FORUM MARTINI
Martonvásár város lapja
Megjelenik havonta

XX. évfolyam 2. szám

2011. február 15.

Régi-új Városháza
Átadás február 18-án, avatás március 15-én

Várjuk Önöket…
…február 18-án (pénteken) 10 órakor a Városháza átadási ünnepségére;
…február 21-én (hétfôn) nyitvatartási idô alatt a diákokat nyelvi játékokra a Városi és Iskolai Könyvtárba;
…február 21-én (hétfôn) 17 órakor a Városháza Geróts-termébe a Teleki Blanka Hölgyklub klubnapjára, melyen Szendreiné Virág Anikó mesél Japánról;
…február 22-én (kedden) 18 órakor a képviselô-testület soros ülésére a Városháza Geróts-termébe;
…febrár 25-én (pénteken) 19 órakor, a Kommunista Diktatúrák Áldozataira emlékeztetô, a „BÛN ÉS BÜNTETLENSÉG” címû film vetítésére a
Beethoven Általános Iskola aulájába;
…március 5-én (szombaton) 18 órakor a Farsangi Fúvószenekari Koncertre a Beethoven Általános Iskola aulájába;
…március 15-én (kedden) a Városháza avató nyílt napra.
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Önkormányzat

Képviselô-testületi hírek
Képviselô-testületünk február 1-jén tartotta meg idei elsô soros ülését. Az ülésen a 2011.
évi költségvetési koncepció második tárgyalási fordulója után egyebek mellett elkészült az
idei munkaterv és a közbeszerzési terv is.
Testületünk második alkalommal tárgyalt Martonvásár Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójáról, ezúttal az elsô tárgyaláson megfogalmazott célok és elképzelések,
valamint a központi költségvetés biztosította keretek ismeretében. A koncepciót egyhangúlag elfogadtuk a következô lényeges elemekkel:
• a 2011. évi költségvetési
fôösszeget a bevételek és a kiadások tekintetében egyaránt
1.080.212 ezer forinttal, költségvetési hiány nélkül állapítottuk meg, s ez egyben alapul szolgál a költségvetési rendelet-tervezetet elkészítéséhez is;
• a személyi juttatás elôirány
zaton belül 2011-ben a köz
tisztviselôknek a törvénynek
megfelelôen, míg az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottaknak havi 6 ezer
forint (plusz kifizetôi adó)
cafetéria juttatást adunk;
• az önkormányzati hatáskörben
beszedhetô
többletbevétel
2011-ben mindenkor az általános tartalékot növeli;
• a májusi képviselô-testületi
ülésre elô kell készíteni
Martonvásár Város Vagyonhasznosítási
Koncepcióját,
illetôleg a kötvénytôke hasznosításáról szóló megvalósíthatósági tanulmányt;
• elrendeltük a bevételi hátralékok fokozott csökkentését;
• felhatalmaztuk a polgármestert a Martonbrikett Kft.
ügyvezetôjének kiválasztására, 4 hónapos próbaidô kikötése mellett, egyben elrendeltük
a Kft. mûködéséhez szükséges
tervek és megállapodások elô
készítését.

Kész az éves munkaterv

szerzés a folyékony hulladékkezelésre és szállításra vonatkoA bizottságok, intézményveze zik, míg a másik az útfelújításra.
tôk és a hivatal munkatársaival Mindkét eljárás közbeszerzéfolytatott szakmai egyeztetések si eljárása a negyedik negyedévalapján elkészült a képviselô- re esik, értéke pedig a pályázat
testület 2011. évi munkater- szerinti lesz.
ve, melyet egyhangú döntéssel
jóváhagytunk. Szeretnénk, ha Módosuló építési szaaz alapvetôen nyilvános testü- bályzat
leti üléseinken önöket is ven- A hatályos területrendezési eszdégül láthatnánk, ezért kö- köz módosítása tárgyában úgy
zöljük a soros üléseink terve- határoztunk, felül kívánjuk vizszett idôpontját (táblázat). Meg gálni Martonvásár Város Hekell, hogy jegyezzük, munka- lyi Építési Szabályzatát és Szaszervezési okokból, jogszabály- bályozási Tervét, melyre nézból vagy egyes döntési helyze- ve jelenleg településtervezôvel
tek kiemelt szerepébôl eredôen kötendô megállapodásról szüleezen idôpontok módosulhatnak tett meg a döntésünk.
is. Ezért kérjük, hogy figyeljék Módosítottuk a Martonvásár,
honlapunkat, tájékozódjanak a Tordas, Gyúró, Kajászó, BaVárosháza ügyfélszolgálatán az racska települések önkormányaktualizált idôpontokat illetôen. zatai között építésügyi feladaAz egyes ülésekre tervezett na- tok ellátására létrejött társulási
pirendet is honlapunkon tekint- megállapodást az építéshatósáhetik meg.
gi feladatok ellátására vonatkoKérjük Önöket, hogy amennyi- zó jogszabályi változások miatt.
ben testületi döntést kívánó ja- A településeknek a meghozott
vaslatuk, problémájuk, felveté- döntések számának arányában
sük van, azt elôzetesen írásban, kell majd a hozzájárulást fizeta testületi ülést megelôzôen leg- ni, és módosult az ügyfélfogaalább 3 héttel korábban nyújtsák dás rendje is. Az egyes telepübe a Városházán, hogy az átes- lésekkel folytatott egyeztetések
hessen az elôzetes véleménye- 2011-re vezettek eredményre,
zési eljáráson (kabinet és bizott- mely alapján testületünk egyságok javaslatai).
hangú döntéssel elfogadta a társulási megállapodás módosítását. Mindemellett a módosítás
Közbeszerzési terv
A jelenleg ismert pályázati csak akkor válik hatályossá, ha
lehetôségek és a tervezett fel- minden tagönkormányzat jóváújítások, beruházások tükré- hagyta azt.
ben elfogadtuk az önkormányzat 2011. évi összesített közbe- Házasságkötési szaszerzési tervét. Ebben két té- bályok
tel szerepel, mindkettô kiíró- Jogszabályi felhatalmazás alapja Martonvásár Város Önkor- ján rendeletet alkottunk a hivamányzata, az érintett intézmény tali helyiségen kívüli, illetôleg hipedig a Polgármesteri Hivatal. A vatali munkaidôn túli házasságtervben szereplô egyik közbe- kötések engedélyezésének sza-

bályairól. Az ilyen esetekben
Martonvásár Város közigazgatási területén lezajló anyakönyvi eseményekhez kötôdôen a
házasulók díjat kötelesek fizetni
az ilyenkor felmerülô költségek
fedezetéül, a mindenkori legkisebb havi munkabér (minimálbér) 25 százalékának megfelelô
összegben.
Módosítottuk az önkormányzat
által adományozható díszpolgári címrôl és kitüntetô díjról szóló rendeletünket. A díjakat ez
évtôl nem a március 15-ei ünnepségen, hanem – mint korábban – a Martonvásári Napok
rendezvénysorozat keretében,
a várossá válás évfordulójához
kötôdôen adjuk át, egy csokorba rendezve ezáltal a városhoz
kötôdô ünnepi eseményeket.

A könyvtár SZMSZ-e

Jóváhagytuk – mint fenntartó –
a könyvtár SZMSZ-ének módosítását, melyet korábbi testületi határozatok, az ár-, díjtételek
változásai, illetve egyes szakfeladatokat érintô döntések indokoltak.
Elfogadtuk a könyvtár 7 éves
továbbképzési tervét is. Így intézményünk eleget tud tenni a

Soros üléseink
tervezett idôpontjai
(az üléseket a Városháza
Geróts termében, 18 órai
kezdettel tartjuk)
február 22.
március 29.
április 26.
május 31.
június 28.
jogalkotási szünet
szeptember 27.
november 29.
december 13.

