FORUM MARTINI
Martonvásár város lapja

Megjelenik havonta

XX. évfolyam 10. szám

2011. október 15.
Tollas Tibor:
Október 23.
Rian a föld, a falak dôlnek,
Kék harsonákkal zeng az ég.
S barlangjából a dohos kônek
Az ember újra fényre lép.
Fonnyadt testünket záporozza,
Sápadt arcunkra hull a nap,
S szédülten, szinte tántorogva,
Szabadság, szívjuk sugarad.
Sötétbôl tárul ki a szívünk:
Nyíló virág a föld felett.
A szolgaságból fényt derítünk,
Fegyver nélkül is gyôztesek.

Meghívó

Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, ismerôseit
az 1956-os forradalom 55. évfordulója alkalmából rendezett

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE
Idôpont: október 23. (VASÁRNAP) 10 óra, helyszín: Emlékezés tere

Várjuk Önöket
…október 14-én (pénteken) 11 órakor a Szent László Völgye Segítôszolgálat új épületének avatására a Szent László úton;
…október 17-én (hétfôn) 17 órától a Hölgyklubba (Városháza, Geróts-terem), ahol 18 órától Veronika nôvér tart elôadást Peruról;
…október 22-én (szombaton) reggel 7 órától termékvásárunkra az Emlékezés terén, majd 9 órától a Gépudvarba bolhapiacra és
kézmûves foglalkozásra;
…október 23-án (vasárnap) 10 órakor megemlékezésre az Emlékezés terére;
…november 12-én (szombaton) 19 órától az „Utánpótlást támogató sportbálra” az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet ebédlôjébe.
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Képviselô-testületi hírek

K

épviselô-testületünk szeptember 6-án
soron kívüli ülést tartott, melyen három
ügyben döntöttünk.
Gyúró, Martonvásár, Ráckeresztúr és
Tordas önkormányzata – az érintett települések szennyvízhálózata és a ráckeresztúri
tisztítómû üzemeltetésére – 2011. május 31. napjával közhasznú nonprofit kft-t
alapított egy, a jelenleginél gazdaságosabb
mûködtetési forma kialakítása érdekében. A
felek hosszas egyeztetés után egyeztek meg
az üzemeltetés feltételrendszerében, rögzítették a vízi-közmûvagyon üzemeltetésével összefüggô, a feleket megilletô egyes jogokat és az ôket terhelô kötelezettségeket,
az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat, kötelezettségeket és megállapodásokat. Ülésünkön elfogadtuk a szerzôdés-tervezetet,
mely alapján ezen feladatok ellátását 2011.
október 1-jétôl a Szent László Völgye
Szennyvíztisztító és Csatornaüzemeltetô
Közhasznú Nonprofit Kft. veszi át. A csatornadíjat továbbra is az önkormányzat állapítja meg rendeletében, de azt a jövôben a Kft.
jogosult beszedni és felhasználni.

A kötvényfelhasználás céljai

Döntöttünk a kötvényforrásból rendelkezésre álló 248,2 millió forint további felhasználására nézve, megahatározva
a finanszírozandó célterületeket. E szerint – a banki kötöttségeket is figyelembe
véve – elônyt élveznek az energia megtakarítást eredményezô, jövedelmet termelô
programok, az ingatlanfejlesztések és -vásárlások. Egyben felhatalmaztuk polgármester urat, hogy a kötvénytôke meghatározott
célokra történô felszabadításáról tárgyalásokat kezdeményezzen a bankkal.
Egyebekben döntöttünk egy uniós pályázat
összeállításáról és az ehhez szükséges, a pályázat elôkészítését szolgáló szerzôdések
megkötésérôl egyes, belterületi, önkormányzati tulajdonban álló útjaink felújítása érdekében. Eredményes pályázat esetén
megújulhatna a Bajcsy-Zsilinszky utca teljes
hosszában, a Dreher utca, a Bocskai István
utca, a Jókai Mór utca egy része, valamint a
Béke utca bevezetô szakasza.

Bérleti díjak

Soros ülésünket – az éves munkaterv szerint – szeptember 27-én tartottuk meg, s a
következôkrôl tárgyaltuk:
Az önkormányzati feladatellátás részletes
értékelését követôen elfogadtuk a 2011.
évi költségvetés elsô félévi teljesítésérôl készült beszámolót. Az önkormányzat 2011.
évi elsô félévi konszolidált bevétele (igénybevett pénzmaradvánnyal együtt) 639,937

millió forint, mely a módosított elôirányzat
48,29 százaléka, tehát közel tervarányos.
Az elsô félév konszolidált kiadása 573,845
millió forint, mely a módosított elôirányzat
43,31 százaléka, tehát a terv alatti. Az
egyenleg 66,092 millió forint.
Szeptember 6-ai döntésünkkel összhangban,
a szennyvízhálózat és tisztítómû üzemeltetését ellátó Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornaüzemeltetô Közhasznú
Nonprofit Kft. likviditásának biztosítása érdekében határoztunk üzemeltetési elôleg
nyújtásáról a cég részére. A kölcsönt a Kft.nek 2012. június 30-áig kell visszafizetnie.
Az elôleg a mûködtetés elindítását szolgálja.
Testületünk új jogszabályt alkotott az önkormányzati tulajdonban lévô lakások és
helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól. A szabályozás új eleme
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, mint az önkormányzati ingatlanok
üzemeltetôje – szerzôdésben átadott – feladatainak meghatározása. A rendelet külön
fejezetben szabályozza a lakásbérlet feltételrendszerét, a lakáskategóriákat és a vonatkozó bérleti díjakat, illetôleg a helyiségbérlet szabályait. A helyiségek bérleti díját a
jövôben az ingatlanüzemeltetési feladatokat
ellátó Martongazda Kft. állapítja meg.
A lakbér mértéke 2011. október 1-jétôl
kezdôdôen a táblázatban foglaltak szerint
alakul.
Módosítottuk a házasságkötés szabályait meghatározó rendeletünket, megfeleltetve a rendeletalkotási szabályok követelményeinek és átvezetve egyes, központi
jogszabályi változásokat. A rendeletben foglaltak szerint az anyakönyvi események térítésmentes lebonyolítására alkalmas hivatali
helyiség továbbra is a Polgármesteri Hivatal
Geróts terme, illetôleg március 15., augusztus 20., október 23. napjára és az ünneppel
együtt kiadott munkaszüneti napokra, valamint a Martonvásári Napok idejére az Óvoda aulája. A házasulóknak a hivatali helyiségen kívüli, továbbá – helyszíntôl függetlenül – a hivatali munkaidôn túli házasságkötésért is díjat kell fizetni.
Testületünk újraalkotta a mezei ôrszolgálatról
szóló helyi rendeletet, mely értelmében
2012. január 1-jétôl kezdôdôen a termôföld
összkomfortos
Bérleti díjak
		

(kivéve a halastó és az erdô) használójának/
tulajdonosának – Martonvásár teljes közigazgatási területére vonatkozóan – évente hektáronként 525 forint mezôôri járulékot kell fizetnie, a január 1-jei állapotnak
megfelelôen.

Változtatási tilalom

Képviselô-testületünk – településrendezési feladatok megvalósítása érdekében – változtatási tilalmat rendelt el 2011. október 1.
napjától kezdôdôen a Martonvásár, Orgona
utca 1243., 1244., 1247., 1248, valamint a
Temetô 1241. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában.
Egyhangúan határoztunk egyes földterüle
tek cseréjérôl a Martonvásáron létrehozandó Hulladékudvar (Martonvásár, 1222/1
hrsz.) kialakítása és megközelíthetôségének
biztosítása, illetôleg a kismartoni kutak
megközelíthetôségének biztosítása érdekében.
Szintén a Hulladékudvar létesítésének céljából döntöttünk arról, hogy az uniós pályázati pénzbôl megvalósuló beruházás feltételrendszeréhez igazodva, mint a földterület
tulajdonosa, földhasználati jogot létesítünk a
projektet megvalósító Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javára.
Testületünk meghallgatta, megtárgyalta és elfogadta a városüzemeltetési feladatokat ellátó Martongazda Kft. eddigi tevékenységérôl
készült szakmai és pénzügyi beszámolót. A
cég növekvô számú feladatot vett át az év során fokozatosan az önkormányzattól, melyeket – az apróbb nehézségek ellenére is – folyamatosan és jó színvonalon lát el, a korábbi évekhez képest gazdaságosabb formában.
Az ütôoktatás iránti megnövekedett mar
tonvásári igények kiszolgálása, továbbá a
Martonvásári Fúvószenekar ütô szekciójának fejlesztése érdekében, valamint Vál
Önkormányzatának kezdeményezésére a
Mûvészeti Iskola státuszszámának 1 fôvel
történô emelésérôl döntöttünk.
Egyebekben határoztunk a határon túli magyar közösségek jövôjének megalapozását
szolgáló Rákóczi Szövetség 100 ezer forinttal történô támogatásáról.
A Képviselô-testület tagjai
komfortos

komfort nélküli

Ft/négyzetméter

szociális alapú

300

200

100

költség alapú

550

450

350

piaci alapú

650

550

450
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Egy év tükrében

Polgármesteri beszámoló
Az önkormányzati választások óta eltelt egy esztendô. Ideje számot adni az elvégzett és a még elôttünk álló munkáról. Be
kell vallanunk, sem az örökül kapott gazdasági helyzet, sem pedig a külsô környezet nem úgy alakult, mint azt a választások elôtt reméltük. Egyelôre csak a befektetett munka kis hányada érett be eredményként, a háttérben végzett feladatok
nem is igazán láthatóak. Az alábbiakban a választási programunkban megfogalmazottak alapján szeretnénk áttekinteni – a
teljesség igénye nélkül – az elmúlt egy évet.

