsányi Klára
tagintézmény-vezetônél a (30) 527-6930-as telefonszámon.
Részletes információ kérhetô még (munkanapokon,
munkaidôben):
Debreczeni Sándor
igazgatóhelyettestôl a (30) 914-0035-ös telefonszámon.
Beiratkozás a képzésre:
Augusztus 15-én, 16-án és 17-én 10-tôl 12 óráig és
délután 14-tôl 17 óráig.
A beiratkozás helye: Beethoven Általános Iskola épülete
Martonvásár, Beethoven tér 1.
A beiratkozáshoz hozza magával iskolai bizonyítványait,
személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját!
Középiskolánk tanulói jogosultak diákigazolvány igénylésére és
a velejáró kedvezmények igénybevételére. A jogszabályokban
meghatározott feltételek szerint – alanyi jogon – családi pótlék
igénylésére is jogosultak.
A képzés TANDÍJMENTES! A jelentkezôknek beiratkozás
kor csak iskolafenntartási-hozzájárulást kell fizetni, melynek
összege 12 ezer forint.
A képzést csak a szükséges jelentkezôi létszám megléte ese
tén indítjuk!
www.kunkozepiskola.hu

Az elmúlt évek egyik fontos hozadéka, hogy városunkban mára
gyakorlatilag megszûntek a kulturáltan szórakozni vágyó fiata
lokat kiszolgálni akaró közösségi terek. Egyre többen választ
ják a még létezô néhány kocsmát, vagy a mentôállomás környé
két, esetleg az Emlékezés terének padjait szabad estéiken, hacsak
nem veszik az irányt a fôvárosnak vagy Fehérvárnak, ahonnan
ugye lényegesen körülményesebb hazarángatni a gyereket. Felté
telezem, nem kell ecsetelnem, hogy egy parkban mindenféle fel
ügyelet nélkül lerészegedni, esetleg ordibálni, ne adj’ Isten autó
hangszórót bömböltetni nem a legkulturáltabb szórakozási forma,
azon felül pedig egy szinten túl nemcsak zavaró, de a közösségre
nézve szégyellni való.
Szégyellni való, miképpen az is, hogy néhány szemmel látható
lag eredménytelen próbálkozáson túl városunk nem tud, és nem
is akar igazán alternatívát kínálni az értelmes esti, uram bocsá’
éjszakai szórakozáshoz. Van azonban egyetlen egy hely, egy
szervezôdés az egész ötezres településünkön, amiben van poten
ciál, és kis központi segítséggel több is lehetne annál, mint ami.
Ennek a jelenleg a TSZ udvar egyik épületében mûködô helynek
a neve az, hogy K3.
Kérem, a K3 nem profi hely. Nincs mögötte pénzes tulaj, nin
csenek csillogó díszletek, nincs Arany Ászok, nincs cégér. Van
mögötte viszont egy nagyon lelkes, tiszteletre méltó kis csapat,
akik – ezt hallgassák! – a saját szabadidejükben, a saját kezükkel
és nem ritkán saját pénzbôl kipofozták az egykori kínai bolt ter
mét. Hangszigeteltek, a sajátjukból összehordták a tán „patinás”,
de nagyon hangulatos berendezést, kifestettek, kitakarítottak kí
vül-belül, összerakták a fény- és a hangtechnikát, saját ötletessé
gükkel és tehetségükkel – az önkormányzat véleményem szerint
arcpirítóan szerény anyagi és erkölcsi támogatása mellett – szó
szerint megteremtették – ha tetszik: megszülték – a K3-at. Hoz
zátenném, nincs köztük egyetlen egy unatkozó milliárdos sem.
A tulajdonos Önkormányzat és az üzemben tartó Martongazda
Kft-nek mindemellett szüksége volt egy, a teljes felelôsséget ma
gára vállaló személyre. Szerencsénkre találtak ilyen vállalkozó
szellemû evezôst az egyik alapító tag személyében. Az ô és né
hány másik helyi ember áldozatos munkája nélkül higgyék el, nem
létezhetett volna a K3 idáig sem, és noha papíron új névre került a
felelôsség terhe, az említett „felügyelô” személye a garancia arra,
hogy a klub a jövôben sem válik egy drogtanyává, vagy részegen
ôrjöngô fiatalok katlanjává.
A klub környezetünkre, és az emberibb éjszakai életre gyakorolt
hatását nem lehet nem észrevenni, ahogy ezt egy közösségi olda
lon is olvashatjuk:
„…saját és környezetem tapasztalata szerint amióta van a fentebb
említett hely, nem látni annyi kiborított kukát, megrongált busz
megállót, betört ablakot a vasúton és még sorolhatnám...Tehát
ha ezt a vonalat követjük, akkor arra a következtetésre jutunk,
hogy mindenkinek jó, ha van K3, a fiatalok nem az utcán ’buliznak’,
amitôl felszabadultabbak, a városnak pedig valamivel kevesebb
anyagi ráfordításra lesz szüksége a rongálások helyreállítására.”
Bízom benne, hogy az érintett döntéshozók is elôbb-utóbb felisme
rik az említett igazságot, és rájönnek: azzal, hogy mindinkább segítik
a hasonló kezdeményezéseket, végsô soron nem csak hogy jót tesz
nek a városnak, de bebizonyítják saját alkalmasságukat is.
A cikk bôvebb terjedelemben a http://candyshop.nolblog.hu ol
dalon olvasható.
Foki Péter
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Kupameccsek augusztusban
Befejezôdött a Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség (FMLSZ) által szervezett labdarú
gó bajnokság. A felnôtt csapatunk az 5. he
lyen végzett, ami a körülményeket tekint
ve elfogadható. Egy kicsit profibb szemlélet
tel elôkelôbb helyen is végezhettünk volna!
Ifjúsági csapatunk a 11. helyen zárt. A csa
patban sokkal több volt, s ez a következô
idényre bíztató is lehet. Serdülô csapa
tunk csoportjában a 2. lett, az elôdöntôben
a döntôbe jutásért már nem volt esély, de
így is remekül szerepeltek fiaink. A bajnok
ság végén megtartottuk évzárónkat, ahol ki
emeltük és díjaztuk az év legjobbjait. Ke
retünkben lesznek változások, megpróbá