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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jogszabályban meghatározott ján – meghatározta a Polgárkötelezô továbbképzési felada- mesteri Hivatalban dolgotainak.
zó köztisztviselôk vonatkozásában azon elveket, melyek
mentén a munkáltatói jogKatasztrófavédelem
Testületünk meghallgatta és tu- kör gyakorlója kialakíthatja az
domásul vette a 2010. évi he- egyénre szabott teljesítménylyi és megyei polgári védelmi és követelményeket 2011. évre.
katasztrófavédelmi feladatokról, A hivatali szintû célok közül
illetve eseményekrôl készült ebben az évben kiemelkedik a
tájékoztatót. Martonvásáron lakosság- és szolgáltatás-cent2010-ben katasztrófavédelmi, rikus mûködés kialakítása és
polgári védelmi szempontból ki- követése, továbbá a kistérségi
emelt, intézkedést igénylô ese- feladatellátás integrációja.
mény volt a múlt év júniusában Pletser Tamás, nem képviselô bia Szent László patak vízszint zottsági tag lemondása miatt új
emelkedése miatt. A Béke ut- tagot választottunk a Városfejcai szakaszon szükségessé vált lesztési és Üzemeltetési Bizottvédekezés. Ehhez homokzsá- ságba Kovács Károly személyékokat kellett kiosztani, illetve ben, aki a bizottsági tagságához
a Sporttelepi pincék védelmé- fûzôdô esküt is letette ezen ülében a vízelvezetô árkok tisztítá- sen. Így a továbbiakban a bizottsát kellett elrendelnie az önkor- ság teljes jogú tagjaként vesz
mányzatnak. Ugyancsak érin- részt az önkormányzati muntette településünket júliusban a kában.
hôségriadó, amikor is az áthaladó forgalom utasainak ásványvi- Módosított helyi adózet kellett osztani.
zási szabályok
Megyei szinten ugyancsak az Egyebek között elfogadtuk a foelmúlt év idôjárásából faka- lyamatban lévô pályázatokról,
dó rendkívüli események je lejárt határidejû határozatokról
lentettek kiemelt feladatot, és aktuális pénzügyi helyzetrôl
elsôsorban május-június hónap- készült tájékoztatót.
ban. Az illetékességi területen ez Elfogadtuk a köztemetôrôl és
42 települést érintett különbözô temetkezésrôl szóló helyi renmértékben. A védekezési fel- deletünk azon módosítását,
adatoknál egy idôben 50–800 fô hogy a 2011. január 1-jétôl hais részt vett a településeken. A tályos, a sírhely újraváltáshoz
védekezés során a Fejér Megyei kapcsolódó díjtételeknek – átKatasztrófavédelmi Igazgatóság meneti rendelkezésként – csak
Polgári Védelmi Kirendeltsége 50%-át kell megfizetni 2011készletébôl 15 ezer homokzsá- ben.
kot adtak át az önkormányzat- Egyhangú döntés született az
oknak, a felhasznált homokzsák- építmény- és telekadóról szóok száma azonban megközelí- ló helyi rendelet módosításátette a 80 ezret a védekezô te- ra, mely a mentességek körét
lepüléseken. A kirendeltség vég- bôvítette. Ez alapján a negyerehajtotta a megyei védelmi iro- dik év december 31-éig mendával és a megyei igazgatósággal tesül az adó megfizetése alól
együttmûködve a jegyzôk, vé- azon telek, amelynek tulajdodelmi ügyintézôk felkészítését nosa (tulajdonostárs), illetôleg
honvédelmi körzetenként. A ki- vagyoni értékû jog jogosultrendeltség az önkormányza ja e jogát négy éven belül (tetokkal együttmûködve meg- hát 2007. január 1-je és 2010.
kezdte a települési polgári vé- december 31-e között, vagyis
delmi szervezetek állományá- a vonatkozó rendelet hatályba
nak a felkészítését a települési lépése elôtt) szerezte meg.
gyakorlatok keretében.
Egyebekben felhatalmazást adtunk polgármester úrnak enTeljesítmény-követel- gedményezési szerzôdés kapcsán büntetô feljelentés aláírámények
A képviselô-testület – jog- sára.
szabályi felhatalmazás alapA Képviselô-testület tagjai

Hiányzó bevételek
Ígéretünknek megfelelôen az elmúlt hónapokban áttekintettük gazdálkodásunk minden szegmensét, köztük az önkormányzat felé
fennálló köztartozások állományát is, melyeket részletesen elemeztünk. Ennek eredményeképpen nem alakult ki bennünk pozitív kép.
A helyzet az, hogy mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások
komoly tartozást halmoztak fel az önkormányzattal szemben, melyet kezelnünk kell. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Törvény 12. §-a elôírja, hogy: „…a költségvetési gazdálkodás a bevételi elôirányzatok teljesítésének kötelezettségét … foglalja magában.”
Következésképpen az önkormányzatnak mindent meg kell tennie
annak érdekében, hogy bevételeit beszedje. Az idézett jogszabálynál talán fontosabb a tisztességesen adózó többség érdekének érvényesítése! Elfogadhatatlan, hogy ôk viseljék az adót nem fizetôk terheit is. A válság mindenkit rosszul érint, tudjuk, hogy mindenkinek
nehéz. Ugyanakkor a megoldás halogatása mindenkinek nehezebbé teszi a mindennapokat. Az önkormányzat kötelezettségének teljesítésében való együttmûködésre kérünk fel minden köztartozásban érintett magánszemélyt, egyéni vállalkozót és gazdasági társaságot a következô helyzetkép és célkitûzések megismertetése mellett.
Az adótartozások tekintetében:
Máig 48.442.000 Ft (behajthatónak ítélt) köztartozás halmozódott fel a helyi adók (építményadó, kommunális adó, iparûzési
adó, gépjármû adó és mindezek pótlékai) vonatkozásában. Ez közel 1700 adóalanyt érint, száz forinttól, több millió forintig terjedô
tartozással. Következésképpen ennyi hiányzik Martonvásár Város
költségvetésébôl, fôként a fejlesztési közcélok (utak, járdák, közösségi terek és épületek felújítása, létesítése, stb.) finanszírozásából.
Mindezek figyelembevételével felkérünk minden adóhátralékkal
rendelkezô érintett martonvásárit, hogy soron kívül, de legkésôbb
február 28-áig utalja át adóhátralékát a megfelelô adónem számlára.
Az adótartozás rendezése ügyében segítségére lesz mindenkinek
Gyöngyné Denkovics Gizella (06-22/569-206) és Málovics Andrea (0622/569-223).
Amennyiben erre mégsem kerül sor, a jogszabályban megfogalmazott kötelezettségünknek és a többség érdekének megfelelve minden követelésünket át kell, hogy adjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt követôen a NAV, mint a behajtást végzô adóhatóság jár el az adózóval szemben.
Egyéb tartozások tekintetében:
Önkormányzati tulajdont bérlô vállalkozók tartozásai meghaladják
az 1 millió forintot. A csatornadíjat be nem fizetôk tartozása közel 8
millió forint. A Víziközmû Társulatnak nem fizetô magánszemélyek
és vállalkozások tartozásai több mint 25 millió forintot tesznek ki.
Nehezen megfogalmazható, de mégis beszélnünk kell arról, hogy
az iskolás gyermekek étkeztetéséért 163 ezer forinttal, míg az óvodás gyermekek étkeztetéséért közel 600 ezer forinttal tartoznak a
martonvásáriak. Ez utóbbiak egyben a legnehezebben kezelhetô és
a legnehezebben érthetô problémát jelentik.
Az elôzôekhez hasonlóan felkérünk minden hátralékkal rendelkezô
érintett martonvásári lakost és vállalkozót, hogy soron kívül, de
legkésôbb február 28-áig fizesse be hátralékát az önkormányzat
pénztárába, vagy az önkormányzat számlájára.
A hátralékok kiegyenlítése ügyében segítségükre lesznek Csakmag
Helga (06-22/569-222) és Hutvágner Károlyné (06-22/569-229).
Kérünk minden martonvásári lakost és vállalkozót, hogy a köztartozások törlesztésének önkéntes megfizetésével járuljon hozzá közterheink igazságos és arányos viseléséhez, ami feltétele városunk
mûködôképességének és fejlôdésének.
Dr. Szabó Tibor
Varga Ferenc
polgármester
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke
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A Polgármesteri Kabinet hírei

M

artonvásár Város Képviselô-testülete
január 27-én közmeghallgatást tartott. A különleges képviselô-testületi ülésen a három napirenden szereplô témát
összekapcsolva tájékoztatta az érdeklôdô
martonvásári polgárokat dr. Szabó Tibor
polgármester. Az iskola megtelt aulájában a
hallgatóság kivetítôn követhette az elmondottakhoz kapcsolódó fontosabb adatokat,
terveket, fejlesztési elképzeléseket. A polgármesteri tájékoztató anyaga elérhetô lesz
mindenki számára a www.martonvasar.hu oldalon.
Az elôadást követôen megjelent vendé
geinkhez intézhettek kérdéseket a Marton
vásáriak. A közbiztonsággal kapcsolatos
kérdésekre dr. Sági János rendôr alezredes, Gárdonyi Rendôrkapitány válaszolt, de
jelen volt Kratancsik Ákos rendôr ôrnagy,
Martonvásári Ôrsparancsnok is. A vasúti
beruházást érintô témában Gyôrik Balázs, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. (NIF)
munkatársa, a vízügyi kérdésekben Kiss Jenô,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
területi vezetôje, a vezetékes vízhálózatot
érintôen Nagy János, a Fejérvíz Zrt. Bicskei
Üzemmérnökségének vezetôje válaszolt.

kunk szerint márciusig a temetôt érintô teljes témakört és helyi szabályozást felülvizsgáljuk.
A telekadóval kapcsolatban: a 2011. január 1-jét megelôzô 4 éven belül vásárolt telkek is adómentességet élveznek, de csak
addig, amíg az illetékmentességük is fennáll.
Azoknak, akik korábban vásárolták, továbbra is fizetniük kell, hiszen 4 év alatt nem sikerült beépíteniük telküket. Azok pedig,
akik 2011. január 1. után vásárolnak telket
Martonvásáron, már tisztában vannak a helyi adószabályokkal.
Ezeket a döntéseket a martonvásári emberek véleményének meghallgatása után hoztuk meg. Továbbra is azt valljuk, a többség érdekeit szem elôtt tartva, de minden
Martonvásári véleményét meghallgatva kell
a képviselô-testületnek a határozatait meghozni. Be kell ismernünk, ha téves, vagy el-

Mûködési Szabályzatának felülvizsgálata.
Március elsejétôl nem csak az épület, de a
hivatal mûködési szabályozása is megújul.
A városi avató ünnepséget március 15én, a nemzeti ünneppel egybekötve tartjuk a Városháza udvarán. Ekkor minden
martonvásári megtekintheti a teljes épületet egy nyílt nap keretében. Mindkét alkalommal minden martonvásárit szeretettel
várunk!
Elkészült a Martonvásárt bemutató Befektetési Kalauz, melyet el kívánunk juttatni a
megfelelô államtitkárságokra, a lehetséges
befektetô partnereinkhez, illetve a kereskedelmi külképviseleteinkre is. A Dreher
Jenô Integrált Városfejlesztési Stratégia
„Élô Belváros” fejezetének elôzetes kiadványát is összeállítottuk. Ebben a belváro-