Itthon, Martonvásáron

A környezô településekkel közösen létrehoztuk a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltetô Közhasznú
Non-profit Kft., mellyel egy 5 éves rendezetlen, átmeneti állapot
felszámolását kezdtük meg. Mindkét önkormányzati vállalkozásunk
székhelye Martonvásár, irodájuk a volt Tûzoltószertár épületében
található. A csatornahálózat bôvítése és a tisztító rekonstrukciója elengedhetetlenné vált, a pályázathoz szükséges elôkészületek
folynak.
A Martonseed Zrt-vel kötött megállapodás révén, több évnyi eredménytelen tárgyalást követôen, átvettük a kismartoni és erdôháti
vízhálózatot, valamint az erdôháti szennyvízhálózatot. Ennek
mûködtetése is nagy feladat elé állítja a Martongazda Kft-t. Megújítottuk a költségvetési tervezést. Ettôl az évtôl sokkal átláthatóbban,
részletesebb bontásban folyik az önkormányzati gazdálkodás. Megvizsgáltuk egyéb vállalkozások indításának lehetôségét (mezôgaz
daság, ásványvíztermelés, közétkeztetés, stb.), azonban adottságainkhoz mérten ezek nem lehetnek megoldásai a kötvény törlesztésének.
A közbiztonság területén még rengeteg tennivalónk akad.
Együttmûködésünket jelentôsen megerôsítettük a rendôrséggel,
Gazdálkodás, városüzemeltetés
melynek eredményei is mutatkoztak, azonban támogatásra vár a
Nem szeretünk visszafelé mutogatni, azonban meg kell állapítanunk, polgárôrség, illetve a mezôôrség, településôrség újraszervezése is
amennyiben a kötvény-adósságunk nem állna fenn, Martonvásár ki- folyamatban van. Hosszú távú elképzeléseink szerint a kamerarendegyensúlyozott gazdálkodással mûködhetne. A legnagyobb problé- szer kiépítése jelenthet megoldást.
mát az jelenti, hogy a kötvény fele elköltésre került, a másik feléhez a bank nem engedélyezi a hozzáférést. Az elköltött forintok- Demokrácia és önkormányzat
ból az elôzô ciklusban ment mûködésre, tervekre, tanulmányok- A lakossági tájékoztatás területén is sikerült elôre lépnünk. Az év elera, pályázatírásra, illetve önrészek biztosítására, melyeket ismé- jén új hirdetôtáblákat helyeztünk ki, majd a régieket is felújítottuk. A
telten ki kellett egészíteni. Terveink szerint az elköltött összegrôl település honlapját megújítottuk, illetve elindítottuk a forummartini.
kimutatást teszünk közzé a Forum Martiniben. A városüzemel- hu oldalt is. A város honlapjára felkerültek az önkormányzati rendetetést – Gucsek István alpolgármester úr felügyelete alatt – teljes letek, melyeket így már bárki megismerhet. Azokat folyamatosan
mértékben átszerveztük. Létrehoztuk a Martongazda Kft-t, mely- felülvizsgáljuk, az ígéreteinkhez, az igényekhez és az élethez igazítnek ügyvezetôje Dohárszky István lett. A cég átvette a takarító és juk. A honlapon közzétett közlekedési rend tervezethez is rengeteg
karbantartó személyzetet, fôállásba vett 5 fô közterületi dolgo- hozzászólás érkezett, melyeket megfogadtunk, mérlegeltünk. Kérzót és folyamatosan foglalkoztat közcélú munkásokat is. Így értük jük, hogy a jövôben is ilyen aktívan szóljanak bele közös ügyeinkbe,
el, hogy karbantartóink több területen is végezhessenek munkát, a most éppen a „Rend-Rendelet” tervezetének alakításába.
takarítók átszervezhetôk legyenek, illetve a teljes városüzemelte- A Polgármester Házhoz Megy akció eddig nagy sikerrel zajlott, hités – beleértve az épületeink, a temetô mûködtetését, a bérlemé- szen saját otthonában mindenki közvetlenebb módon mondja el
nyek kezelését – egységes irányítás alá kerüljön. Megkezdôdött a problémáit. Szükség van minden martonvásári véleményére, hiszen
mûködtetéshez kapcsolódóan a fizetési rendszer felülvizsgálata, a az önkormányzatot valójában a város polgárai alkotják.
számlák pontos ellenôrzése, hiszen az elmúlt években ellenôrzés A kistérségi munkaszervezet integrációja után a városházán tervenélkül fizette az önkormányzat a beérkezô számlákat. A legtöbb vá- zett átszervezés csak kis mértékben indult meg. Ennek fô oka, hogy
rosban ezt már évekkel ezelôtt átalakították, a tapasztalatok pozití- nem teljesen világosak azon kormányzati szándékok, melyek a tevak, reméljük nálunk is sikerrel mûködik az elsô önkormányzati vál- rületet érintik. Önkritikaként kell megfogalmaznunk, hogy a Polgárlalkozásunk.
mesteri Hivatal lakosságbarát hozzáállását még javítanunk kell.

A Polgármesteri Hivatalban a nyitva tartás meghosszabbításával, az
okmányirodában a bankkártyás fizetés lehetôségével bôvítettük a
szolgáltatást. A szerda esti ügyfélfogadási idôben azonban kevesen
keresik fel munkatársainkat, így meg kell gondolni létjogosultságát.
Az oktatási intézmények kapcsán elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozott és jó viszony alakult ki a munkakapcsolatokban, az intézmények vezetôi együttmûködnek. A Brunszvik Teréz Óvodában további fél csoport indításával sikerült elhelyezni majd minden beiratkozni szándékozó gyermeket. Ígéretünknek megfelelôen a Klubház és
a Könyvtár integrálásával létrehoztuk a Brunszvik-Beethoven Központot. Vezetôje Pfiffer Zsuzsanna lett. A rendezvénystruktúrát
megújítjuk, melynek elsô rendezvénye – a Kukoricafesztivál – nagy
sikerrel már le is zajlott. Nemzeti ünnepeinket méltó módon megünnepeltük, ezen alkalmakkor ismét felzászlóztuk a belvárost.
A háziorvosokkal megkötött új szerzôdések alapján az orvosok teljes értékûen helyettesítik egymást. A közterületek rendbetételét – a korábbi években megszokott színvonalon – a közmunkások
létszámának drasztikus csökkenése ellenére is folytattuk.

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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Városfejlesztés
Elkészítettük a martonvásári Befektetési Kalauzt, melyet eljuttattunk reménybeli partnereinkhez. A kedvezôtlen gazdasági környezet következtében rövid idôn belül jelentôsebb beruházó érkezésére csekély az esély. Ettôl függetlenül kidolgoztunk egy Élô Belváros
Programot is, mely egy ingatlan-befektetôknek szóló anyag. Elkészült a városfejlesztési program vázlata, melynek véglegesítése majd
a településfejlesztési koncepció és a rendezési terv felülvizsgálatát
követôen lehetséges.
A pályázatírásban új szabályokat fektettünk le. A korábbi pályázatíróval megszakítottuk a kapcsolatot, és most feladatonként keressük meg a megfelelô partnert a különbözô projektekhez.
Az elôzô ciklusból áthúzódó beruházások közül a Városházát megépítettük, a pénzügyi elszámolást lezártuk. A Segítô Szolgálat új épületénél két sikertelen közbeszerzés után mentettük meg a pályázatot és október 14-én át is adjuk az épületet.
Kátyúzási munkákat végeztünk a legszükségesebb helyeken, elkészítettük az óvodai parkolót, valamint a vasútállomás elôtti terület
aszfaltozását. Táblák kihelyezésével racionalizáltuk a közlekedési
rendet, a lámpa átprogramozásával elértük, hogy a nyári forgalom
kevésbé terhelje településünket. Közvilágítást építettünk ki az iskola elôtti parkolóban és több apró beruházással javítottuk településünk infrastruktúráját.
A Beethoven Általános Iskola nyílászárócseréjére elnyertünk 13,44
millió forintot, és mivel azt saját cégünk bonyolította – a korábbi
évek novemberi munkavégzéséhez képest – a kivitelezést le is zártuk. A tervezett 6 kamrás helyett 7 kamrás nyílászárók kerültek beépítésre. Ezen kívül az ebédlô helyiségében teljes padozatcserét hajtottunk végre. Az iskola épületében következô lépésben a gépészeti
rendszert szükséges korszerûsíteni.
Elôkészület alatt áll a gyûjtô utak felújítására benyújtandó pályázatunk,

illetve a fentebb említett csatornahálózat és tisztító bôvítéséhez és
rekonstrukciójához kapcsolódó anyag. A korábban elnyert Leader
pályázat visszavonása után pályázatot nyújtunk be rendezvényhelyszín és turisztikai pont kialakítására a Gépállomás területén.
Együttmûködésünket megerôsítettük az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézettel, illetve a testvértelepülésekkel, akik a nyár folyamán
népes delegációval képviseltették magukat rendezvényeinken.
Településfejlesztési megállapodást kötöttünk a Hazai Hús Zrt-vel
és az Euroaszfalt Kft-vel, illetve megújítjuk azt a lakópark beruházójával is.

Sikeres év – csapatmunka

Az elmúlt egy év egyik legnagyobb sikere a Martonvásári Kistérség törvényben történô rögzítése volt. Ez jelentheti az alapját egy
martonvásári székhelyû járásnak is. Településünk kezdi visszanyerni vezetô szerepét a térségben, melyet mindannyian hiányoltunk az
elmúlt ciklusban.
A mögöttünk hagyott egy esztendôben megtett apró lépésekhez
csapatmunka kellett, így köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen
szinten is hozzájárultak a felsorolt eredményekhez. Ahhoz, hogy
nagyobbakat lépjünk, még erôsebb összefogásra van szükség. Arra
kérjük a martonvásáriakat, jöjjenek el rendezvényeinkre, vegyenek
részt közös munkánkban, segítsenek észrevételeikkel, javaslataikkal,
hogy városunk valódi közösségként mûködhessen!
Azt gondoljuk, hogy a polgári összefogás programja mostanra állampolgári összefogás lett. Sikerült jó úton elindítanunk a várost. Persze, rengeteg munka áll még elôttünk, de minden nehézség ellenére kitartóan dolgozunk Martonvásárért, egy élhetô kisváros megteremtéséért.
Dr. Szabó Tibor, polgármester
Horváth Bálint, képviselô – kabinetvezetô

MEGHÍVÓ

a Szent László Völgye Segítô Szolgálat új épületének avató ünnepségére
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa tisztelettel meghívja Önt
a Szent László Völgye Segítô Szolgálat új épületének átadási ünnepségére.
Idôpont: október 14. (péntek) délelôtt 11 óra
Helyszín: Martonvásár, Szent László út 20.
Program:
– Dr. Szabó Tibor Martonvásár polgármestere, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács elnökének köszöntôje
–D
 r. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter avató beszéde
– Szalagátvágás
– Sajtótájékoztató, a projekt bemutatása
– Fogadás
Az átadási ünnepségen közremûködnek: Martonvásári Fúvószenekar, Martonvásári
Mûvészeti Iskola, Százszorszép Táncegyüttes és a Pápay Ágoston Speciális Iskola és Diákotthon
Színvarázs Ulwila zenekara
Szent László Völgye Segítô Szolgálat szolgáltatásainak komplex fejlesztése
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0001 azonosító számú pályázaton
142.674.519 Ft összegû támogatást nyert el. Saját forrásként Martonvásár Város Önkormányzata
21.036.920 forintot biztosított, majd a továbbiakban 17.000.000 forint plusz önerôvel járult hozzá a beruházáshoz. A projekt idôtartama: 2009.11.15.– 2011.10.20.
Kedvezményezett
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2462 Martonvásár, Szent László út 20.
A Közremûködô Szervezet neve és elérhetôsége
VÁTI Nonprofit Kft., Közép-Dunántúli Területi Iroda 8000 Székesfehérvár, Budai út 140.
Képviselôje: Galovicz Mihály irodavezetô
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
A projektek az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Önkormányzat

Stratégiai együttmûködés
a) A Kutatóintézet továbbra is biztosítja Martonvásár lakossága részére a kastélypark és a Beethoven Emlékmúzeum – nyitvatartási
idôben történô – ingyenes látogatását.
b) Elôzetes egyeztetés után közremûködik abban, hogy Önkormányzat belföldi-és külföldi vendégeit a kastélyparkba és a Beethoven Emlékmúzeumba kísérje, a Kutatóintézet tevékenységét bemutassa. Szükség esetén a Kutatóintézet idegenvezetést biztosít.
c) A kutatóintézetben folyó tudományos munkát, a szellemi- és
kutató tevékenység szabadságát az Önkormányzat elismeri, azt a
lehetôségeinek figyelembe vételével támogatja.