lunk egy fiatal, ütôképes csapatot kialakítani
olyan játékosokból, akik mind az edzésmun
kában, mind a bajnokságban, csakis a jobb
ra törekednek.
Jelenleg csapataink pihennek és feltöltôdnek
a következô szezonra. Az edzéseket július
19-én, kedden kezdjük. Nyári felkészülé
sünkben heti 2 edzés és 2 edzômérkôzés
szerepel. Július 23-án, szombaton 10 órá
tól Diósdon, majd 27-én, szerdán 18 órá
tól Felcsúton játszunk. A Martonvásári Na
pok alatt a Rehus Tibor emléktorna kerete
in belül, hazai pályán fogadjuk július 31-én,
vasárnap17 órai kezdéssel Százhalombat
ta csapatát. Elôtte ifi csapatunk 15 órától

játszik. Augusztus 3-án, szerdán 18 órakor
Ercsi csapatát és augusztus 10-én, szerdán
18 óra 30 perces kezdéssel a Bag csapatát
fogadjuk.
Vasárnaponként, augusztus 7-én és 14-én
17 óra 30 perces kezdéssel Magyar Kupa
mérkôzéseket játszunk. Lapzártakor még
nem tudjuk, hogy kivel, mert sorsolás még
nem volt.
Szurkolóinknak köszönet az egész éves bíz
tatásért, szurkolásért, támogatásukra a to
vábbiakban is számítunk.
Bôvebb információt a www.martonvasarsk.
gportal.hu honlapon találnak.
MSK