Az önkormányzathoz intézett kérdések
leginkább a felszíni vízelvezetés problémáira, a sírhelymegváltás díjaira, illetve a csatorna-beruházásból adódó kötelezettségeinkre vonatkoztak, de egyebek mellett szóba került még a telekadó kérdése is.
Szabó Tibor polgármester már a közmeghallgatáson a temetô díjakkal kapcsolatos
módosítási szándékról tájékoztatta a megjelenteket, így a képviselôtestület a beérkezett elôzetes vélemények alapján a hamarkodott döntés születik, s tudnunk
következôkrôl határozott: a temetôi máso- kell változtatni, hiszen azért kaptuk a megdik sírmegváltást 2011-ben 50%-kal csök- bízásunkat, hogy a lehetô legjobb utat vákentjük, a meghatározott árak 2012. janu- lasszuk.
ár 1-jétôl lépnek érvénybe. Így, akiknek az A Közmeghallgatás jegyzôkönyve is
elkövetkezô években lejár a megváltása, elérhetô lesz a www.martonvasar.hu oldalon.
azok idén még fél áron tudják kifizetni családtagjaik nyughelyének díját. A döntésün- Régi-új városháza
ket azzal együtt hoztuk meg, hogy szándé- A Polgármesteri Hivatal visszaköltözött
a régi helyére. Elnézést kérünk a hivatal
munkatársai nevében is az esetleges kellemetlenségekért. Az épület pályázati átadása február 18-án lesz, hiszen február 28-áig
lezárul a megvalósítási szakasz. Február 18án Gucsek István alpolgármester lesz a rendezvény házigazdája, avatóbeszédet mond
dr. Szabó Tibor polgármester és dr. Rétvári
Bence államtitkár. Sajtótájékoztatót tart dr.
Koltay Gábor jegyzô, projekt manager.
Folyamatban van a képviselô-testület és
a polgármesteri hivatal Szervezeti- és

si fejlesztési területeket, illetve a város által elképzelhetô fejlesztéseket mutatjuk be
esetleges befektetôknek. Az önkormányzat
ezzel legalább a lehetôségét megteremtette annak, hogy fejlesztést hozzunk településünkre.
Be kell látnunk, Martonvásár jövôje szempontjából nélkülözhetetlen a munkahelyteremtés, az iparûzési adóbevételek növelése, illetve a belvárosi területek fejlesztése.
A kiadványok is megtekinthetôk lesznek a
hivatalos honlapon.
Úgy vélem, sok területen megkezdôdött
a munka, folynak a felülvizsgálatok, a szabályozások megújítása, megkezdôdött
a „rendrakás”. Azonban, be kell vallanunk, még mi sem látjuk a 2013-as évtôl
kezdôdôen városunk lehetôségeit, hiszen
ekkortól kell törlesztenünk a hatalmas
adósságot.
Horváth Bálint

Befektetési kalauz

Közmeghallgatás
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Önkormányzat

Munkálkodjunk együtt!
Azzal a feladattal bízott meg Martonvásár Képviselô-testülete, hogy
szûkös anyagi lehetôségeik miatt közösségi (társadalmi) munkával
próbáljuk meg szebbé, tisztábbá és élhetôbbé tenni Martonvásárt.
Elképzeléseink már vannak, például fásítás, utcák, terek rendbetétele, de a lakosság jó ötleteit is szívesen megismernénk.
A munkálatokat márciustól kezdenénk évente két-három alkalommal. Az aktuális munkáról és idôpontról plakátokon és a Forum
Martiniból értesülhetnek. Kérem Önöket, hogy aki tud, segítsen
elsôsorban a munkában való részvétellel, de anyagi segítségnek is
nagyon örülnénk. Szívesen fogadjuk a lakosságnál feleslegessé vált
cserjéket, virághagymákat, virágmagokat, facsemetéket.
Ötleteiket, felajánlásaikat a 06 (30) 957-3190-es telefonszámon várom.
Kántor Ildikó

MEGHÍVÓ

Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete
tisztelettel meghívja Önt és családját a megújult
Martonvásári Városháza
február 18-án, pénteken 10 órakor tartandó
átadási ünnepségére.
Elkészült az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
99 000 003 forintos támogatásból, a Regionális Fejlesztés Operatív Program KDOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0006 azonosító
számú – „A kulturált városközpontért – településkép szépítése
Martonvásáron” címû projekt kiemelt elemeként a Martonvásári
Városháza felújítása.
A hivatal felújított épületében február 9. napjától várjuk munkarend szerint folyamatosan Önöket. A projekt befejezéseként
február 18-án 10 órakor lesz a szakmai átadó ünnepség.
Ezt követôen március 15-én, a városi ünnepség keretei között
várjuk Önöket az ünnepélyes átadóra, melyet nyílt nappal egybekötve szervezünk.

forum.martoni@gmail.com
Kedves Olvasóink!
Ha cikket, hirdetést küldenek, vagy valami észrevételük, javaslatuk
van a Forum Martini-vel kapcsolatban, kérjük, hogy figyeljenek az
e-mail cím írásmódjára. Tapasztalataink szerint két helyen szokták
elírni. Egyrészt az e-mail címünk nem a megszokott „.hu”-ra, hanem „.com”-ra végzôdik. Másrészt az e-mail címünkben a „martini”
helyett „martoni” van, tehát az ’o’-val írt változat a jó.
Tehát a forum.martoni@gmail.com e-mail címre várjuk híreiket.
A szerk.

Támogatott megyei pályázatok
Január 18-án, kedden, soron kívüli ülést tartott Fejér Megye
Közgyûlése.
Elsôként a közgyûlés minôsített
többséggel döntött arról, hogy
Varjú Mihály fôjegyzôt felmenti
a munkavégzés alól, közszolgálati munkaviszonyát megszünteti, és tartalékállományba helyezi.
Ezt követôen szintén minôsített
többséggel megszavazta a köz
gyûlés, hogy a fôjegyzôi pozíció
betöltésére pályázatot írnak ki.
Meghallgattuk Czakó Imrének, a
Fejér Megyei Szent György Kórház önkormányzati biztosának a
beszámolóját. Elmondta, hogy a
teljes átvilágítás megkezdôdött,
a mûködtetést már több ponton ésszerûsítették, a folyamatok biztató képet mutatnak. Az
adósságállomány továbbra is

nagyon magas, annak ellenére,
hogy a kormány tavaly év végén
800 millió forintot adott az intézménynek, amely valamelyest
enyhítette a gondokat.
Fejér Megye Közgyûlése egyhangúan támogatta Csákvár
és Aba Nagyközségek Önkormányzatának a települések várossá nyilvánítására irányuló
kezdeményezését – tekintettel
a nagyközségek fejlettségi szintjére, térségi szerepére, kiváló
adottságaira.
A testület döntött arról is, hogy
pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Mûemléki és
Régészeti Szakmai Kollégiumához a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Székesfehérvár,
Oskola utca 7. szám alatti ingatlan „Veszélyeztetett helyzetû

mûemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának,
részleges helyreállításának támogatására” témakörben. A pályázat keretein belül kicserélnék
az Oskola utcai épület I. emeleti homlokzati nyílászáróit, szám
szerint 17 darabot. Ezek az ablakok balesetveszélyesekké váltak, mert a külsô ablakok üvegei gyakran a járdára hullottak,
ezért a járdát a gyalogosközlekedés elôl el kellett keríteni.
A testület egyhangú szavazással hozzájárult ahhoz is, hogy a
sárbogárdi rendelôintézet felújításához kapcsolódó orvosi
gép-mûszer, valamint 1 ultrahang berendezés beszerzésére további források álljanak rendelkezésre. A megyei önkormányzat közbeszerzési kiírásá-

ra beérkezett ajánlatok közül a
legelônyösebbeket figyelembe
véve a beszerzés bruttó értéke 34,5 millió forint, a fennmaradó pályázati pénzösszeg és a
beszerzések között bruttó 9,5
millió forint forráshiány mutatkozott. A közgyûlés, a beszerzéshez szükséges többletfedezetet, bruttó 9,5 millió forintot a fejlesztési kötvény terhére megadta. A mûködési engedély megszerzéséhez szükségesek az említett berendezések.
A közgyûlésen elhangzott, hogy
a vörösiszap tragédia érintettjei javára szervezett gyûjtésbôl
befolyt összeget a Magyar
Kármentô Alap bankszámlájára
utalta át a Fejér Megyei Önkormányzat.
F. E.
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Ez történt