Október 4-én stratégiai megállapodást írt alá Dr. Bedô Zoltán,
a MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet igazgatója és Dr. Szabó III. Hagyományápoló rendezvények, fogadások
Tibor Martonvásár polgármestere. A megállapodásban az ed- a) Felek megállapodnak abban, hogy mindkét Felet érintô eseti kidig is mûködô partnerséget rögzítették, illetve elkötelezték állítások, rendezvények szervezésében együttmûködnek, amennyimagukat egyéb területeken történô közös gondolkozás mellett. ben az anyagi háttér biztosított.
A következôkben az együttmûködési megállapodást teljes Ennek érdekében kijelölik a kapcsolattartó személyeket. A rendezterjedelmében közöljük.
vények lebonyolításához helyiséget, infrastruktúrát, tárgyi eszközöket egymás rendelkezésére bocsátják.
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
b) A Kutatóintézet Alapító Okiratában rögzített közfeladata a tudoAmely létrejött egyfelôl a MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet
mány és a tudományos kutatások mûvelése. A Kutatóintézet ezen
/Székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.,
közfeladata ellátásának veszélyeztetése nélkül – lehetôségei szeképviseli: dr. Bedô Zoltán igazgató önálló aláírási joggal/
rint – továbbra is helyet biztosít az Önkormányzat és intézményei,
az Önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek részére
továbbiakban: Kutatóintézet,
másfelôl Martonvásár Város Önkormányzata
a Martonvásár mûvészeti értékeihez kapcsolódó, vagy karitatív ren/Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.,
dezvények lebonyolításához. Ilyen rendezvény például a Százszorképviseli: dr. Szabó Tibor polgármester önálló aláírási joggal/
szép Táncegyüttes – immár hagyománnyá vált – gálamûsora, vagy a
Mûvészeti Iskola karácsonyi és évzáró koncertjei, a martonvásári Fútovábbiakban: Önkormányzat,
együttesen: Felek
vószenekar elôadásai, óvoda bál.
között az alább megjelölt helyen és idôben a következô feltételekkel:
IV. Kiadványok, propaganda
a) Felek közös érdeke, hogy az írott és elektronikus média
I. Preambulum
a) Martonvásár az ország jelentôs kulturális emlékekkel és nemzet- Martonvásár értékeit, az Önkormányzat munkáját, a városi eseméközileg is kiemelkedô tudományos eredményekkel és ismertséggel nyeket, vagy a Kutatóintézet tudományos, kulturális, hagyományrendelkezô települése.
ápoló, természet- és örökségvédô eredményeit objektíven feltünb) Az Önkormányzat és a Kutatóintézet között több évtizedes jó tesse, arról a valós helyzetet tükrözve számoljon be.
kapcsolat alakult ki, amely megmutatkozott elsôsorban a kultúra, a b) Ezért Felek – különösen a Martonvásárt bemutató cikkek, televíhagyományok ápolása, de az élet számos más területén is, mind a ziós felvételek esetében – egymás rendelkezésére állnak szakinformációval, a várost, a Kutatóintézetet bemutató fényképfelvételek,
település, mind pedig a Kutatóintézet oldaláról.
c) A jelen megállapodás célja, hogy rögzítse és rendszerezze – a dokumentumok átadásával, személyes közremûködéssel az eredeti
mindenkori lehetôségek függvényében – az együttmûködés formáit forrás, vagy szerzô megjelölésével.
Martonvásár hírnevének öregbítése, hazai és nemzetközi ismertsé- c) Felek vállalják, hogy a szerkesztésükben megjelenô idôszaki kiad
ványokban (Forum Martini, Martonvásár), honlapjukon, vagy on-line
gének növelése érdekében.
portáljukon a közlô Fél által fontosnak tartott eseményeket, idôpon
tokat, személyi híreket – a terjedelemre is figyelemmel – közzéteszik.
II. A nyitott kapuk elve a kultúráért, a természetért,
a tudományért
A Kutatóintézet immár több mint hat évtizede – a Magyar Tudomá- V. Egyebek
nyos Akadémia támogatásával – önállóan tartja fenn és mûködteti a) Felek kijelentik, hogy a jövôben egyéb témákban is erôsíteni kíszékhelyét a Brunszvik kastélyt, valamint a kastélyparkot. A park vánják együttmûködésüket, így különösen a közös pályázatok és
mintegy 70 hektár területû angolpark, benne különleges és védett rendezvények területén.
fafajokkal, növénytársulásokkal, tóval, szigettel. A szigeten kiépített b) Felek jelen együttmûködési megállapodást határozott idôre,
színpad és kétezer nézô befogadására alkalmas hangversenykert ta- 2015. január 01. napjáig kötik meg azzal, hogy Felek kölcsönös meglálható. Az angolpark természetvédelmi terület. Itt található a Ku- egyezése esetén ez a határidô meghosszabbítható.
tatóintézet által fenntartott – a kastéllyal egy építészeti egységet c) Felek jelen megállapodást elolvasás és pontjainak kölcsönös érképezô –nemzetközi hírû Beethoven Emlékmúzeum. A Kutatóinté- telmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezôt írták alá.
zet ad helyet – ellenérték nélkül – a Brunszvik Teréz munkássága által Martonvásár, 2011. október 4.
megalapított kisdedóvás tárgyi emlékeit ôrzô Óvodamúzeumnak is. MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet Martonvásár Város Önkormányzata
A jelen együttmûködési megállapodás alapján:
Dr. Bedô Zoltán, Igazgató
Dr. Szabó Tibor, polgármester
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Intézményeink életébôl

Papírgyûjtés és zene
A tanévnyitó után dolgos hétköznapokkal telt az elsô hónap. Az elsôsök már
sokat ügyesedtek, és lassan a nagyobbak is visszaszoknak az iskolai munkába.
Szeptember utolsó hetében szervezte meg a diákönkormányzat a
papírgyûjtést környezetünk védelme érdekében. Az idén is számíthattunk
a szülôk segítségére, s az iskolás gyerekek és a pedagógusok is rengeteget dolgoztak. Összesen 27 tonna papírt gyûjtöttünk, melynek bevételébôl az iskolai kirándulásokat, rendezvényeket támogatjuk majd. A papírgyûjtés legjobbjai a következô osztályok lettek. Az alsó tagozaton elsô helyezett a 4.b osztály (91,5 kg/fô), második a 2.a osztály (76,36 kg/fô) és harmadik a 2.b osztály
(64.43 kg/fô). A felsô tagozaton elsô a 7.b
osztály (114,75 kg/fô), második a 6.c osztály
(107,78 kg/fô ), míg a harmadik az 5.a osztály (76,95 kg/fô) lett. Köszönjük mindenkinek a segítséget.
Október 1. a zene világnapja. Ebbôl az alkalomból nagy sikerû koncertet adtak diákjainknak a Mûvészeti Iskola tanárai (képünkön). A legnagyobb tetszést a tanári kórus elôadása aratta. Ezúton is köszönjük az
elôadást.
Turcsányi Klára

Peruba utazunk
A nyári szünidô elteltével meg
kezdôdött a Teleki Blanka Hölgyklubban az élet.
A szeptemberi összejövete
lünkön körünkben köszönthettük Bicskei Balázs gyógytor
nász manuál terapeutát. Bemutatkozása után elmondta, hogy egészség
megôrzô gerinctornát szándékozik indítani
a martonvásáriak részére. A foglalkozásokat a Brunszvik Teréz Óvodában fogja tartani. Az elsô órát ingyenesen. Akiknek megelégedésére szolgál az elsô óra, a továbbiakban bérleti rendszerben látogathatják a foglalkozásait.
Találkozónk második napirendjeként egyeztettük tennivalóinkat a szeptember 24-ei
rendezvényhez, amelyen megemlékeztünk
Brunszvik Teréz halálának 150 éves évfordulójáról.

Majd köszöntöttük a III. negyedévben névnapjukat ünneplô tagjainkat.
Következô találkozónkat október 17-én
(hétfôn) 17 órától tartjuk a városháza
Geróts termében, ahol 18 órától Veronika
nôvér elôadását hallgathatjuk meg. Veronika
évek óta él köztünk, Martonvásáron, az Élet
Kenyere Háza katolikus közösség tagjaként.
Augusztusban érkezett vissza két éves külföldi tartózkodás után. Egy évig Peru egyik
kecsua falujában szolgálta Istent és a szegényeket. Megkértük ôt, hogy ossza meg velünk élményeit és beszéljen nekünk Peruról
és az Amazonas-esôerdô „kapujában” lévô
Isillumában eltöltött hónapjairól. Várunk
mindenkit nagy szeretettel erre a vetítettképes elôadásra, melynek a Hölgyklub adja
meg a kereteit, de városunk minden tagjának érdekes lehet!

Szabó Lajosné Mara

Csatorna ügyintézés – új helyen

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Martonvásár – Gyúró – Ráckeresztúr –
Tordas Önkormányzatok közös beruházásában megépült szennyvíztisztító és csatornahálózat üzemeltetésére megalakult a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltetô Közhasznú Nonprofit Kft. Valamennyi szennyvízcsatorna üzemeltetéssel kapcsolatos (díjelszámolás, díjhátralék rendezés, szennyvízelvezetô hálózaton
észlelt hibabejelentés, csatornarákötés) kérdésben forduljanak bizalommal a kft-hez.
Levelezési címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Központi ügyfélszolgálat címe: Martonvásár, Fehérvári út 10.
Telefon-, fax szám: (22) 784-849; e-mail címe: vizikozmu@szlv.hu
Ügyfélfogadási idô: szerda: 8 – 12-ig és 13-16-ig; csütörtök: 8 – 12-ig
Ügyintézô: Tiszóczki Éva
Németh Zoltán ügyvezetô igazgató
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Épülô-szépülô
sporttelepünk
A Martonvásári Sport Klub nyolcvanéves jubileuma kapcsán felelevenítettük nagyszerû elôdeinknek a sport- és
a sporttelep fejlesztésében vállalt szerepét. Az idén szerettük volna egy pályázat segítségével felújítani és bôvíteni
a sporttelepi öltözôt és bekeríteni a
sporttelepet, hogy mindannyiunk vagyonát megvédhessük. Sajnos a pályázatunk
nem nyert. Most próbáljuk a magunk
erejébôl megoldani, amit lehet.
Civil összefogásban – négy évvel eze
lôtt – megépült a teniszpálya helyén a
játszótér, ahol sok kicsi gyermekkel, kellemesen töltik el az idôt a szülôk. Nagyon sokan ülnek ki az ott elhelyezett
padokhoz, asztalokhoz a kulturált környezetben.
Köszönet a város vezetôinek, valamint
a Marton Gazda Kft. dolgozóinak, akik
sokat segítenek a terület gondozásában.
Szeptember–október hónapban a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel (BVI) kötött önkormányzati szerzôdés alapján a baracskai börtön és fogház biztosít számunkra
több ízben ingyenesen munkaerôt (képünkön), akik a labdarúgó pálya környékét, a futópályát teszik rendbe. Köszönet a BVI vezetôinek a segítségért.
Aki a közeljövôben lelátogat a meccseinkre, tapasztalhatja, hogy ha még épülni nem is tudunk a pályázatok elmaradása miatt, de szépülünk az összefogással a
magunk erejébôl.