Utánpótlás évzáró – családi hangulatban

Véget ért a sze Mustangos szülôk két csapata és U13- focitábort szerveztünk Alsóörsön. Remek
zon a Mustang as csapatunk tornarendszerben óriási idô, remek hangulat jellemezte táborun
SE
utánpótlást mérkôzéseket játszott, ahol végül Vándor kat, ahol sokat edzettünk, fociztunk, füröd
nevelô
egyesü kupánkat, ha nem is sokáig a „Martonvásári tünk, és remekül szórakoztunk, aki ott volt
letünk számára is. Az U13-as korcsopor Képviselôk” csapata nyerte, mert ugyebár az nem bánta meg! Edzéseinket július 18-án
tunk az FMLSZ által kiemelt bajnokságban vissza akarjuk hódítani, amire következô hétfôn kezdjük, addig is jó pihenést minden
ezüstérmes lett. Az U11-es korcsoportunk évzárónkon, télen, teremben nyílik majd kinek!
a Dunaújváros által szervezett Dunamount lehetôség. Addig azonban még sok a dol Bôvebb információt a www.mustangse.
Bajnokságban minden mérkôzését meg gunk.
gportal.hu honlapon találnak.
nyerte. Az U7-9-11-es korcsoportunkból Az U11-13-as korcsoportjaink részére egy
Mustang SE
a Bozsik program keretein belül minden
korosztályban megyei válogatott labdarú
A kupagyôztes csapat:
gókkal büszkélkedhetünk. Gratulálunk az
Tóth Balázs,
összes focipalántánknak, a szülôknek és a
Nemes József,
szurkolóknak, köszönet az egész éves tá
Horvát Bálint,
mogatásért, fantasztikus hangulatért és
Farkas Örs,
szurkolásért!
Szabó Balázs (guggol),
Évzárónkat június 13-án a Sportpályán tar
Szabó Tibor,
tottuk, ahol díjaztuk az év legjobbjait, s
Orbán András
(A csapat tagja volt
mindezt családias hangulatban, ahol a gyere
még Bártol Botond.
kek megmutathatják focitudásukat a szülôk
A szerk.)
ellen is!
A „Martonvásári Képviselôk” csapata, a
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Játsz és maradj!
– Teniszoktatás
A MartonTenisz Sportegye
sület Martonvásáron is elin
dítja a Magyarországon már
nagy népszerûségnek örven
dô, Play and Stay teniszokta
tást! Az oktatás lényege, hogy
a lassúbb labdák, és a kisebb
méretû pályák használatá
val, a játékkészség gyorsab
ban kialakul, és ez által a te
nisz könnyebbé és élvezete
sebbé válik a kezdô gyerekek
számára. Ez az ITF (Nemzet
közi Tenisz Szövetség) által is
támogatott oktatási módszer
könnyen, gyorsan és játéko
san tanítja meg a gyerekeket a
tenisz alapjaira. Az oktatás az
ITF által kiadott oktatási kézi
könyv alapján folyik. Play and
Stay oktatóink tavasztól-ôszig
az egyesület pályáin, (Beetho
ven park) az ôszi-téli szezon
ban viszont az általános iskola
tornatermében várják heti két
alkalommal a teniszezni vágyó

gyerekeket 6 éves kortól.
Oktatás idôpontja hétfôn és
szerdán fél négytôl fél ötig, il
letve fél öttôl fél hatig. Igény
esetén hétvégi csoportok is
indulnak, szombaton és vasár
nap 9-tôl 10 óráig.
Az oktatás díja
(heti két edzés)
4000 forint havonta.
Jelentkezni lehet:
Zoboki Zoltánnál a
(20) 207-6156-os és
Dávid Zsoltnál a
(30) 454-4730-as
telefonszámokon.
Klubunk várja új tagok
jelentkezését is!
Az éves tagdíj
Martonvásáriaknak:
Belépési díj: 15 000 Ft
Egyéni tagdíj: 11 000 Ft/év
Családi tagdíj: 18 000 Ft/év
Info:
martontenisz.hupont.hu