Nemzetközi
Anyanyelvi Nap
„Minden nemzetnek fôkincse a nyelve. Bármit elveszthet,
visszaszerezheti, de ha a nyelvét elveszíti, Isten se adja
vissza többé.”
(Gárdonyi Géza)
Az ENSZ 1999-ben február 21-ét – Banglades javaslatára – Nemzetközi Anyanyelvi Nappá nyilvánította. A világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952.
február 21-én, Dakkában (Banglades) az anyanyelv elnyomása ellen tüntetô diákok közül többen meghaltak.
Mások anyanyelvének megbecsülése és tisztelete nélkülözhetetlen alapja a kulturális különbségekbôl, eltérésekbôl fakadó félreértések elkerülésének. A nyelvek sokaságának megôrzése kapocs lehet a világ különbözô kultúrái között. Egy
UNESCO felmérés szerint a világon beszélt közel hatezer különbözô nyelv, illetve nyelvjárás fele kihalófélben van, s ezzel együtt kihalófélben vannak olyan
kulturális értékek és hagyományok is, amelyeknek elvesztésével mindannyian
csak szegényebbek leszünk.
A magyar nyelv különlegességérôl és szépségérôl így vallanak külföldi hírességek:
„Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna,
hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság.”
(N. Erbersberg bécsi tudós)
„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet,
meggyôzôdésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életmûvem
sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerûen azért, mert ezen a különös, ôsi
erôtôl duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”
(George Bernard Shaw drámaíró)
Anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, az általános és közéleti beszédkultúra fejlôdésének segítése
mindennapi feladatunk. Az ünnephez kapcsolódva, február 21-én, hétfôn játékos nyelvi feladatokkal várjuk a könyvtárba látogató tanulókat.
Konrádné Papp Orsolya

Jó volt együtt lenni
Az elmúlt év novemberének egy elôadása kapcsán meglepôdve tapasztaltam, hogy a magyarságunkat képviselô zenei mûvek „költôjének”, Erkel Ferenc születése 200. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésünkre hívásunk ellenére oly kevesen jöttek el.
Magam is kétségbe vontam a megszólítottak hazafiúi, honleányi érzetét, ám mindjárt – ôket védendôn –, a felmentést is megadtam, hiszen november vége és az év
utolsó hónapja is nagyon sok jeles programot és elfoglaltságot kínált, adott nekünk
martonvásáriaknak (is).
Város vagyunk, de mégis kicsi létszámú település ahhoz, hogy a sok-sok civil szervezet
és intézmény jobbnál jobb programjain egyaránt mindannyian megjelenjünk.
A Magyar Kultúra Napja – január 22-e – mégis azok közül való volt, ahol megtelt minden szék (még a pótszékek is!) a könyvtárba ellátogató, tisztelgô vendégekkel.
Az elôadást magát nem tisztem sem kritizálni, sem méltatni, hisz magam választottam a mûveket és az elôadókat, de jó volt látni, hogy oly sok idô múltán újra sikerült
együtt tartani a vendégeinket, akik az elôadást követôen nem siettek haza, az otthon melegébe. Itt is meleg hangulat volt. Újra érezhetô volt, hogy egy közösséget alkottunk a Városi Könyvtárban. Reményeim szerint adódnak még ehhez hasonló, az
együttlét örömével (is) szolgáló rendezvényeink!
Nagy Ágnes
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A fák
Mikor megszülettem, suhogó nagy hársak
árbocai ringtak szemének taván;
Kínod ablakán át örökké így látlak,
harmincéves, szelíd, szépszívû anyám.
És hordom ezt a lombos, rezzenô csodát:
testvéreim lettek a titkos, néma fák.
Tipegett velem gyalogló, törpe bodza,
s karjaira emelt ringató akác;
nyárral perzselt az eperfa buja kontya,
és övezett lassan sok-sok furcsa háncs.
Ma szótlanul is értem mindegyik szavát.
Testvéreim rég a beszédes, néma fák.
Csókoltak buggyanón dús fürtû cseresznyék,
s várt soká egy szomszéd, szende szilvafa...
Hányszor kimondtuk kisgyerekként: szeretsz még?
S ha megkérdezném; kék könnyel sírna ma...
Most fejemre szitálják életem havát −
visszajáró lelkek a titkos, néma fák.
Elôttem vetkôztek szemérmes fûzfák,
tétova vágyukat vizekbe írva.
Most hulló barkájuk permeteg, hûs vád,
s csak én értem ôket − párja-lelt nyírfa.
A puszta tájnak adtam álmaim javát.
Tanúim lehetnek a titkos, néma fák.
Ne kérdje senki, hol járok, ha a szél susog,
s e fátlan pusztaság veti rám árnyát;
ilyenkor üzennek a sudár cédrusok,
és ôs dacukkal az üstökös pálmák.
Valahányszor lemondás, félelem fog át −
megszólalnak bennem testvéreim, a fák.
Már-már elkerülnek a gyerekszép álmok,
mióta nincs az a zsongó diófa...
De egy rönk sírjához még hazatalálok,
s altat a mese: ciróka-maróka...
Nem is ôket ôrizem − a csodát magát:
egyenes törzzsel, ébren álmodnak a fák.
Csaltak már csúcsokra a messzi fenyvesek,
s ittfogott egy-egy dús lombú kôris,
hogy rám peregtessék mindazt, mi elveszett.
Minden levél egy-egy mennyboltot ôriz...
S fénylô fejsze, az idô, ha törzsükbe vág,
talpon várják azt is, testvéreim, a fák!
Újvidék, 1962. január 17.

Ez történt

A bronznál is maradandóbb
Örömmel hallottam, s adom most tovább a hírt, hogy Fehér Ferenc, a múlt század költônemzedékének jeles tagja
szobrot kapott Újvidéken. Örömmel, mert szívesen olvasom verseit, melyek közül egy-egy az általános- és középiskolai tankönyveinkben is megtalálható, s örömmel, mert
özvegye, Fehér Magda és családja már több mint húsz esztendeje Martonvásárt választotta óhazai otthonának, s azóta aktív részesei településünk mindennapjainak.

A

zúzmara fehérbe öltöztette a szoboravatóra az újvidéki Fehér Ferenc teret január
31-én. A hideg ellenére megtelt
a kis tér. Családtagok, egykori
ismerôsök, tisztelôi, a szerbiai
magyar diplomácia, továbbá az
újvidéki önkormányzati és tartományi tisztségviselôk, a vajdasági magyar politikusok és a
nemzeti intézmények, valamint
Pécs, a testvérváros képviselôi
jöttek el tisztelegni a költô elôtt,
aki – sajnos – már több mint
húsz esztendeje csak verseivel,
írásaival van közöttük. Irodalmárok, mûvészettörténészek
mondják, Fehér Ferencnek sikerült olyan tartós mûvet létrehoznia, amely ellenáll az enyészetnek, a kopásnak, az elmúlásnak, maradandóbb a bronznál, amit alkotott.
Szilágyi László újvidéki szobrász bronzból készült alkotásáról Aleksandar Jovanović, a városi képviselô-testület elnöke és Németh István író, Fehér Ferenc pályatársa vonta le
a leplet. A leleplezés pillanatait megelôzôen a képviselôtestület elnöke tolmácsolta a

város üzenetét. Hangsúlyozta, hogy a szoboravatás csupán kísérlet a mû, a város és a
szélesebb értelemben vett vidék hírnevét a határokon túl
is öregbítô nagy mûvész elôtti
tisztelgés kimutatására. Szilágyi
László szobrászmûvész munkáját illetôen pedig biztos benne, hogy a kiváló alkotás új színt
kölcsönöz Újvidék arculatának.
A szoboravatón Bordás Gyôzô, a
városi szoborbizottság elnöke
köszöntötte az egybegyûlteket,

Apám citerája
Valaha megvolt mind a húrja,
valaha simább volt a fája.
Valaha tiszta szívbôl zengett
apám asztali citerája.
Zengett, mint nyáréjen a búza,
s panaszkodott téli esteken.
Sírt, mint csöpp gyerekkel a bölcsô,
mint papír sír az ablaküvegen.
Zsongott, mint barackfán a méhek,
pengett, mint kasza peng az üllôn.
Olykor pattant egy húrja, s vénült,
mint zúgó akácfák a dûlôn.
Vénült, mint ôsztájon az esték.
Fájában már száz szú percegett.
Nem is tudom, hogy nem vettük észre:
apánk haja is már ôszesebb.

Fehér Ferenc szobrát Szilágyi
László alkotta

Télestén, ha néha otthon járok,
emlékeznék hangjainál, de hiába:
sötét padlássarokban hallgat
apám asztali citerája.
Véle hallgat a ház, a nóta,
s a messze nézô padlásszemek.
Olykor, ha szél sír el a tetô felett,
jó húrjai még föl-fölzengenek,
s én hallgatom, mint mesét a gyermek,
hallgatom, mint ôs partot a víz.
Nem tudok elszakadni tôle:
így, némán is, vissza-visszahív.
Újvidék, 1955. dec.

Németh István, Fehér Magda, a költô özvegye és családja

Aleksandar Jovanović, a városi képviselô-testület elnöke
és Németh István író, Fehér Ferenc pályatársa leleplezik a szobrot

s az újvidéki magyarság életében különösen fontosnak nevezte ezt az eseményt. Fehér
Ferencnek ott állítottak emléket, ahol közel négy évtizeden
át szolgálta munkájával, verseivel, írásaival a vajdasági magyarságot, s vált részévé a magyar nemzet irodalmának, a fordítások révén pedig mûvei még
ezen is túlmutatnak. A méltatásban Bányai János nyugalmazott egyetemi tanár, irodalomtörténész azt hangsúlyozta,
hogy Fehér Ferenc és kortársai
megújították a vajdasági magyar
irodalmat, megnyitották a teret
a szerb és más irodalmak felé is.