Továbbra is minden lehetôséget kihasználva pályázunk, hogy a felvázolt terveinket valóra válthassuk.
Tisztelt Martonvásáriak, Kedves Sportbarátok! Kérem Önöket, hogy amennyiben módjukban áll – akár munkával, akár
anyagilag – segítsenek, hogy az elôdeink
által ránk hagyott javakat megôrizhessük
és gyarapíthassuk, hogy gyermekeink és
unokáink is itt sportolhassanak!
Kápolnai Csaba
elnök

Intézményeink életébôl

Bôvülô könyvállomány
Örömmel tájé
koztatjuk régi
és leendô új
olvasóinkat,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Márai-program I. fordulójában könyvtárunk állománya 500 ezer forintnyi értékben,
184 darab könyvtári dokumentummal (könyvekkel és hangos könyvekkel) gyarapodott.
A pályázat során beszerzett értékes kézikönyveket októberben az olvasóteremben kiállítjuk. A teljesség igénye nélkül né-

hány cím: Michelangelo – a teljes életmû; Magyar népi hangszerek; Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig; Nagy képes millenniumi hadtörténet;
A nyelvek világatlasza; Magyar
mûvelôdéstörténeti lexikon.
Már most hirdetjük, hogy a
könyvtár – hagyományainak
megfelelôen – ebben az esz
tendôben is lehetôséget teremt az állományból kiselejtezett könyvek jelképes összegért történô megvásárlására,
novemberben.

Konrádné Papp Orsolya

Tanévkezdés
– megújuló környezetben
Összetett funkciójú intézményünk életében új
fejezetet jelentett, mikor hat évvel ezelôtt beindítottuk készségfejlesztô speciális szakiskolai
évfolyamunkat, illetve – fenntartói döntés alapján –
a súlyosan-halmozottan sérült tanulók számára fejlesztô iskolai csoportot létesítettünk. Az elmúlt években komoly fejlesztéseket valósítottunk meg e szervezeti egységekhez kapcsolódóan is. Az egyre sikeresebb pályázati tevékenységünknek, illetve az egyre jelentôsebb
összegû szakképzési hozzájárulásoknak köszönhetôen folyamatosan
tudtuk korszerûsíteni és fejleszteni szaktantermeink berendezését,
speciális eszközparkunkat. A többi helyiségünk felújítása, berendezése, díszítése – a költségvetési forrásaink szûkössége folytán – saját szakembereink, kollégáink, valamint a településen élô vállalkozók,
magánszemélyek felajánlásának, munkájának volt köszönhetô.
A nyár folyamán két komoly beruházást valósíthattunk meg. Az
üvegházunk felépítése után az energia-ernyô rendszer telepítése és
mozgatható termesztô asztalok (képünkön) beállítása a meleg ellenére gyorsan és gördülékenyen zajlott, így szeptember második hetében szakiskolás tanulóink már megkezdhették a cserepes fûszerés gyógynövények nevelését.
A másik beruházásunk minden diákotthoni lakónk számára komoly
változást hozott, hiszen a fürdôhelyiségek akadálymentesítése, vízhálózatának korszerûsítése kapcsán mindennapi életük egyik fontos színhelye újult meg. A székesfehérvári „Fehér Travel” Alapítvány
által kiírt pályázaton elnyert 2,8 millió forintos támogatásnak és a
kivitelezôk munkájának köszönhetôen a gyermekek szeptemberben
már mind a két megújult fürdôhelyiséget birtokba vehették.
Természetesen továbbra is figyeljük és várjuk a lehetôségeket, melyekkel tanulóink életkörülményeit javíthatjuk, mindennapjaikat
szebbé és könnyebbé tehetjük.
Botos Imre,
diákotthon vezetô

Utca-zár
Kedves Martonvásáriak! Kedves Szent László úti lakók!
Október 14-én, 10 óra 45 perctôl 12 óra 15 percig a
Rendôrség útzárat léptet életbe a Szent László úton, a Budai úttól (rendôrlámpa) a Jókai utcáig a Segítô Szolgálat épületének avató ünnepsége alatti idôtartamra. A helyben lakók
gépjármûvel a Szent László út 20-as számtól Ráckeresztúr felé,
a központi keresztezôdés irányában élôk a Budai út felé közlekedhetnek. Mindenki más számára a Jókai Mór – Bocskay
István – Vasvári Pál – Ady Endre – Budai út útvonalat ajánljuk
terelôútként. Szíves megértésüket köszönjük!
a szervezôk

Az idén is sikerült!
Martonvásár Város Önkormányz atának a 2011. évben is sikerült pályázatot nyerni a Beethoven Általános Iskola nyílászáró cseréjének költségeire. Ebben az évben azonban
az elsô és második emelet ös�szes homlokzati ajtajának, ablakának és a belsô nagy ajtók
megújítására is elegendô ös�szeg állt rendelkezésre. A meghirdetett kivitelezôi pályázaton olyan vállalkozót választhattunk a jelentkezôk közül,
aki az elnyert összegbôl el tudta végezni a munkákat. Mivel

az idôjárás is kegyes volt hozzánk és gyönyörû napos, meleg
idônk volt (a kômûves munkák
sokkal gyorsabban száradtak) a
két emeleti szinten kevesebb,
mint egy hónap alatt befejezték
az ablakok cseréjét, így még a
fûtési idôszak elôtt elkészültünk
a munkákkal és szerencsére az
oktatást, nevelést sem zavartuk sokáig. Köszönet a gyerekeknek és a tanári karnak, hogy
nagyobb odafigyeléssel és türelemmel balesetmentesen zárhattuk ezt a nehéz feladatot.
Marton Gazda

Termékvásár – ismét
Kedves Árusítók
és Kedves Vásárlók!
A Martongazda
Kft. munkatársaival közös októberi termékvásárunkat 22-én
(szombaton) reggel 7 órától tartjuk az Emlékezés
terén. Az árusítás elôzetes bejelentkezés alapján történhet. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál kihelyezett nyomtatványon, vagy
a 460-233-as telefonszámon lehet.
A vásárral együtt a rendezvényudvar kiállítási épületrészében bolhapiacot és kézmûves foglalkozást tartunk 9 és12 óra között. A program ezúttal tökfaragás és madáretetô készítés lesz.
A bolhapiacra várjuk a megunt holmikat, játékokat. A kézmûves foglalkozásra a gyerekekkel együtt az anyukákat és apukákat, hogy segítséget nyújtsanak a töklámpások és madáretetôk készítésében. Az
árusoktól pedig ismét várjuk a finomságokat!
T. M.
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Brunszvik Teréz emléknap

Szeptember 24-én, Brunszvik Teréz halálának 150. évfordulójára emlékeztek mindazok, akik tisztelettel és hálával gondolnak a
kisdedóvás ügyének apostolára, az elsô magyar óvoda alapítójára. A martonvásári esemény délelôtti ünnepélyes megnyitóját három színvonalas elôadás követte. Üvegesné dr. Hornyák Mária történész, Brunszvik Teréz életének meghatározó mozzanatairól, a
kisdedóvás ügyével való elkötelezettségérôl, Teréz magyarságáról, nemzetszeretetérôl beszélt. Miklós Gergely történész, az Óvodamúzeum vezetôje Az írott szó szerepe az óvoda hazai elterjesztésében címmel tartott elôadásában a hazai óvodamozgalom terjedését és annak zegzugos folyamatát mutatta be. Dr. Zilahi Józsefné a
mai óvónôkhöz – és nem mellékesen – a szülôkhöz szólt, az óvodai nevelés lehetôségeit és határait vázolta fel érdekfeszítôen izgalmas és sok megszívlelendô gondolatot felvonultató elôadásában. De
Gérando Teleki Judith egészségi állapota miatt személyesen nem lehetett itt az emléknapon. Levélben emlékezett meg, melyet itt közlünk. Az elôadások után a martonvásári iskola néptáncosai adtak
ízelítôt tudásukból. A délutáni program során a résztvevôk koszorúkat helyeztek el a Brunszvik Teréz földi maradványait rejtô szarkofágra a Brunszvik Mauzóleumban. A koszorúzás elôtt Jókai Anna
Kossuth-díjas író, a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány
kuratóriumának elnöke emlékezett Teréz szellemi nagyságára, a hitében erôs, Istennek és hazának elkötelezett emberre. Sunyovszky
Szilvia színmûvésznô Teréz naplójának részleteit és Leövey Klára Teréz temetésére írott emlékezését olvasta fel. A szép és felemelô
eseményt létrehozó szervezôk (Üvegesné dr. Hornyák Mária, a
Brunszvik Teréz Óvoda szinte valamennyi munkatársa és még sokan
mások) minden részletre kiterjedô figyelmes munkája emlékezetes
maradt a résztvevôk számára.
(-kl-)

Martonvásár nevében dr. Szabó Tibor polgármester és Turcsányi Klára
igazgató helyezték el a megemlékezés virágait a mauzóleumban
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Tisztelt Megjelentek, Kedves Barátaim!
Rendkívül nehezemre esik és fájlalom, hogy nem lehetek Önök
között e fontos napon egészségi okok miatt…
Nehezemre esik, mert Martonvásár, a sok hû barátom, akik engem a város díszpolgárává választottak, a tömérdek itteni, a családommal kapcsolatos emlék és nemes szellemi hagyaték tisztelete, mind-mind illusztrálja, milyen mély kötôdések fûztek
szülôföldemhez, mikor oly hosszú távollét után újra fölvettem a
kapcsolatot és itt találtam az elsô „kikötômet”…
Fôként nehezemre esik nem részt venni Alapítványunk körében a nyilvános megemlékezésen, melynek célja fejet hajtani és
felidézni egy példás élet emlékét. Annak a nemes hölgynek az
emlékét, aki a gyermekek, a nôk, a legvédtelenebbek nevelését,
a társadalom fejlôdésének az elôsegítését választotta hivatásául. Áldozva életét a közjóért a haladás apostolaként. Azét, kinek
szent, választott feladata a halálával, 150 évvel ezelôtt ért véget.
Igen, 150 éve Brunszvik Teréz földi élete megszûnt, de ugyanakkor a nagy lelkek egén kigyulladt emlékének a csillaga, melynek még sokáig ragyogó fényként csillognia kell közös emlékezetünkben, hiszen mi vagyunk Teréz hitének hálás továbbéltetôi.
Teljes meggyôzôdésemmel, csodálatommal, ôseim földjéhez érzett kötôdésemmel csatlakozom azokhoz, akik ma együtt emlékeznek egy kivételes emberre, aki bár arisztokratának született,
de legpéldásabb nemessége fôként szívében, lelkében lakott, aki
áldozatkészségét a többi ember iránti szeretetének szentelte.
Tiszteletteljesen hajtok fejet Brunszvik Teréz emléke elôtt és
hálával gondolok mindazokra, akik odaadással ápolják e gazdag
szellemi hagyatékot.
Kimondottan örömömre szolgál, hogy Harcsa Tiborné, Kati
Martonvásárra költöztette és a településnek adományozta az általa létrehozott Óvodamúzeumot, ezzel is Teréznek állítva emléket, növelve a Brunszvik szellemiség nagyságát és Martonvásár
hírét. Köszönet a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítványnak és Üvegesné dr. Hornyák Máriának, hogy Teréz naplóinak fordításával és kiadásával – izgatottan várjuk a megjelenését – megismertetik az utókorral a mindmáig élô és hasznos tanításokat és nevelési elveket, hiszen „Nevelés teszi az embert, s
az ember a hazát!”
Szeretettel üdvözlöm valamennyi megjelent barátomat és
résztvevôt.
St. Pierre des Corps, Franciaország
2011. szeptember 20.
de Gérando Teleki Judith