Helyezés a diákolimpián
Megyei csapatunk is elkezdte szereplését a csapatbajnok
ságban. Az elsô fordulóban Szabadegyházát fogadtuk, és a
dr. Csorba Kázmér, ifj. Galiba Gábor, Dávid Zsolt, ifj. Szôke
András, Zoboki Zoltán, Fekete Zsolt összeállítású csapatunk
tartalékosan is helytállt az esélyesebb vendégek ellen. MartonTenisz
SE–Szabadegyháza 8:13. A második fordulóban a tavalyi gyôztes, Mór
csapatát fogadtuk. A dr. Csorba, dr. Galiba, ifj. Galiba, Orosz József, Bujtás Ákos, Dávid Zsolt összeállítású csapatunk tisztes vereséget szenve
dett. MartonTenisz SE–Ezerjó Móri SE 7:14.
A Tenisz Diákolimpián a Lány 2-es korcsoportban a Zoboki Alexa–Dávid Cintia összetételû csapatunk nagy sikert ért el, ugyanis az Agár
don megrendezett Fejér megyei selejtezôbôl bejutott az országos
döntôbe! Csapatunk az egy-két évvel idôsebbek ellen küzdött, és Sza
badegyházát két egyéni gyôzelemmel könnyedén verte 2:0-ra, majd a
döntôben csak nagy csatában, és hathatós hazai „segítséggel” szenve
dett vereséget Agárdtól 2:1 arányban.
A Balatonbogláron rendezett országos döntôn csapatunknak sajnos
nem volt szerencséje a sorsolásnál, mert a 8 között, az elôdöntôbe ju
tásért a verseny favoritját, a ranglistán az élmezônyben szereplô játé
kosaival felálló Balatonboglár csapatával kerültünk szembe. Lányaink
azonban nem vallottak szégyent, és fiatalabb koruk ellenére, rendkí
vül megnehezítették a hazaiak dolgát. Az egyesek után 1:1 volt az állás,
és következett a mindent eldöntô páros. Párosunk olyan játékkal ruk
kolt ki, ami még minket, csapatvezetôket is meglepett. A felnôtteket
is elkápráztató, hosszú, kemény labdamenetek után alakult ki szin
te minden pont. Lányaink hihetetlenül koncentráltak, de végül még
is a rutinosabb hazaiak örülhettek. A vigaszágon Zalaszentgrót elleni
könnyed gyôzelemmel azonban megszereztük a 6. helyet.
Zoboki Zoltán
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Martonvásár Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal irodáinak elérhetôsége
Központi telefonszám: (06-22) 460-004, fax: (06-22) 460-229
Ügyfélszolgálat és váró	
telefon	E-mail cím