A szerb nyelvû fordító, Predrag
Čudić sokáig ízlelgette, fordítgatta Fehér Ferenc költeményeit. Mint fogalmazott, ez egyfajta nosztalgia volt a gyermekkorában, Zentán megismert
nyelv iránt, s egy költôi nagyság megismerésének folyamata
is volt. Erdély Lenke a szó legnemesebb értelmében vett utolsó
vajdasági néptanítóra emlékeztetett, aki ismerte a Vajdaság, a
Délvidék valamennyi iskoláját,
aki otthonosan mozgott e vidék
minden zegzugában.
Az Újvidéki Városnapi Ünnepségek sorozatába illesztett
szoboravatón Elor Emina és
Miodrag Petrović színmûvészek
tolmácsolták Fehér Ferenc verseit. Magyarul A fák, szerb nyelven pedig az Apám citerája címû
költeményt adták elô.
– orbán –
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„Aranyos” diákjaink
Sajtóközlemény

Megvalósult
a TIOP-1.1.1/09-2009-0049 projekt
A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése
A projekt címe: A tanítás-tanulás IKT
környezetének kialakítása
Pályázó: Martonvásár Város
Önkormányzata
Beethoven Általános Iskola
feladat ellátási hely
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege:
12 183 600 Ft
„A tanítás – tanulás IKT környezetének
kialakítása”
A pályázat célja az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás terjesztése az oktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.
A megvalósult infrastrukturális fejlesztés
támogatja a Beethoven Általános Iskolában a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében
megvalósított pedagógia módszertani és
tartalmi fejlesztéseket, és a résztvevôk
számára biztosítja az egyenlô hozzáférést a tanuláshoz.
A beszerzett oktatási eszközök és szoftverek lehetôvé teszik az IKT-val támogatott oktatási környezet kialakítását, a digitális oktatási tartalmak integrálását a tanítás-tanulás folyamatába, az elektronikus iskolai mérés-értékelés bevezetését.
Segítik a tanulókat az egyéni tanulás képességek fejlôdésében, hozzáférhetôvé
teszik számukra a digitális tananyagokat,
és hozzájárulnak a digitális kompetenciák megszerzéséhez, fejlesztéséhez. Az
informatikai eszközök tudatos használatának elsajátítása elengedhetetlenül fontos a korszerû ismeretszerzésben, tanulásban, a jövôre történô felkészülésben.
Az informatikai eszközök megfelelô
használata lehetôséget ad az élethosszig
tartó tanulásra, a szakmai tudás folyamatos korszerûsítésére, újabb szakmai képesítések megszerzésére, s ez mindenki számára megkönnyítheti az érvényesülést a munka világában.
Turcsányi Klára
igazgató

Sikeresen szerepeltek tanítványaink Cecén, a Fejér megyei népdaléneklési verseny
döntôjében. Pacsirtáink (képünkön) – Gyulay Júlia, Buda Eszter, Tóth Luca, Buda Zsófia és
Kunos Luca – arany minôsítést szereztek. Mûsorukat Csögör Róbert kísérte gordonon. Felkészülésüket Bodóné Polányi Tünde és Vajda Rozália segítették.
Martonvásári diákok gyôzelmével zárult a
„Szép Magyar Beszéd” verseny Fejér megyei
(2.) fordulója is: a 7–8. évfolyamosok között Somogyi Zsuzsanna (a képen jobbra), az
5–6. évfolyamosok között Béni Kincsô (a képen balra) végzett az elsô helyen. Felkészítô
tanáraik: dr. Czikajló Gyuláné és Rezessyné
Zsoldos Erika. Mivel az idôsebb korosztály
számára regionális fordulót is rendeznek, Somogyi Zsuzsi jogot szerzett arra, hogy áprilisban Balatonbogláron versenyezzen a Kazinczy-jelvényért.

„Más gyerek, más szü
A lényegét tekintve
akár ezzel a dr. Ko
lozsváry Judittól származó idézettel is összefoglalhatók az elmúlt
hónap óvodánkkal kapcsolatos eseményei. Januárban nagyon sok új ismerettel
bôvültünk, értékes információkra tettünk
szert továbbképzések, elôadások keretében, melyek többsége a sajátos nevelési
igényû (SNI) gyermekekhez kapcsolódott.
Óvodánk 2006 óta hivatalosan is vállalja
az SNI gyermekek nevelését. Úgy gondoljuk, hogy minden gyermeknek azt kell
kapni, ami neki jó, amire neki szüksége
van. A vállaltaknak megfelelôen próbálkozunk a feladatnak eleget tenni és ehhez
ismereteinket, tapasztalatainkat bôvíteni.
A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Fejér Megyei Ön-
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kormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája Készségfejlesztô Speciális Szakiskolája és
Diákotthona szervezésében a „Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók integrációja” címmel ingyenes továbbképzésen vettünk részt tíz óvodapedagógussal és három
dajkával. A tanultak nagyban segítik mindennapi életünket. Az elméletet és a gyakorlatot minden gyermeknél tudjuk hasznosítani.
„Hogyan boldoguljunk könnyebben a nehezen kezelhetô gyermekünkkel?” Az említett
zavarokra olyan pedagógiai megoldásokat
javasolt Viszt Nóra (a Pápay Ágoston általános iskola tanára), amelyeket a szülôk is hatékonyan tudnak használni. Ezt az elôadást
fôként a szülôknek hirdettük meg. Örömünkre nagyon sokan éltek a lehetôséggel.
Nevelés nélküli munkanapunkon dr.
Kolozsváry Judit (pszichológus, fôiskolai

Intézményeink életébôl

Eredményeink – dióhéjban
Az oktatási intézmények életében a félévzárás lehetôséget teremt a
tanév elsô idôszakának
értékelésére, az addigi
eredmények összegzésére is.
Iskolánk, a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája
Készségfejlesztô Speciális Szakiskolája és Diákotthona életében – a mindennapjainkat
kísérô gazdasági nehézségek ellenére – színvonalas szakmai tevékenység, s a tanulók számára sokoldalú szocializációs lehetôségek kínálata válhatott továbbra is a meghatározó
jellemzôvé.
Közel 5 milliós összegû szakképzési támogatásnak köszönhetôen a félév során jelentôsen
fejlesztettük a speciális szakképzésünk feltételrendszerét. Köszönjük a martonvásári cégek, vállalkozások ez irányú támogatását,
köztük is kiemelten a Makler Kft. és az Akadémiai Nyomda együttmûködését.
Mûvészeti csoportjaink több alkalommal mutathatták be tudásukat az elmúlt hónapokban.
„Napsugár” Tánccsoportunk a székesfehérvári Vörösmarty Színházban egy Integrált
Kulturális Fesztiválon, a martonvásári Idôsek
Világnapja alkalmából rendezett megemlékezésen, s a szintén Székesfehérváron megrendezett „Szeretet Szolgálatában” Alapítvány
által szervezett karácsonyi ünnepségen léphetett fel.
„Színvarázs” Ulwila zenekarunk – több
meghívásnak eleget téve – a Zene

Világnapjához kapcsolódóan kettô alkalommal (Tárnokon és Biatorbágyon), s a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan háromszor (Martonvásáron és Székesfehérváron)
lépett fel sikerrel. Készségfejlesztô speciális szakiskolás tanulóink kézmûves termékeit számos adventi vásáron sikerült bemutatnunk és értékesítenünk. Részt vettünk a Budapest Sportarénában meghirdetett „Sérültek
az épekért” országos rendezvény keretében
zajló jótékonysági vásáron. Jelen lehettünk
városunk immár hagyományosnak mondható adventi vásárán, de Válon és a Budaörsi
Waldorf Iskola, valamint a szintén budaörsi Il�lyés Gyula Gimnázium adventi kézmûves kínálatában is megjelenhettek tanulóink munkái.

ülô, más pedagógus”
docens) kalauzolt bennünket a differenciált nevelés, különösképpen a tehetséggondozás világában. A könyvei kapcsán szakmai
hozzáértésérôl már volt elképzelésünk, de
személyiségével, elôadás módjával is elvarázsolt bennünket.
Elôadásában hangsúlyozta, hogy az óvodában ritka az egyirányú tehetség. Több területen tehetségesek a gyermekek. A legfontosabb, hogy figyelembe kell venni az egyéni
fejlôdési különbözôségeket, észre kell venni
a jól mûködô dolgokat, s arra alapozva kell a
gyengébb képességet erôsíteni.
Kiemelte a mese jelentôségét, hiszen általa pszichés folyamatok indulnak el, amelyek
segítik a nehézségek feldolgozását. A mese
által a vágyak rejtetten kiélhetôk, csökkentik a feszültséget, mert minden megtörténhet benne. Megtanulja a gyermek, hogy

mindennek van következménye. Mivel mindenkit (felnôttet is) ott érint meg,
ahol arra a legnagyobb szüksége van, a tudattalant gyógyítja.
A seregélyesi általános iskola és óvoda
adott helyet az ökoiskolai és ökoóvodai
programok megismerésének. A Pelikánház Erdei Iskolában megismertünk jó néhány alternatív energiaforrást, szakszerû
vezetést kaptunk a Geológus Emlékpark
és Kôparkban, és terepi programokról is
információkhoz jutottunk. Az ottani zöld
óvoda vezetôjével is egyeztettük, megbeszéltük eddigi tapasztalatainkat, ötleteinket, gyakorlatunkat. A látottakat és a hallottakat szeretnénk óvodánk gyermekeivel és a felnôttekkel is megismertetni.
Stefkovits Ferencné
óvodavezetô