Iskolai teniszoktatás
A MartonTenisz Sportegyesület októberben elindítja
a Beethoven Általános Iskolában az iskolai teniszoktatást!
Az oktatás idôpontja: teniszoktatóink hétköznaponként,
hétfôn és kedden a nulladik órában, reggel 6 óra: 30 perctôl
7 óra 15-ig várják a kezdô, péntekenként pedig ugyanezen
idôben a haladó gyerekeket. Amennyiben a gyerek létszám indokolja, és igény van rá, hétvégén is indítunk csoportot.
Az oktatás díja: 4000 Ft/hó
Rászoruló, tehetséges gyerekeknek díjmentességet
és – használatra – teniszütôt tudunk adni!
Jelentkezni lehet: Zoboki Zoltán, 06 (20) 207-6156, illetve
Dávid Zsolt, 06 (30) 454-4730

Ez történt

„Ôszre fele van
az idô,…
tarajosodnak a kis felhôk…”,
szól a gyermekmondóka. Ragyogó napsütés, nyári meleg, de az óvoda-iskola benépesülése megmásíthatatlanul jelezte, hogy itt az ôsz. A nyári szünet után újult erôvel, tele élménnyel jöttek a
gyerekek óvodába. Megérkeztek az új óvodások is. Ki pityeregve, ki mosolygósan, kíváncsian, az újra, élményekre nyitottan. Egy
új kis csoport vette birtokba a nevelôi szobából kialakított csoportszobát. Itt szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek, hogy zavartalanul, pontosan induljon a gyerekek óvodai élete. Az elsô napoktól sok tennivalónk, programunk volt. A gyerekek kipróbálták a nagy melegben az elkészült zuhanyzót. A nagycsoportosokkal
a Camponai uszodában megkezdtük a vízhez szoktatást. Az anyukákkal együtt csalamádét készítettek, míg az apukák az udvari játékokat festették. Óvodánk minden dolgozója lelkesen készült névadónk Brunszvik
Teréz halálának 150. évfordulójának megemlékezésére. Szeptember 23-án, Budapesten
koszorúztak az óvónôk, szombaton 24-én
óvodánkban volt az ünnepi megemlékezés, amelyet óvodánk alapítványa, városunk képviselô-testülete által kiírt pályázat
megnyerésével finanszírozott. A színvonalas
elôadások után a Mûvészeti Iskola néptáncos
növendékei táncát élvezhették a jelenlévôk,
majd a kutatóintézet parkjában tett rövid
séta után a Brunszvik Kriptánál is koszorúztunk. Az ünnep utáni napokban folytatódott
a mindennapi életünk. A gyerekek a szülôk
segítségével, akik szôlôt, darálót, szôlôprést,
pogácsát hoztak, több délelôtt szüreteltek.
Leszedték a fellógatott szôlôfürtöket, daráltak, préseltek, mustot kóstoltak. A hét lezárásaként, Csilla óvó néni táncházában mulatozhatott minden kisgyerek. Az ôsz folyamán
azonban további érdekes események jönnek
még. Elôször az Állatok világnapján kirándulunk, ki közelebb, ki távolabb megy, attól
függôen milyen korú. Ez után Teréz napkor
virághagymát ültetünk névadónk emlékére.
Márton napon a kisebb csoportok a nagyobbak meghívását elfogadva együtt ünnepelnek,
verselnek, énekelnek, lampionnal vonulnak.
Az évszak méltó befejezéseként az ôszi ünnepen a gyerekek bábelôadáson szórakozhatnak. Minden évszaknak megvan a szépsége, csak meg kell találni. A jó kedv, a vidáman
végzett munka öröme pergôbbé teszi a napokat, és új feladatok keresésére, megoldására ösztönöz.

Cserna Sándorné

Kukoricafesztivál
Szeptember 17-én, szombaton reggel hét óra tájban kosarakkal az Emlékezés tere felé vonuló hölgyeket és urakat láthatott az arrafele járó ember Martonvásáron. Aki utánajárt, hogy
hova is tartanak, az ízléses „standokat” és körülöttük pakolgató embereket láthatott, akik a
szép szeptemberi reggelen a maguk által elôállított, illetve készített termékeiket rakták ízlésesen a standokra. Hát ide tartottak a „kosarasok”. Itt zajlott a kistérségi termelôi kiállítás
és vásár. A termelôk zöldségeket, gyümölcsöket, pékárut, szörpöket, lekvárt, tejet és tejterméket, valamint szép ajándéktárgyakat (szônyeget, kosarakat, egyéb apróságokat) kínáltak.
Volt is keletje mindennek, 10 óra körül már a kirakodott áruk nagy része elkelt.
A szombati események folytatásaként 13 órától szüreti felvonulásban gyönyörködhettek kis
városunk polgárai. A Mûvészeti Iskola tánccsoportjai, a Százszorszép Táncegyüttessel és a
Martonvásári Fúvószenekarral vonultak lovas kocsik kíséretében, majd fél négytôl a Rendezvényudvarban folytatódott a program. A Kukoricafesztivál keretében volt a gyermekeknek
játszóház, itt rendeztük a Martoni Kukorica Fôzôverseny, s hallgathattuk meg Szôke Csaba
elôadását a „A törökbúzától a kukoricáig” címmel, mely elôadás egyben a kukorica kiállítás
megnyitója is volt.
A „színházteremben” pedig elsônek a szüreti felvonuló tánccsoportok rövid bemutatója, a
Frutti Tánc Sportegyesület, A Fábryciusz mûsora, a Tûz lángja zenekar, a The Pal’Zzz zenekar szórakoztatta a közönséget, akik szép számmal vettek részt a rendezvényen.
Már kora délutántól a fôzôversenyen készült
ételeket kóstolgatták a vendégek, majd az eredményhirdetés következett. Köszönet a csapat tagoknak, akik rendkívül finom falatokkal
szolgáltak, és az önkénteseknek, „akik jó szóért” mondtak le szabadidejükrôl, hogy segítsenek a rendezvény zökkenômentes lebonyolításában. A kóstolójegyek alapján a következô sorrend alakult ki: I. az Óvoda csapata (képünkön);
II. a az Iskola csapata; III. a Mûvészeti Iskola csapata; IV. Botta Erika és Patyus Mária; V. a Harmónia Otthon csapata; VI. a Sohár-Fábry csapat; VII.
a Tóth Család; VIII. a Fúvósok csapata; IX. a Martongazda csapata; X. a Mais gruppe; XI. a
Gábor-majori csapat; XII. megosztott hely a Lovas huszárok és Turda Sándor között; XIII. a
Képviselôtestület csapata.
Este nyolckor kezdôdött a Kukorica buli, közben a Lángvirág Tûzszinház Tûzzsonglôrei,
majd Zoltán és Mercédesz, a Martonvásári Tánciskola vezetôinek bemutatója szórakoztatta a közönséget. Egész délután ingyenes ugráló vár elôtt álltak sorba a gyerekek, kéz- és
iparmûvészeti vásárt láthattunk, pattogatott és fôtt kukoricát vásárolhattunk, a büfénél pedig szomjunkat és éhünket olthattuk. Éjfélkor Karaoke partin vehettek részt az érdeklôdôk.
Ez igen! Ez egy rendkívül jó szombat volt, akik ott voltak, csak a legjobbakat mondták el a
programokról és a rendezésrôl. Jártunkban-keltünkben a reggeli vásárt és a Kukoricafesztivált emlegették az emberek.
Még azoktól is hallani lehetett róla, akik nem tudtak
ott lenni, de hallották, hogy
milyen ragyogó rendezvény
volt Martonvásárban, és
hogy régen volt, hogy szombaton délután is tele voltak az utcák a Rendezvényudvarba tartó emberekkel.
Higgyük el, hogy az ilyen
programokra nagy szükség
van, hiszen az embereket ez
hozhatja igazán össze.
Csak a legnagyobb elismerés és köszönet illeti azokat, akiknek munkája eredménye volt a szeptember 17-ei vásár
és a Kukoricafesztivál. Reméljük, hogy ez egy hagyományteremtô program volt, és hogy a
jövôben szaporodnak az ilyen jellegû „szombatok” Martonvásáron. A rendezvény támogatói voltak: Macska Fogadó, Martongazda Kft., Martonvásár Város Önkormányzata.
a Teleki Blanka Hölgyklub tagjai
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Helytörténet

1956. október 23.

Fotó: Jack Esten Hulton -Deutsch Collection/Corbis

Tömeg vesz körbe egy elfogott orosz tankot
Budapesten

Az idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulóját.
Legfiatalabb nemzeti ünnepünk megítélése ma sem egyértelmû. Még mindig élnek öreg kommunisták, akik ellenforradalomnak tartják és visszasírják a régi
kádári idôket.
A II. világháború vége felé, 1945 februárjában kötött jaltai egyezmény – amely a nyugati hatalmak és a Szovjetunió között jött
létre – értelmében Közép-Európa keleti fele a Szovjetunió érdekszférája lett. Ez
45 évre meghatározta az itt élô népek sorsát. A II. világháború befejezése után, 1945ben hazatértek Moszkvából a kommunista vezetôk: Rákosi, Gerô, Vas Zoltán, Farkas Mihály, Révai. A hazánkban állomásozó
szovjet hadsereg támogatásával 1947-48-ra
létrehozták a kommunista diktatúrát. Céljaik elérése érdekében három társadalmi csoportot akartak megsemmisíteni, szétzúzni. Elsôsorban a háború elôtti politikai elitet,
másodsorban a hagyományosan konzervatív, keresztény-keresztyén értékrendet valló magyar középosztályt és harmadsorban a
történelmi egyházakat.

Kommunista hatalomátvétel

A háború elôtti politikai elit megsemmisítését szolgálták az 1945-ben megkezdett
háborús bûnperek. Nem vitatható, hogy
voltak olyan politikusok, katonai vezetôk,
akik háborús bûntetteket követtek el, de
a bûnperek nagy része jogtalan, igazságtalan és kegyetlen volt. Céljuk nem az igazság kiderítése, hanem a bosszú és a megtorlás volt. Összesen több mint 200 „háborús bûnöst” végeztek ki, több ezren kerültek börtönbe vagy internáló táborba.
A középosztály és a történelmi egyházak
felszámolását szolgálták az 1947-tôl meginduló, úgynevezett „koncepciós perek”.