Varga
Zoltánné – lakosságszolgálat, talált tárgyak, hirdetésfelvétel
(06-22) 460-004 ugyfelszolgalat@martonvasar.hu
Csabai Karola – okmányirodai idôpont egyeztetés, tájékoztatás
(06-22) 460-081
Polgármester
Dr. Szabó Tibor
(06-22) 460-233 polgarmester@martonvasar.hu
Jegyzô
Dr. Koltai Gábor
(22) 569-221
jegyzo@martonvasar.hu
Kabinetiroda
Gucsek István alpolgármester – városüzemeltetés,
lakossági szociális ügyek, polgári védelem, közbiztonság
(06-22) 460-004 alpolgarmester@martonvasar.hu
Horváth Bálint kabinetvezetô – városfejlesztés, pályázatok,
stratégia, munkacsoportok, képviselôtestületi–hivatali
egyeztetômunka, kabinetülések elôkészítése, kommunikáció
(06-22) 460-004 kabinetvezeto@martonvasar.hu
Szervezési Osztály
Miklósné Petô Rita osztályvezetô – testületi elôkészítô munka,
pályázatok, oktatási – kulturális ügyek, egészségügy,
esélyegyenlôségi referens
(06-22) 569-227 onkormanyzat@martonvasar.hu
Polgármesteri, Jegyzôi Titkárság, Civil Iroda
Tóth Andrásné – civil referens, polgármesteri titkárság, városi rendezvények
(06-22) 460-233 martoninyar@martonvasar.hu
Provoda Józsefné – jegyzôi titkárság, jegyzôkönyvkészítés
(06- 22) 569-221 jegyzo@martonvasar.hu
Papp Irén – hagyaték, birtokvédelem, iktatás
(06-22) 569-204 szervezes@martonvasar.hu
Igazgatási Osztály
Nagy Andrea Zsófia osztályvezetô – munkaügy, polgári védelem
(06-22) 569-202 okmanyiroda@martonvasar.hu
Farkasné Zámbó Judit – anyakönyv és szabálysértés
(06-22) 569-207 igazgatas@martonvasar.hu
Kállainé Henn Imola – szociális- és gyámügy
(06-22) 569-225
Okmányiroda
Archipenkov Szilvia – jogosítvány, jármûigazgatás, vállalkozói tájékoztatás
(06-22) 460-081
Simon Szandra Eszter – gépjármû ügyintézés		
Turcsányi Tímea – lakcímbejelentés, személyi igazolvány, útlevél,
parkolási igazolvány, ügyfélkapu		
Mûszaki osztály
Tóth Zoltán osztályvezetô – építéshatósági ügyek (Baracska, Kajászó)
(06-22) 569-208 epitesugy@martonvasar.hu
Tiszóczki Éva – csatornaüzemeltetés
(06-22) 569-208 vizikozmu@martonvasar.hu
Kiss Balázs Zoltán – építéshatósági ügyek (Martonvásár, Tordas, Gyúró)
(06-22) 569-209 kiss.balazs@martonvasar.hu
Nagymáthéné Monori Erika – mûszaki, gazdasági ügyintézés,
közterület foglalás, környezetvédelmi referens
(06-22) 569-209 muszak@martonvasar.hu
Pénzügyi Osztály
Bíró László osztályvezetô – pénzügyi, gazdasági tervezés
(06-22) 569-203 lbiro@martonvasar.hu
Barta Károlyné – intézményi referens (iskola, óvoda)
(06-22) 569-224 penzugy@martonvasar.hu
Bogárné Drabos Mária – számviteli referens		
Csakmag Helga – utalások		
Kôvári Ferencné – intézményi referens (mûvészeti iskola, könyvtár, klubház)		
Nagy Zoltánné – önkormányzati referens (polgármesteri hivatal)		
Hersicsné Molnár Tímea – könyvelés		
Pénztár
Hutvágner Károlyné – kézpénzes kifizetések
(06-22) 569-229
Adóiroda
Gyöngyné Denkovics Gizella – iparûzési, kommunális, építményadó,
adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, behajtás
(06-22) 569-206 helyiado@martonvasar.hu
Málovics Andrea – gépjármû adó, talajterhelési díj, telekadó,
adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, behajtás
(06-22) 569-223
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Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2011. június 1–30-áig
Házasságot ezen idôszak alatt 4 pár kötött.

Újszülöttjeink:
Demeter Réka, Fodor-Adorjáni Lilla,
Kutai Szandra, Nagy Norbert,
Schittler Miklós, Molnár Málna Réka

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Martonvásár Város Önkormányzat

1 fô félállású gitár szakos,
1 fô félállású fuvola szakos,
és 1 fô részmunkaidôs szolfézs szakos
tanárt keres.
Feltétel: szakirányú zenemûvészeti fôiskolai,
egyetemi végzettség
Bérezés: a KJT szerint
Juttatás: étkezési és útiköltség-támogatás
Pályázat beadási határidô: 2011. július 31.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 16.
Álláshely elfoglalásának ideje: 2011. szeptember 1.
Jelentkezéskor szükséges: önéletrajz, végzettséget igazoló
iratok, erkölcsi bizonyítvány
Cím: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1.
Tel.: 06 (70) 314-0769 Nemes József

• 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

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analízis, valószínûség számítás,
statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak
23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432-9407
• Pótvizsgára németnyelvbôl eredményesen felkészít nyugdíjas pedagógus. Telefon: 06 (22) 460-257
• Elajándékoznám közepes méretû, fekete színû kutyámat.
Visszahívom! Telefon: 06 (20) 986-4175

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:

• 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

• 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 •
Ercsiben: július 23., 24., augusztus 13., 14.
Martonvásáron: július 30., 31.
Ráckeresztúron: július 16., 17., augusztus 6., 7.
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Hirdetés
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