Szakmai munkánk elmúlt félévi eredményei
közül említésre méltó sokoldalú (köztük néhány uniós ) pályázati tevékenységünk:
• TÁMOP 3.1.5. pályázattal biztosítjuk munkatársunk számára autizmus-specifikus képzésben való részvétel lehetôségét;
• TÁMOP 3.1.6. pályázat konzorciumi tagságban való megvalósítása révén a többségi nevelési–oktatási intézmények integrációs tevékenységéhez nyújthatunk segítséget gyógypedagógiai szaktudásunkkal;
• a TIOP 1.2.3. könyvtárfejlesztési pályázat révén bôvíthetjük speciális fejlesztôesz
közeinket, könyvtári feltételrendszerünket;
• alternatív kommunikációt segítô speciális
eszközök beszerzésével jelentôs módszertani

tárházat alakíthattunk ki a beszédükben akadályozott, vagy nem beszélô gyermekeknek;
• mint 2009-ben második alkalommal „Ökoiskola” címet elnyert intézmény, pályázatot
nyújtottunk be „Referencia-intézményi” cím
elnyerésére. Jelenleg sikeresen túl vagyunk a
pályázat elôminôsítési szakaszán.
Az említetteken túl a december természetesen a Mikulás-ünnepség, s a Karácsony jegyében telt (képünkön). A jó hangulatú felkészülést vidám és meghitt ünneplések követték.
Jó érzés tudni, hogy minden évben adódnak
önzetlen segítôk, akik ajándékaikkal, vagy éppen ajándék-mûsoraikkal színesebbé, gazdagabbá teszik a gyermekek örömét.
A gyermekek, fiatalok nevében köszönet
minden ajándékozónak: Martonvásár Város
Képviselôtestületének, a Budapesti „Világítótorony” Alapítványnak, a baracskai Bün
tetésvégrehajtó Intézetnek, a Rövidáru boltnak, Süle Józsefnek, Kôrösi Miklósnak, s további magánszemélyeknek, névtelen adományozóknak!
Orbánné Molnár Anikó
igazgató
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Betlehemtôl a farsangig
A mûvészeti Iskola növendékei és tanárai nagyon mozgalmas idôszakon vannak túl.
A számtalan tanszaki hangverseny mellett a vizsgák is arra késztettek mindenkit, hogy teljes
erôbedobással készüljön. A decemberi Karácsonyi Hangverseny sikere is ennek köszönhetô,
az esemény pedig a szülôk számára is jó ízelítôt adott az iskolában folyó mûhelymunkából és
hangulatból. Természetesen a váli növendékeink is igen szépen helyt álltak az általános iskolával közösen rendezett hangversenyen.
Persze a karácsonyvárás hangulatából táncosaink Martonvásáron, Válon és Ráckeresztúron is
alaposan kivették a részüket, 10 fellépést vállalva a három településen.
Karácsony elôtt pár nappal újabb szereplésre adódott alkalom: a kutató intézet nyugdíjas kollégái számára adtak táncosaink és zenészeink mûsort.
Január újabb vizsgákkal várt bennünket és ahogy várható volt, a tanárok munkája meghozta a
gyümölcsét, diákjaink jól megállták a helyüket.
A farsangi idôszak új eseményeket is hozott: tanáraink a Géniusz Program keretében tehetséggondozással kapcsolatos különleges felkészítésen, továbbképzésen vehettek részt. A megnyert képzéssorozat március végén fejezôdik be, melynek utolsó fázisába már néhány szülô
is bekapcsolódhat. Ebben az idôszakban Barsi Botond növendékei szerepelhettek az I. Kovács
Imre regionális fuvola találkozón, ahol a már régen gyakorolt fuvola-kamara mûvek felcsendülhettek.
Februárban két esemény is izgalmas lesz iskolánk számára. Február 18-án a VI. Országos Népzenei Versenyen vehetünk részt, majd saját növendékeink számára szervezünk „Ki-Mit-Tud?”ot február 21-én. Mindenki által várt esemény a Fúvószenekar koncertje, melyre március 5-én
várjuk a fúvós zenét kedvelôket.
Bódi Árpád

Postakocsi – végállomás?
A múlt év végén, egészen pontosan december 23-án lakat került a Postakocsi Vendéglôre.
Kérdéseinkre az eddigi üzemeltetô-bérlô, Süle
József elmondta, hogy az utóbbi években – a
családok anyagi helyzetének romlásával párhuzamosan – egyre csökkent az étterem forgalma, miközben elég borsos bérleti díjat kellett fizetni a Tó-Coop Zrt-nek. Ennek összege havi 450 ezer forint volt, melyet azonban a
bérlet felmondási szándékának hírére 360 ezer
forintra mérsékelt a részvénytársaság, ám ez
még mindig sok volt. Ez persze a visszalépésnek csak az egyik oka. Az egyre ráfizetésesebb
üzemeltetésben benne volt az is, hogy már
nem a Postakocsi foglalkozott az iskolai étkeztetéssel. Igaz, erre legutóbb, tavaly már nem is
pályáztak. Végül a Süle házaspár mindkét tagja túl van a nyugdíjkorhatáron, döntésükben –
érthetôen − ennek is szerepe volt.
Megkérdeztük Szabó Lászlót, a Tó-Coop
részvénytársaság elnök-vezérigazgatóját is

a patinás vendéglô sorsáról. Amint azt elmondta, pályázatot írtak ki az üzemeltetésre, hirdetéseik az Érdi Újságban, a Fejér Megyei Hírlapban és a Fehérvár TV-ben voltak – eddig – megtalálhatók. Még nem volt rá
jelentkezô, pedig az elképzeléseik között az
is szerepelt, hogy a vendéglô területét csökkentve zöldséges, vagy húsbolt üzemeljen az
épület egy részében, s az épületet elsôsorban
vendéglôként szeretnék megtartani.
Szóval, lapzártakor még minden bizonytalan a
Postakocsi jövôjét illetôen. A bérleti díj nagysága és sorsa azonban a martonvásári polgárok véleménye szerint egy szempontból mindenképpen elgondolkoztató. Néhány tíz millió forinttal minden évben szegényebb lesz
Martonvásár a korábbi ÁFÉSZ-hez tartozó
martonvásári üzlethelységek bérleti díja révén,
s az elkerülô összegbôl csak nagy ritkán jut vis�sza valami a felújítások révén. Jó ez így?
Orbán András
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Emlékezzünk!
A Kommunista Diktatúrák
Áldozataira február 25-én 19 órakor
a Beethoven Általános Iskola aulájában filmvetítéssel emlékezünk.
A „BÛN ÉS BÜNTETLENSÉG” címû
film Biszku Béláról, az 1956 utáni megtorlások egyik vezetôjérôl szól.
Jobb Martonvásárért Polgári Kör
Martonvásári Más Kép Egyesület

Teleki Blanka
Hölgyklub
A régi óvoda épületében tartottuk meg idei
elsô találkozónkat. A kedvezôtlen idôjárás ellenére is szép számmal jöttünk össze. Ezúttal
az önkéntes munkáról beszélgettünk, javaslatokat tettünk az éves eseménynaptárhoz, illetve kirándulásokat terveztünk.
Tóth Márti ismertette az önkéntes munka lényegét. Mint tudjuk, az önkéntes munka az
a munka, amit ingyen, szabadidôben végzünk, segítünk másoknak, településünk különféle rendezvényein. Közösségi és kulturális megmozdulásain segítôként veszünk részt.
A hölgyklub megalakulásakor megfogalmazott
alapszabályzata is tartalmazza a klub szellemiségének megfelelô ilyen irányú tevékenységet.
Ezzel természetesen továbbra is mindnyájan
egyetértettünk.
Az éves eseménynaptárhoz Chilla N. Szilvia
készült program ajánlattal. A tartalmát most
nem részletezném, legyen az akkor meglepetés mindenkinek, aki megnézi. Mindenesetre
fantasztikusan hangzott az elképzelés nagyvonalú, igényes, kulturális rendezvényekrôl. Talán annyit elárulhatok, hogy a fókuszban mindenhol a nôk állnak.
A székesfehérvári „Illaberek” Utazási iroda
program-kínálatából Szabó Mara két kirándulási javaslattal ismertetett meg bennünket. Egy
ausztriai út májusban és egy belföldi út szeptemberben. Csábítónak hangzott mindkettô.
Következô klubnapunk február 21-én 17 órakor kezdôdik a városháza Geróts-termében.
Ezúttal Szendreiné Virág Anikó tanár tart
elôadást Japán nôi szemmel címmel.
Molnárné Éva
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Százszorszép Hírek
Kedves Martonvásáriak!
A Százszorszép Táncegyüttes idén is várja azon kedves martonvásári
vállalkozók, magánszemélyek segítségét, akik az elmúlt években is a
Százszorszép Alapítványnak ajánlották fel adójuk 1%-át. Kérjük, ha
eddig még nem ajánlották fel más civil szervezeteknek adójuk 1%át, válasszák a táncegyüttes alapítványát.
Kedvezményezett: Százszorszép Alapítvány
Adószám: 19095619–1–07
Köszönjük az 1%-os támogatásokat!
Táncegyüttesünk most bonchidai és mezôszopori táncokat tanul,
melyekbôl koreográfiák is készülnek a félév során. Ezeket a Nyári
Gálamûsorunkon mutatjuk be Martonvásáron. Májusban a Szolnoki Néptáncfesztiválon képviseljük Martonvásárt, ahol az ország legjobb együttesei jelennek meg.