A forgatókönyvet az ÁVH-n írták, az ítéletek már elôre készen voltak, a tárgyalás csak merô formalitás volt. Az elsô koncepciós per 1947-ben a Magyar Közösség ellen folytatott per volt, amelynek során Kovács Bélát, a Kisgazdapárt fôtitkárát,
országgyûlési képviselôt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. Majd következett a Mindszenty-per,
a Grôsz-per, és százával a többi kisebb-nagyobb koncepciós perek.

Sikertelen próbálkozások

A magyar nép többsége óriási ellenszenvvel fogadta a kommunista diktatúrát, és
bár nem volt fegyvere, és itt tartózkodott
a megszálló szovjet hadsereg, megpróbált ellenállni. Kisebb-nagyobb csoportok
szervezôdtek meg és készültek az esetleges
hatalomváltásra. Az 1950-es évek elején létrejött egy, az egész országra kiterjedô keresztény demokrata–keresztény szocialista jellegû szervezkedés, melynek több száz
résztvevôje volt. Martonvásáron is létrejött
egy tíztagú csoport. Amikor 1953-ban meghalt Sztálin, Rákosit leváltották, Nagy Imre
lett a miniszterelnök. A kommunista diktatúra meggyengült, de nem omlott össze.
Felszámolták a recski internálótábort, megtiltották a kínvallatást, de a koncepciós perek tovább folytatódtak. A besúgó hálózat
jól mûködött, 1953 ôszén több száz embert
tartóztattak le.
Martonvásáron 1953. szeptember 17-én,
éjszaka csapott le az ÁVH, és 10 embert
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tartóztattak le. Egy szigorúan zárt tárgyaláson 1954-ben, a Markóban, 6-8-10-12
évi börtönre ítélték ôket. Köszönet illeti Gucsek István alpolgármester urat, aki az
elôzô ciklusban képviselô volt, és kezdeményezte ezek emlékét megörökítô emléktábla felállítását. Köszönet az elôzô képviselôtestületnek, akik ezt megszavazták, és
Gucsek István munkája nyomán az emléktáblát felállították. Több mint 300 embert
végeztek ki 1945 és 1956 között, több tízezren kerültek börtönbe, internálótáborba vagy kitelepítésre, a Hortobágyra.
A Rákosi-Gerô klikk 1955-ben ismét hatalomra került. A súlyos belsô hatalmi harcok
következtében 1956-ra a Szovjetunió meggyengült és a szocialista országok közül az
NDK-ban és Lengyelországban tömegmozgalmak kezdôdtek.
Magyarországon 1956 októberében az
egyetemisták pontokba foglalták követeléseiket. A két legfontosabb követelés a polgári szabadságjogok biztosítása és a szovjet csapatok kivonulásának követelése
volt. Október 23-án felvonultak Budapest
utcáin és több tízezres tömeg csatlakozott
hozzájuk. Ledöntötték a Sztálin szobrot
és rövid tûzharc után elfoglalták a Magyar
Rádió épületét. Megkezdôdött a forradalom! Ismét Nagy Imre lett a miniszterelnök.
Az ÁVH és a szovjet csapatok véresen
próbálták leverni a forradalmat, de amikor október 28-án Nagy Imre miniszterelnök és Maléter Pál honvédelmi miniszter átállt a forradalom oldalára, a forradalom gyôzött! A szovjet csapatok megkezdték a kivonulást, megkezdôdött a politikai
foglyok szabadon bocsátása. Az emberek
boldogan ölelkeztek össze, és ismét tudtak mosolyogni.

Helytörténet
E sorok írója 1956 októberében a csolnoki
szénbányákra telepített rab munkatáborban töltötte nyolc éves börtönbüntetését. A
forradalom hírére a táborban lévô 600 politikai fogoly már a kitörést tervezte, amikor október 30-án Budapestrôl megérkeztek az ügyészek és valamennyi politikai foglyot szabadon bocsájtották.

Megélt történelem

E sorok írója október 31-én, az utolsó teherautón ülve hagyta el a tábort, és figyelte, amint a nagy tábor kapuja becsukódik,
örökre. Martonvásáron november 1-jén
nagy ünnepséget tartottak a kutatóintézet bejáratánál. Akkoriban még itt állott az
I. világháborús hôsi emlékmû. A Gyermekotthon igazgatója, Szabó Vencel mondott
beszédet, Varga László szavalt, és dr. Papp
Jenôné „Angyal Néni” vezetésével énekelt
az énekkar. A nagygyûlés résztvevôi nagy
örömmel köszöntötték a börtönbôl hazatért politikai elítélteket.
Az öröm azonban nem tartott sokáig. A
szovjet állami és pártvezetôk Moszkvában eldöntötték, hogy fegyveres erôvel
verik le a forradalmat. A szocialista országok vezetôi beleegyezésüket adták. November 4-én hajnalban több ezer harckocsi támadt rá Budapestre. A fôleg fiatalokból álló szabadságharcosok felvették a harcot a túlerôben lévô hadsereggel szemben.
ôk voltak a legendás „pesti srácok”, akik
hazaszeretetbôl, áldozatvállalásból példát
mutattak az egész világnak. Két héten át
folytak a véres utcai harcok. E sorok írója tanúja volt annak, amikor a szabadságharcosok a Thököly út és Dózsa György
út keresztezôdésében rajtaütöttek egy
harckocsikból és páncélozott csapatszállító jármûvekbôl álló menetoszlopon. A házak sarkai mögül és a környezô házak ablakaiból irtózatos tüzet zúdítottak a szovjet jármûvekre. A rövid, heves csata után
kiégett szovjet harckocsik és páncélozott
jármûvek, bennük elégett szovjet katonák
holtestei maradtak a csatatéren.
A nyugat – történelmünk során nem elôször –
most is cserbenhagyta a magyar szabadságharcot. Fontosabb volt számukra a szuezi
kérdés és a jaltai egyezmény betartása.
Martonvásáron úttorlaszokat emeltek a
7-es úton, hogy megakadályozzák a szovjet
harckocsik útját Budapest felé. Csak Grimm
doktor úr közbenjárására sikerült rávenni a
lakosságot, hogy bontsák szét az úttorlaszt,
így a falu megmenekült attól, hogy a szovjet
csapatok szétlôjék.
Miután a szovjet csapatok leverték a szabadságharcot, következett a szörnyû kádári megtorlás. Közel 400 embert végeztek ki,
és ismét több tízezren kerültek börtönbe.
A harci cselekmények következtében több

mint kétezer ember halt meg és kétszázez- ról. Az elmúlt 20 év megmutatta, hogy a
ren elhagyták az országot.
rendszerváltás felemásra sikeredett, de az
Még 33 évet kellett várni arra, hogy 1956 akkori viszonyok között csak ennyire volt
eszméi valóra váljanak. A hidegháborúban lehetôség.
meggyengült Szovjetunió összeomlott, és Ma ismét nehéz helyzetben van az ország,
ezzel együtt összeomlottak a kelet-közép- a súlyos gazdasági válság miatt. Ebbôl a váleurópai szocialista rendszerek is.
ságból csak munkával és áldozatvállalással
lehet kikecmeregni. Én nem tudom, hol van
a szólásszabadság határa. Az 1956-os forraFelemásra sikeredett
Hazánkban is megtörtént a rendszerváltás dalom és szabadságharc méltó cáfolata an1989-1990-ben. Megszûnt a kommunista nak a balliberális értelmiségiek által napjaegy párt rendszer, megvalósultak a szemé- inkban a külföld elôtt hangoztatott vélelyi szabadságjogok, a szovjet csapatok ki- ményének, miszerint „népünk genetikailag
vonultak Magyarországról. A rendszervál- alattvaló, moslékzabáló” nép. Aki túlmegy
tás egyik jelentôs eseménye volt 1989 nya- egy bizonyos határon és a külföld elôtt
rán a kivégzett miniszterelnök Nagy Imre szándékosan ócsárolja, pocskondiázza, lejáés mártírtársainak újratemetése a Hôsök- ratja nemzetét, az hazaárulást követ el.
terén. A százezres tömeg elôtt elmon- Ötvenöt év múltán is merítsünk erôt az
dott ünnepi beszédek közül kiemelkedett ’56-osok hazaszeretetébôl és áldozatvállaegy fiatal politikus beszéde, aki követelte a lásából!
szovjet csapatok kivonását MagyarországTóth Iván

Mindenszentek
November elején kettôs ünnepet ül a keresztény világ: Mindenszentek ünnepét és másnap
Halottak napját. A hitét már nem nagyon gyakorló tömegek számára már csak a második létezik, ami sírgondozásban, temetôlátogatásban nyilvánul meg.
A hívô ember számára az elsô nap, a Mindenszentek, az elérendô célunkra hívja fel a figyelmünket, amire a nagy megtérô, szent Ágoston így emlékeztet: „Ha ezek a férfiak és nôk
erre képesek voltak, te miért ne lennél képes ugyanerre!” Ezen az ünnepen a gyôztes, az
égbe jutott szeretteinket, barátainkat, minden – egykor élt – embertársunkat megköszöntjük. Megcsodáljuk életüket, kitartásukat, vagy megtérésüket. Próbálunk tanulni tôlük, és mi
katolikusok, közbenjáró imájukat kérjük. A Hiszekegy imája alapján: „Hiszem a szentek közösségét...”, számítunk rájuk, hogy Istennél imádkoznak értünk, hogy nekünk is sikerüljön
egykor az Úr országában ônála és ôbenne örökre végtelenül boldognak lennünk.
A keresztény ember élete legfôbb céljának ezt kell, hogy tekintse. Mi Isten nagy ajándékának tartjuk, hogy akik gyôztesen harcolták meg az élet harcát, azok nem szakadtak el tôlünk,
hanem aggódó szeretettel figyelnek ránk és imádkoznak értünk a boldog célba jutásért.
Ezért a hívô keresztény nem csak az „elhagyott porhüvelyt” köszönti meg a temetôben, díszíti a sírt virágokkal, hanem imádkozik eltávozott szeretteiért, hogy megtisztulva földi gyarlóságaiktól, jussanak el Isten boldog országába.
Ez a kettôs szép ünnep eszükbe juttatja, hogy életünk nem csupán a mindennapi robotban,
küszködésben, áldozatokban merül ki, hanem a szeretô Istentôl kaptunk egy csodálatos
ajándékot: az örök boldogság, béke, szeretet, nyugalom országába való meghívást. Ez ad
erôt a mindennapok harcaihoz, a sokszor reménytelennek látszó küzdelmekhez, a betegségek, csapások elviseléséhez. Hiszen az Úr látja mindezeket. Féltô szeretettel néz le ránk, segít, erôt ad, s ha kell, megbocsájt. Igen, van értelme a sok testet-lelket fárasztó küszködésnek, mert semmi nem vész el Istenben. Ehhez kapunk jó példát, sok imát a már célba jutottaktól. Legyen erôforrásunk ez a kettôs szép ünnep!
Sch. Gy.

A Karitász kérése!
Közeleg a fûtési szezon és többen élnek itt közöttünk, akik még nem tudják, hogyan fogják fûteni szobáikat. Ezért szeretnénk kérni önöket, ha van felesleges vaskályhájuk, ajánlják fel, ajándékozzák oda Martonvásáron élô szegényebb sorsú társainknak. Szükség lenne még emeletes ágyra, melynek felajánlását szeretettel várjuk a
06 (30) 356-7278-as telefonszámon.
Martonvásári Karitász
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Hirdetés

LOMTALANÍTÁS
Az idén is lesz lomtalanítás!