Az engedelmesség
Az ünnepek után folytatjuk
a karácsony elôtti cikkek sorozatát Gary Chapman Családi összhangzattan címû könyve alapján.
Írtunk már a kreatív nevelésrôl,
fegyelmezésrôl. A következô
téma, amit a könyv érint, az engedelmesség. Elôször is fontos
tisztázni, hogy bár a társadalom
gyakran mást sugároz felénk, az
engedelmesség nem negatív kifejezés. Vannak törvények, szabályok, melyeket társadalmi
szinten követünk, ezek ideális
esetben a társadalom egészének javát szolgálják. A szabályok
betartása közös érdek.
A családban is szükség van szabályokra, amiket a családtagoknak be kell tartaniuk. Az egymás iránti szeretet és törôdés,
illetve a szabály megszegésének következményétôl való félelem ösztönzôleg hat az engedelmességre. Az engedelmességet tanulni kell, veleszületetten inkább hajlunk a szabályok
megszegésére és a határok kitolására.

Gyermekünk akkor tanul meg
leginkább engedelmeskedni, ha
érzi feltétel nélküli szeretetünket és azt, hogy az ô javát akarjuk. Ha saját önzésünk vezérel bennünket, a gyermekünk
elôbb utóbb lázadni fog, még
akkor is, ha egy darabig látszólag eleget tesz a szabályoknak.
A tanulás fontos eleme, hogy
minden viselkedésnek következménye van. Ahhoz, hogy
gyermekünk megtapasztalja a
viselkedése következményeit
három dologra van szüksége.
• A szabályok megállapítására:
mindkét szülô egyetértésében
jön létre tudatos döntés eredményeként, és ésszerûen.
• A következmények megállapítására: amennyire lehet, a következménynek szorosan kell
kapcsolódnia a szabályhoz.
• A szabályok következetes betartására.
Kívánjuk minden szülônek, hogy
sikerüljön következetes és tudatos nevelést folytatni.
Fodor-Adorjáni Edit
és Czékusné Biró Nóra

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

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül
mindenkit
február 22-én,
este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödô Sándor
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A szemétszállítási
díjkedvezményrôl
Ezúton tájékoztatjuk azokat az egyedülálló személyeket, illetve házaspárokat, akik a 70. életévüket 2010-ben betöltötték (házaspárok
esetében mindkét fél) és a lakóingatlanukban rajtuk kívül más személy nem él, hogy 2011-ben is – hasonlóképpen a korábbi évekhez – megkapják az önkormányzat által nyújtott támogatást. FONTOS azonban, hogy az új jogosultaknak, illetve akiknél a jogosultság mértéke 2010-ben bekövetkezett esemény miatt megváltozott (pl. megözvegyült és már a magasabb kedvezményre lett jogosult) nyilatkozniuk kell ahhoz, hogy a támogatás megállapítható legyen. Ugyancsak nyilatkozniuk kell azoknak is, akiknél a jogosultság
megszûnik, mert már nem csak 70. életévet betöltött személy él az
ingatlanon. A támogatás mértéke továbbra is az egyedül élôknél az
éves díj 75%-a, házaspároknál pedig, az éves díj 50%-a.
Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy a kedvezményeket
mindig negyedévente írja jóvá a szolgáltató, ezért mindenki mind a
négy negyedévben kap csekket. Ezért kérjük, hogy a következô nyilatkozatot az érintettek – értelemszerûen – töltsék ki és 2011. március 31-éig a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál adják le.

#

Nyilatkozat

*Új igénylô/változást bejelentô
1. 2011. 01. 01-jétôl új igény bejelentése
Alulírott.............................................................................................
Születési hely:....................................................................................
Születési idô:.....................................................................................
Anyja neve:........................................................................................
Martonvásár,......................................................................................
szám alatti lakos büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem,
hogy a fenti címen lévô ingatlanon egyedül élôként*/házastársammal élek.
Ha házastársával él:...........................................................................
A házastárs neve:...............................................................................
Születési ideje:...................................................................................
2. 2011. 01. 01-jétôl változás bejelentése:
Alulírott.............................................................................................
Születési hely:....................................................................................
Születési idô:.....................................................................................
Anyja neve:........................................................................................
Martonvásár,......................................................................................
szám alatti lakos büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem,
hogy a korábbi jogosultságom:.............................................ok miatt
a) * 50% / 75%-ra változott, vagy
b) *a kedvezményre való jogosultságom megszûnt.
(Pl. házastárs halála, vagy ingatlan adás-vétel, vagy az ingatlanra beköltözött 70. évesnél fiatalabb stb.)
Fenti nyilatkozatomat annak tudatában teszem, hogy annak valódiságát az önkormányzat bármikor ellenôrizheti.
*A megfelelôt kérjük aláhúzni!
Dátum:.......................................
aláírás
A bejelentô részére igazolás:
A nyilatkozatot átvette:.....................................................................
Dátum:.......................................
aláírás
P. H.
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Bank-automaták
Jó hír az Erste Banknál folyószámlával rendelkezôknek, hogy a Városháza felújításának befejeztével a bankjegykiadó automata visszakerült a régi helyére. Ennek köszönhetôen valamivel olcsóbban juthatnak készpénz igényük esetén pénzükhöz a bank ügyfelei, s néhány egyéb ügyüket is egyszerûbben, helybôl intézhetik.
Településünkön egyébként még három bankjegykiadó automata mûködik. A Budai úton a MartonvásárHáz elôtt az OTP-nek, a
Brunszvik úton az ABC mellett a Takarékszövetkezetnek, a Fehérvári úton pedig a Rehus Vasbolt mellett a K&H-nak van automatája.
O. A.

Információk

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2011. január 1–31-éig

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

Ezen idôszak alatt Martonvásáron házasságot nem kötöttek.

Újszülöttjeink:
Kolumbán Zsófia, Vass Levente, Vida Áron,
Gulyás Abigél, Amfer Gergô, Németh Kata,
Varga Vivien, Lakatos Kálmán Milán, Mészáros
Dóri, Somogyi Vivien, Pató Eszter, Toporán
Lorena, Mészáros Lorina, Simon Emma Hanga
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Szakorvosi Rendelôintézet
Velencén
Bejelentkezés a következô telefonszámokon:
06 (22) 589-515; 06 (22) 589-523
Szakrendelések:
• Belgyógyászat
• Szemészet
   Általános belgyógyászat
• Nôgyógyászat, terhes gon   Hepatológia
dozás
   Gasztroenterológia
• Bôrgyógyászat, nemi beteg el   Diabetológia
látás
• Sebészet
• Neurológia
   Általános sebészet
• Ortopédia
   Proktológia
• Urológia
   Gyermeksebészet
• Reumatológia
   Érsebészet
• Pszichiátria
   Kézsebészet
• Tüdôgyógyászat, pulmonológia
• Allergológia és immunológia
• Csecsemô és Gyermekgyógy- • Kardiológia
ászat
• Fizioterápia és gyógytorna
   Csecsemô és gyermek kardi- • Vérvétel
ológia
• Röntgendiagnosztika
   Gyermek-tüdôgyógyászat
• Ultrahang
   Általános csecsemô és gyer• Magánrendelés
mekgyógyászat
• Foglalkozás egészségügyi el   Fejlôdés neurológia
látás
• Füll-Orr-Gége gyógyászat
• Sportorvoslás

Apróhirdetés

• Bábolnai elônevelt csirke, kacsa, pulyka megrendelhetô. Elsô szállítás
március 21-én, hétfôn, a továbbiakban folyamatosan 2 hetente. Südi
Józsefné, Martonvásár, Deák Ferenc u. 26. Telefon: 06 (22) 460-203
• Bármilyen fém hulladékuk van, nagyon szívesen elszállítom, ha kell, fizetek érte. Nem használható mûanyag kerti bútorokat, vagy mûanyag
ablakokat, ajtókat díjmentesen elszállítok. Helyi lakos vagyok. Telefonszám: 06 (30) 838-7169, tisztelettel: Balogh Sándor.
• Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analízis, valószínûség számítás,
statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves
tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432-9407

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:

• Orvosi rendelés •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelõ telefonszáma: (06-22) 460-053
Ügyeleti telefon napközben 7–17 óráig: (06-30) 956-4597
Dr. Czikajló Gyula
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfõ:
13–17-ig
8–12-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–12-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–12-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelõben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet mûködik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Telefonszám: (06-25) 492-021, (06-25) 492-008
Hétköznaponként: 17 órától másnap reggel 7 óráig
Szombat – vasárnap: 8 órától másnap reggel 7 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-637
Hétfõ: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig ta
nácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök:
8–9
óráig,
14–16 óráig | Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-334
Hétfõ: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelõ. A változásokról az orvosi rendelõknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.
• Védõnõi szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (06-22) 461-369 Mobil: (06-30) 384-4382
Várandós tanácsadás: kedd 9–13 óráig
Csecsemõtanácsadás: Dr. Jellinek Kinga szerda 8–10 óráig
Önálló védõnõi tanácsadás: szerda 10–11 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védônô: Máténé Jáskó Anna
Telefonszám: 06 (22) 461-369 ÚJ
• Gyógyszertári ügyelet •
Martonvásáron: március 5., 6.
Ráckeresztúron: február 19., 20., március 12., 13.
Ercsiben: február 26., 27.
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Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!
A hagyományunkhoz híven, szeretném Önöket tájékoztatni az ingatlanpiac jelenlegi
helyzetérôl. A 2010-es év az ingatlanpiac eddigi legsötétebb éve volt. Oka a gazdasági
válság, és a korábbi felelôtlen lakástámogatási rendszer összeomlása. A felsorolt okok
miatt én is változtatok munkamódszeremen.
– 2011. február 1-jétôl mobil közvetítôként dolgozom, a Malom u. 6 sz. alatti irodát nem
mûködtetem tovább. A tulajdonosokat felkeresem telefonos egyeztetés alapján.
– Az ingatlanközvetítôi jutalék új szerzôdés, vagy hosszabbítás esetén: bruttó: 1,5%
– Pénzügyi tanácsadással bôvül tevékenységem, melyhez PSZÁF hatósági vizsgával
rendelkezem.
– Érettségivel rendelkezô, önálló munkatársat keresek jutalékos rendszerben.
Bízom benne, hogy ez az év már a lassú emelkedés éve lesz.
Eötvös Péterné ingatlan és hitelközvetítô
06 (30) 341-0975 • www.hiteles-hiteliroda.hu
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Sport

Erô, izom, egészség
Új év és új megmérettetés
elôtt állnak Martonvásár fiatal súlyemelôi. Az elmúlt évet
is jól zártuk, megyei és országos bajnokságról is hoztunk haza érmeket. Nevezetesen, ha Nyári Gábor megismételte volna korábbi eredményét, akkor elsô lehetet volna, így meg kellet elégednie az országos bajnokságon az ezüst
éremmel, amellyel elnyerte a Magyar
Súlyemelô Szövetség elismerését. Január
elsejétôl bekerült a Héraklész programba, ami a magyar súlyemelés jövôjét és
fiatal sportolóit részesíti kiemelkedô figyelemben.
Jó eredményt ért el Rigán Rihárd, Szabó
Márk és Sipos Gábor is. E három sportoló-

ról a következô Forum Martiniban részletesebben írok, mivel február 12-én lesz az
idei elsô megmérettetés Tatabányán.
Megemlítem, hogy újabb két fiatal reménységgel, Kikkel Zsolttal és Suba Dániellel gyarapodott a csapatunk.
Továbbra is várom a súlyemeléshez kedvet
érzô fiúk és lányok jelentkezését. Edzéseinket hetenként váltva, egyik héten hétfôn,
szerdán és pénteken, a másik héten kedden, csütörtökön és szombaton tartjuk a
volt tûzoltószertárban. Jelentkezni e sorok
írójánál az edzéseken, vagy a Beethoven
Általános Iskola portáján lehet.
Kiss István
Nyári Gábor az országos bajnokság
második helyezettje

Rigán Rihárd is érmes

Sipos Gábor szakít

Szabó Márk lökés közben

Sakk – éremért játszunk
Ahogy a Forum Martini elôzô számában már olvashattak róla, 2011-ben már volt és reméljük, hogy lesz is Bihari Aladár Emlékverseny! Emlékversenyt ugyan évente
egyet szoktak rendezni, most mégsem elírásról van szó,
hanem szándékos, talán kicsit ironikus figyelem felkeltésrôl. Ugyanis a Varga Alajos által alapított, elsôsorban a környékbeli települések
sakkozóinak sportbarátságát ápoló, 1994 óta minden évben megrendezett téli versenyt eddig a szervezôk hagyományosan a karácsony és Szilveszter közötti napok valamelyikére (általában vasárnapra) tették. Most viszont az ünnepek estek hétvégére, így a 17.
emlékverseny átcsúszott januárra, vagyis a következô naptári évre.
Ennél fontosabb változások is történtek az elsô verseny óta. Körülbelül 8 éve jelentek meg elôször a téli versenyünkön a váli sakkozók, táblákkal, sakkórákkal és sok-sok gyerekkel. Azután jöttek
minden évben. Dolinka Zsolt és Varga Alajos pedig közben évek
óta az egykor megyei I. osztályban vitézkedô martonvásári sakkcsapat feltámasztásán fáradozott. Kiderült, hogy a váli sporttársak
részérôl is van hasonló szándék. A beszélgetéseknek, a képviselô
testületi lobby-tevékenységnek, és nem utolsó sorban Zelena Zsolt

váli matematika és informatika tanár agilisságának és rátermettségének köszönhetôen, megalakult a MartonVál Sakkegyesület. Nézzük, hova jutottunk!
Az idén új lebonyolítási rendben zajlik Fejér megye I. osztályú sakkbajnoksága. Némileg öszvér, de nem rossz forma. A minket érintô
lényege, hogy a három legtöbb pontot gyûjtött csapat rájátszásban
dönti el a helyezéseket, viszont a rájátszásba a korábban szerzett
pontjait is továbbviszi. Ahhoz, hogy csapatunk, a MartonVál SC a
legjobb háromba kerüljön, Fehérváron, a Székesfehérvár SE II. ellen gyôznünk kellett, 4–4-es döntetlen esetén a házigazdák jutottak volna be a felsôházba. Aki most az eredményt olvassa, gondolhatja, hogy egyszerû volt, hiszen 6,5–1,5-re nyertünk. A valóság viszont az, hogy ôk (is) a legerôsebb összeállításban ültek le. A hatalmas sikert jelentô eredmény persze nem a két csapat játékereje közötti különbséget mutatja, csupán azt, hogy mi bírtuk jobban a nagy
tét okozta feszültséget.
Az éremosztón Mór és Dunaújváros ellen kell vitézkedni, az ezüstérem szenzáció volna!
Sziklai István
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Érmek zsinórban az utánpótlásnál
Felkészülésünket az új idényre január 11-én kezdtük, edzéseinket Ráckeresztúron és
Alcsúton, teremben tartjuk. Január 15-én U12-es csapatunk
remek teljesítményt nyújtva,
Sárszentmiklóson az 1. helyen
végzett.
U13-as csapatunk január 16-án
Dunaújvárosban az FMLSZ által
szervezett megyei labdarúgó teremtornán veretlenül ugyancsak

elsô lett. A torna legjobb játéko- es csapatunk Gárdonyban vesz
sai közé beválasztották Mónus részt egy-egy nagyobb teremMárkot és Takács Benjamint tornán. Február 27-én pedig
is. Azonban meg kell jegyez- az U13-as csapatunk Tárnokon
zük, hogy az egész csapat, kivé- szerepel, ugyancsak egy teremtel nélkül, remek teljesítményt tornán.
nyújtott!
A gyerekek nagy elszántsággal
Január 22-én Diósdon rangos készülnek, igaz a helyi terem hiteremtornán, ahol sok NB-s ánya egy kis nehézséget okoz,
csapat is megfordult, U9-es és
U11-es korcsoportunk is ragyogó teljesítményt nyújtva elhozta
az ezüstérmet.
A Forum Martini lapzártáját
követôen, február 12-én U11es csapatunk, majd 19-én U9-

de bízunk benne, hogy azt is mihamarabb használatba vehetjük.
Mérkôzéseinkre és tornáinkra mindenkit várunk nagy-nagy
szeretettel!
Bôvebb információt a www.
mustangse.gportal.hu honlapon
találnak.
Mustang SE

U11, a diósdi ezüstérmesek
állnak: Juhász Bence, Csiki Anna, Gutyina Attila, Szeidl Bence,
Gábor Márton, Patkós Csaba; guggolnak: Szöllôsi Dávid, Tarczali Bence,
Horváth Ákos, Petz Csaba, Kondor Zolika, Molnár Levente

U13 Kupagyôztes csapat Dunaújvárosban
állnak: Kiss Sándor, Mónus Márk, Gál Benedek, Szeidl Bence,
Majer Milán, Földesi Dominik, Patkós Csaba;
guggolnak: Pintér László, Takács Benjamin, Pozsár Richárd,
Horváth Ákos, Juhász Bence

Új edzô az ifiknél

Felkészülésünket január 17-én kezdtük, a heti programban két edzés, és két edzômérkôzés szerepel. Edzéseinket Baracskán, mûfüvön, edzômérkôzéseinket Diósdon,
ugyancsak mûfüvön tartjuk. Keretünkben nem akartunk
nagy változást, de egy-két játékos másképp gondolta és tovább állt.
Hermann és Fodor a védelembôl Iváncsára igazolt. Meghatározó játékosokat vesztettünk, de azon vagyunk, hogy mielôbb rendezzük
sorainkat. Igaz, hogy nincs sok idônk, hiszen március 6-án, Iváncsán
kezdôdik számunkra a Bajnokság, de ez a csapat már nehezebb feladatokat is megoldott!
Ifi csapatunknál új edzô állt szolgálatba. Serfôzô István eddigi munkáját megköszöntük, a továbbiakban az edzôi feladatokat Lieber
Károly látja el. A srácok lelkesen készülnek az új idényre, az új játékosok mindenképp erôsítést jelentenek csapatunk számára, úgy
hogy jöhet az új idény. Addig teremtornák szerepelnek a programban. Az eddigieken jó teljesítményt nyújtva, Ercsiben 2. helyen, Tárnokon a 4. helyen végeztek fiaink. Serdülô csapatunk január 29-én
Gárdonyban egy nívós teremtornán jó játékkal a 3. helyen végzett.
Február 19-én újabb teremtorna vár a fiúkra Tárnokon, a mûfüves
Katlanban.
Az U9-es diósdi ezüstérmesek Felnôtt és utánpótlás csapataink mérkôzéseire, tornáira minállnak: Földesi Dominik, Patkós Kevin, Juriga Zoltán, den érdeklôdôt várunk szeretettel. Bôvebb információt a
Zoboki Álmos, Patkós Csaba; www.martonvasarsk.gportal.hu honlapon találnak.
MSK
guggolnak: Süle Barnabás, Lehoczki Zoltán, Lévai Gergô, Nagy Bálint
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