Október 29-én

szállítja el
a porták elé kihelyezett
„lomot” az Érd-Kom Kft.
Kérjük a kedves lakókat
a szállítás után az esetlegesen
a házuk elôtt hagyott apróbb
szemetet kapkodják össze,
hogy az elkövetkezendô
ünnepet már egy arra méltó
környezetben tölthessük el.
Köszönettel
Marton Gazda

Megváltozott nyitva tartás!

Az E.ON ügyfélszolgálati irodájának nyitva tartása Baracskán
október 1-jétôl az alábbiak szerint változik:

szerdán 14-18 óráig,
pénteken 8-14 óráig
várjuk ügyfeleinket.
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Vélemény
Kizmus Lajos rovata

Vannak dolgok…

Újabb fájdalmas veszteség: meghalt Makovecz Imre. Építészként csodákat varázsolt. Minden
egyes alkotása olyan lenyûgözô
hatással van a szemlélôre, mint a
gótika, vagy a barokk építészeti
remekei. Látványos és sohasem
öncélú. ôsi motívumokat ötvöz
lélegzetelállító egységbe új és
merész formákkal, mindezt úgy,
hogy még a naiv nézelôdô is érzékeli, mindez a funkciónak van
alárendelve. Gondolkodóként
a nyílt és ôszinte beszéd markáns képviselôje, aki köntörfalazás nélkül mondta el véleményét a világ, és még inkább a
haza, a nemzet dolgairól. Istenhite, hazaszeretete, nemzetféltése példaértékû. Hogyan is búcsúzhatnánk a Brunszvik Klub
egykori vendégétôl méltóképpen? Talán úgy, hogy nem búcsúzunk. Velünk marad. Megcsodáljuk varázslatait, újra olvassuk
ôszinte, tiszta gondolatait. Tudjuk, hogy most ott, az égiek seregében lett szószólója nemzetünk ügyének.
***
Mozgalmas hónap van mögöttünk. Hogy csak a leglátványosabb eseményrôl szóljak: Kukoricafesztivál 2011. Azt hiszem,
valamennyi résztvevô, látogató,
nézelôdô ugyanazzal a jó érzéssel ment haza: szép volt. Kellett
már végre valami, ami jókedvre
derít, lehetôséget ad az együttlétre és teszi mindezt színvonalasan. No, ez volt együtt ezen
a napon. Többen is kérdezték,
miért nem volt ilyen eddig? A
válasz nem túl egyszerû. A szándék megvolt már régebb óta.
Ami hiányzott, az a városvezetés
támogatása volt. Most adott volt
az ötlet, adva volt a két kiváló

és lelkes szervezô Tóthné Márti és Pfiffer Zsuzsa személyében és megvolt az önkormányzati támogatás. Ami ugyan nem
annyira pénzben, mint inkább
buzdításban, és technikai segítségnyújtásban nyilvánult meg.
(Azám: hihetetlen mennyiségû
munkát végzett az önkormányzat, a Martongazda Kft. csapata – köszönet érte). Megérte?
Meg. Sikeres volt a termelôi vásár, talán legközelebb még többen jönnek el azok a martoniak,
akik kiskertjük termékfeleslegét
kínálhatják (tán a kertmûvelés is
újra divatba jön ezáltal).
***
Az elôzô számban közreadott
„szösszeneteim” egyikét kifogásolta az MSzP helyi vezetôje,
helyreigazítást reklamált a Polgármesteri Hivatalban. Nem értem, mi a gond? Egy internetes
„falfirkát” próbáltam a helyére
tenni, mondván az augusztus huszadikán elmaradt tûzijátékért
ne az önkormányzatra nehezteljenek, hanem a korábbi
szervezôre, amelynek „nyilván
elfogyott a pénze”. A szöveggel kapcsolatos reklamáció szerint az MSzP-nek nem fogyott
el a pénze. Nyilván. (Akkor miért nem volt tûzijáték?) De hadd
gonoszkodjak egy kicsit. Amikor a Más-Kép Egyesület által
kiadott idôszaki kiadványt megszüntette az Egyesület, akkor világos magyarázattal szolgált az
Olvasóknak az okokat illetôen.
Ehhez képest az alábbi „üzenet” landolt facebook-os oldalamon az MSzP helyi vezetôjétôl
(betûhív másolatban): „február 12. elpukkant a lufi Na mi újság vége ? Hol a MÁAKÉPP „ kedves fôszerkesztô úr. Elfogyott a
lóvé?” No, hát így mûködik a helyi kettôs mérce.
***
Kettôs mérce. Errôl jut eszembe. Lázas hadakozásba kezdtek
a szakszervezetek – szokásukhoz híven, ismét csak a polgári
kormányzás idején. Egyre nehezebben értem, kinek az érdekeit is védik ezek a délceg vitézek?
Átlátszó a dolog: a munkavállaló-

két nem, mert azt a munkaadóval szemben illene védeni (lásd a
multinál dolgozók eseteit!) Ami
azonban erôsen hihetô: a jelenlegi szakszervezeti vezetôk (néhány ezer tag élén) havi milliós
nagyságrendû fizetésekért (tisztelet a ritka kivételeknek) „védik” a munkavállalókat, hát mutatni kell valamit. Aztán azon is
el lehet tûnôdni: a híradók, újságok által a tüntetésekrôl készült fotókon többnyire nyugdíjas korú résztvevôk láthatók.
A néhány fiatalabb bizonyára a
rendvédelmi szervek korkedvezményes nyugdíjait félti. Az
MSzP külön is hangsúlyosan támogatja a szakszervezeteknek a
szerzett jogok megôrzésére vonatkozó követelését. Naná! A
rendvédelmi szervek állománya
a rendszerváltás elôtt jószerivel csak „megbízható” elvtársakból jött össze. Akik aztán az elsô
riasztó hírre csôstül „menekültek” 40 éves koruk táján nyugdíjba. Nem is akármilyen nyug-

díjba. Itt van példának a készenléti rendôrség brutális parancsnokocskája, aki öt évvel ezelôtt
kíméletlenül ütött-vert ártatlan
tüntetôket. Aztán 38 (!) évesen
nyugdíjba ment (300 ezerért).
ôt ugyan most kicsit becsukják,
de a többi korkedvezményes
(akik bizonyára mind tisztességes emberek) természetesen aggódik attól, hogy esetleg revízió
alá veszik nyugdíját, és megeshet, hogy a 40 évi munkaviszony
után nyugalomba vonult tanár
nyugdíjszintjén lesz kénytelen
élni a középfokú végzettségû
nyugdíjas rend védelmis is.
***
Más. A Kukoricafesztiválon és
a Brunszvik Teréz Emléknapon
készült fotóim megtekinthetôk
az interneten. Elérési út:
keresôbe – Lajos Kizmus, majd
a feljövô kínálatból: Picasa
Webalbums – Lajos Kizmus.
Nem reklámnak szánom, de
többen kérdezték, hol láthatják
majd a képeket. Hát itt.

A szeretô apa
Az elôzô cikkünkben az apának a család életében betöltött
szerepérôl írtunk. Most és a következô alkalommal a szeretô
apa jellemzôit vesszük sorra.
A szeretô apa aktívan foglalkozik gyermekeivel. Ez az elsô
jellemzô. A vezetô szerep azt jelenti, hogy kezdeményezô
szerepet játszik. Kezdeményezi a játékot, a vigasztalást, a beszélgetést, a csiklandozást, nem csak reagál ezekre. A reagálás
passzivitás. Az aktív cselekvés tudatosságot igényel.
Következô jellemzôje a szeretô apának, hogy idôt szán gyermekeire. Ez egy elég kritikus pont. Mivel a mai rohanó, munkás
világ, mely mindig teljesítményt követel, nem számol a családdal. Senki sem kap oklevelet, mert elég idôt szánt a gyermekire,
de egyre többször hangzik el, hogy „bárcsak több idôt töltöttem volna a gyerekeimmel”. Nagyon kritikus pontja ez a mai
családok életének, hiszen az apák, mint családfôk, családfenntartók is. Nagyon nehéz megtalálni a megfelelô egyensúlyt, ebben biztos vagyok, és abban is, hogy nem lehetetlen. Ez energiát és odafigyelést igényel, valamint adott esetben a legfrissebb
hírekrôl és a foci meccsrôl való lemondást is jelentheti.
A szeretô apa szívesen beszélget gyermekeivel. A rendszeres
beszélgetést semmi sem pótolhatja. Ez ad módot egymás megismerésére, a gyermek ekkor hallhat a szülô múltjáról, ismerheti meg értékrendjét, megismerhetik egymás vágyait, érzéseit. Kérdések és válaszok hangzanak el, alkalom a bátorításra, a
terelgetésre. Minél gyakoribb, annál jobb!
Fodor-Adorjáni Edit és Czékusné Biró Nóra
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Információk

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények elérhetôségei
központi telefonszám: (22) 460-004, fax: (22) 460-229
POLGÁRMESTERI HIVATAL
telefon
e-mail cím
Dr. Szabó Tibor – polgármester
(22) 460-233 	 polgarmester@martonvasar.hu
Dr. Koltai Gábor – jegyzô
(22) 569-221 jegyzo@martonvasar.hu
Gucsek István – alpolgármester
(22) 460-004 alpolgarmester@martonvasar.hu
Horváth Bálint – kabinetvezetô
(22) 460-004 kabinetvezeto@martonvasar.hu
Oldal Erika – aljegyzô			
SZERVEZÉS, TITKÁRSÁG				
Miklósné Petô Rita – szervezési osztályvezetô
(22) 569-227 onkormanyzat@martonvasar.hu
Provoda Józsefné – jegyzôi titkárság, jegyzôkönyvvezetés
(22) 569-221 jegyzo@martonvasar.hu
Tóth Andrásné – civil referens, polgármesteri titkárság, rendezvények
(22) 460-233 toth.marti@gmail.com
Papp Irén – hagyaték, birtokvédelem, iktatás
(22) 569-204 szervezes@martonvasar.hu
Molnár László – kistérségi koordinátor
(30) 467-3723 koordinator@szlv.hu
Molnár Lívia – kistérségi oktatási- és pályázati referens
(30) 576-4522 oktatas@szlv.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT				
Csabai Karola – lakosságszolgálat, talált tárgyak, hirdetésfelvétel,
okmányirodai idôpont egyeztetés, tájékoztatás
(22) 460-004 ugyfelszolgalat@martonvasar.hu
OKMÁNYIRODA				
Nagy Andrea Zsófia – igazgatási osztályvezetô, okmányiroda vezetô
(22) 569-202 okmanyiroda@martonvasar.hu
Turcsányi Tímea – lakcímbejelentés, személyi igazolvány, útlevél, parkolási igazolvány, ügyfélkapu (22) 460-081
Simon Szandra – gépjármû ügyintézés
(22) 460-081
Archipenkov Szilvia – jogosítvány, jármûigazgatás, vállalkozói tájékoztatás
(22) 460-081 	
IGAZGATÁS				
Farkasné Zámbó Judit – anyakönyv, szabálysértés
(22) 569-207 igazgatas@martonvasar.hu
Kállainé Henn Imola – szociális- és gyámügy
(22) 569-225 szoc@martonvasar.hu
PÉNZÜGY				
Bíró László – pénzügyi osztályvezetô
(22) 569-203 	 lbiro@martonvasar.hu
Kôvári Ferencné – intézményi költségvetés
(22) 569-224 	 penzugy@martonvasar.hu
Barta Károlyné – bérgazdálkodás/kistérség
(22) 569-224 	
Csakmag Helga – banki kapcsolatok
(22) 569-222 	
Bogárné Darabos Mária – könyvelés/számvitel
(22) 569-224 	
Tompai Judit – kistérségi pénzügy		
PÉNZTÁR
Hutvágner Károlyné – pénztáros/kistérség
(22) 569-229 	
ADÓIRODA
Gyöngyné Denkovics Gizella – iparûzési, kommunális, építményadó
(22) 569-206 	 helyiado@martonvasar.hu
Málovics Andrea – g épjármû-, telekadó, mezôôri járulék, adó-, értékbizonyítvány
(22) 569-223 	
MÛSZAKI OSZTÁLY
Tóth Zoltán – mûszaki osztályvezetô
(22) 569-208 	 epitesugy@martonvasar.hu
Kiss Balázs Zoltán – építéshatóság
(22) 569-209 muszak@martonvasar.hu
Labancz Krisztina – mûszaki adminisztráció
(22) 569-208 	
Móricz Péter – mûszaki-, gazdasági ügyintézés, közterület foglalás, környezetvédelmi referens (22) 569-208
MARTONVÁSÁR INTÉZMÉNYEI
BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Turcsányi Klára – igazgató
(22) 569-210 beethoveniskola@gmail.com
BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
Stefkovits Ferencné – intézményvezetô
(22) 460-290 mvovoda@gmail.com
MÛVÉSZETI ISKOLA
Nemes József – igazgató
(22) 569-013 muvisktars@t-online.hu
BRUNSZVIK-BEETHOVEN RENDEZVÉNYSZERVEZÔ ÉS IDEGENFORGALMI KÖZPONT
Pfiffer Zsuzsanna – igazgató		
bbkozpont@gmail.hu
Könyvtár
(22) 460-039 konyvtar@martonvasar.hu
Óvodamúzeum
(22) 569-515 ovmuz@citromail.hu
Százszorszép Alapítvány		
szxszep@gmail.com
MARTONGAZDA KFT.
Dohárszky István – ügyvezetô igazgató, városgazda
(20) 253-2807 martongazda2011@gmail.com
(22) 569-128
Molnár Katalin – temetôgondnok, általános irodai asszisztens
(20) 417-0424 martongazda2011.mk@gmail.com
(22) 569-128
SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÉS CSATORNAÜZEMELTETÔ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Tiszóczki Éva – csatornaüzemeltetés
(22) 784-849 vizikozmu@szlv.hu

14 FORUM MARTINI • 2011. október

Információk

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2011. szeptember 1–31-éig
Házasságot ezen idôszak alatt 6 pár kötött.

Újszülöttjeink:
Gyurics Kende, Kökény Lora, Béres Péter Örs,
Bolla Ádám

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik
CSONTOS LÁSZLÓ
temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
október 18-án (kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödô Sándor

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analízis, valószínûség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432-9407
• Zongoratanuláshoz pianínó megkímélt állapotban, családtól eladó. Tel:
(22) 460-257.
• Nehézségeid vannak német nyelvben? Segít tudásszintedhez és
idôbeosztásodhoz alkalmazkodó pedagógus. Tel: 06 (30) 234-8694
• Autóbuszvezetôt keresünk rendszeres személyszállításra. Jelentkezni a
következô elérhetôségeken lehet: e-mai: info@buszrent.hu;
fax: (72) 369-040. Érdeklôdni a (20) 218-8119-es telefonon lehet.

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentôk:
104
(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:
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
06-30 458-4929
• Orvosi rendelés •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelõ telefonszáma: (06-22) 460-053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (06-30) 956-4597
Dr. Czikajló Gyula
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfõ:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-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: 16 órától másnap reggel 8 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 tanácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök: 8–10 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.

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:

• Védõnõi szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (06-22) 461-369 Mobil: (06-30) 384-4382
Várandós és csecsemô tanácsadás: kedd 8–12 óráig;
			
szerda 8–12 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védônô: Máténé Jáskó Anna
Telefonszám: 06 (70) 533-0797
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsiben: október 15., 16., november 5., 6.
Ráckeresztúr: október 29., 30., november 19., 20.
Martonvásár: október 22., 23., november 12., 13.
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Sport

Fölényes gyôzelmek
Felnôtt csapatunknál gyökeres változások
történtek. A fiúk belátták, hogy az eddig elvégzett edzésmunka kevés a sikerhez, ezért
a hozzáállásukon változtatva remekül dolgoznak hétrôl hétre, bizonyítják tehetségüket. A
Sárszentmiklósi mérkôzés óta ezt eredményekben is megmutatták. A Baracs otthonában egy remek játékkal 4:1-es fölényes
gyôzelmet aratott csapatunk. Következett
hazai pályán a Kisláng elleni mérkôzésünk,
ahol az elôzô heti teljesítményt folytatva 4:1re gyôztünk. Szépséghibája a mérkôzésnek
az, hogy Berczi Dánielt a bíró jogtalanul kiállí-

totta, amiért 2 mérkôzésre elvesztettük egyik
legjobb védônket. Következett idegenben
az Iszkaszentgyörgy elleni találkozó, ahonnan egy értékes pontot hoztunk el, az eredmény 1:1 lett. Következô mérkôzésünket
hazai pályán játszottuk Pákozd csapata ellen,
ahol elsöprô 6:2-es gyôzelmet aratott csapatunk. Az eredményekbôl is látszik, hogy ös�szeszedték magukat a fiúk. Ha ez továbbra is
így marad, akkor bármire képesek lehetek a
bajnokságban.
Ifi csapatunk is remekel a bajnokságban.
Baracson 3:2-re nyertek, Kislángnak hazai

pályán rúgtak egy tízest, igaz Iszkaszent
györgyön becsúszott egy 3:2-es vereség. Ezt
a következô fordulóban gyorsan ki is javították, a Pákozd ellen 6:1-re gyôztek. Serdülô
csapatunk eddig veretlen, Lovasberényben
11:0-ra, hazai pályán a Kápolnásnyék ellen
7:1-re, a Gárdony otthonában 3:0-ra, hazai
pályán Etyek ellen kiütéses 25:1-re, s végül
Bodajkon 3:1-re gyôztek fiaink.
Csapatainknak gratulálunk, és sok sikert kívánunk, szurkolóinknak köszönet a buzdításért, szurkolásért, továbbra is számítunk támogatásukra!
MSK

Torna gyôztes utánpótlás

Házi verseny

Az FMLSZ által kiírt U13-as bajnokságban csapatunk eddig ragyogóan szerepel. Elsô mérkôzésünkön, hazai pályán a Pusztaszabolcs
ellen 11:0-ra, majd Baracska ellen 17:0-ra végül Pákozdon 11:1-re
diadalmaskodtak fiaink. Menetel az U11-es korcsoportunk is a Dunamount bajnokságban.
Sárszentmiklós ellen hazai pályán 14:1-re, Dunaföldváron 10:1-re, végül hazai környezetben a Nagyvenyim ellen 15:0-ra nyertek gyerekeink.
Szeptember 23-án U12-es korosztályunk meghívást kapott egy Nemzetközi Tornára
Csenger városába. Csapatunk (képünkön) a rangos tornán remek teljesítményt nyújtva az I.
helyen végzett. Gratulálunk!
Körzeti központként szeptember 24-én megtartottuk I. Bozsik Tornánkat Martonvásáron,
ahol Baracska, Gyúró-Tordas, Ercsi, Etyek és persze Martonvásár U7-9-11-es korcsoportjai
mérték össze tudásukat. A tornán izgalmas mérkôzéseket láthattak a kilátogató szülôk, szurkolók, a torna végén a legjobban teljesítô gyerekeknek a díjakat polgármesterünk, dr. Szabó
Tibor adta át. Következô Bozsik Tornánkat október 15-én tartjuk Martonvásáron.
Az idén is megrendezzük hagyományos „Utánpótlást Támogató Sportbálunkat” november
12-én szombaton 19 órai kezdéssel az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézete ebédlôjében,
ahová mindenkit szeretettel várunk. A hangulatról a népszerû Digitál együttes gondoskodik.
Bôvebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon találnak. Rendezvényeinkre,
mérkôzéseinkre, tornáinkra mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel!
Mustang SE

Szeptember 24-én, gyönyörû idôben
tartottuk idei évadzáró szabadtéri versenyünket és családi napunkat.
Az amatôr felnôtt versenyen két csoportban küzdöttek a résztvevôk. Az
’A’ csoport végeredménye: Orosz József (4 pont), Zoboki Zoltán (2 pont),
Zsembrovszky Péter (0 pont). A ’B’ csoport végeredménye: Ifj. Galiba Gábor (6
pont), Dávid Zsolt (4 pont), Szôke Csaba
(2 pont), Szôke András (0 pont).
Az elôdöntôk a várt nagy csatákat hozták! Az elsô párban, Dávid Zsolt hozta az elsô szettet. Ezután Orosz Józsi
erôsített és hozta a másodikat. Következett a döntô szuper tie-break, amelyben Zsolt szokásos „nem tudok hibázni”
stílusával felôrölte az egyre idegesebb,
és egyre többet hibázó Orosz Józsit. A
másik párban ifj. Galiba Gábor szokásos,
lehengerlô stílusával szinte leütötte a pályáról a sérült csuklóval játszó Zoboki
Zoltánt. A másodikban is vezetett 3-2re és adogathatott a mérkôzésért, de az
idôközben feljavuló és egyre kevesebbet hibázó Zoltán nagy nehézségek árán
elvette Gábor szerváját és hozta a tiebreaket is. A döntô tie-breakre Gábornak már nem maradt ereje, ezért 2–5-ös
állásnál feladta az igen hosszú mérkôzést.
A döntôt tehát, a ranglétra versenyünket is vezetô duó vívta, már elég megviselten. Zsolt térd és vállsérüléssel, Zoltán pedig csukló és szintén vállsérüléssel (hát igen hosszú volt a szezon) kezdte. A döntôt Zoltán lehengerlôen indította, és támadó ütéseivel rendre pontokat
ért el a térdsérülése miatt a szokásosnál
lassabb Zsolt ellen. A második szettben
2–2-ig volt szoros az állás, de ezután két
szoros gémbôl Zoltán jött ki jobban és
nyerte meg elsô házi versenyét. Z. Z.

Kupagyôztes csapat Csengeren
Álló sor: Petz Csaba, Csiki Anna, Gutyina Attila, Majer Milán, Szeidl Bence, Berencsi Bence,
Patkós Csaba
Alsó sor: Szöllôsi Dávid, Földesi Dominik, Molnár Levente, Kondor Zoltán, Patkós Kevin,
Zoboki Levente, Zoboki Álmos
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