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Megjelenik havonta

XX. évfolyam 11. szám

2011. november 15.

Várjuk Önöket…
…november 17-én (csütörtökön), 17 órától Horváth András, az MSZP országgyûlési képviselôje és Kis György Fejér megyei képviselô fogadóórájára
a Budai út 20. szám alatt;
…november 19-én (szombaton) reggeltôl délig termékvásár és kézmûves foglalkozás a Rendezvényudvarnál;
…november 21-én (hétfôn) 17 órától a Teleki Blanka Hölgyklubba, a Városháza Geróts-termébe, ahol 18 órától F. Dôry Magdolna színmûvész elôadását
tekinthetik meg „Nôk a költészetben” címmel;
…november 22-én (kedden), 18 órára a 2012-es eseménynaptár összeállítására a Városháza Geróts-termébe;
…november 25-én (pénteken) 17 órára Tessely Zoltán, országgyûlési képviselô úr hivatalos fogadóórájára, a Városházára;
…november 29-én (kedden) 18 órakor a képviselô-testület soros ülésére a Városháza Geróts-termébe;
…december 3-án 8-tól 13 óráig új helyszínen, a Rendezvényudvarnál a 10. Jótékonysági Karácsonyi Vásárra;
…december 10-én (szombaton) 18 órára adventi ünnepi mûsorra a Beethoven Általános Iskola tornatermébe;
…december 13-án (kedden) 16 órára ünnepelni hívunk, s szeretettel várunk mindenkit az Együtt-Értük Alapítvány jubileumi rendezvényére a Fejér
Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Diákotthonába (Bajcsy-Zs. u.).

A polgármester házhoz megy…
…november 19-én (szombat) 14 órától az Arany J., Radnóti, Vajda és a Határ utcák környékén.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460-233-as telefonszámra 18-án – pénteken – 12 óráig.)
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Önkormányzat

Egészségügy: átalakulóban
Októberben kétszer is – 13-án és 28-án
– soron kívüli ülést tartott a Fejér Megyei
Közgyûlés.
Közülük az elsônek egyetlen napirendi pontja volt: Javaslat a Fejér Megyei
Önkormányzat konszolidációját megalapozó közgyûlési állásfoglalás kialakítására. Amiként a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (Magyary Program)
bevezetôje is deklarálja, 2010. év tavaszán
megkezdôdött a magyar állam és a magyar közigazgatás újjászervezése. Magyarország Kormánya ugyanis már 2010-ben,
a Nemzeti Együttmûködés Programjában
feladatul tûzte a törvényesen és átláthatóan mûködô, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam mûködési felté
teleinek megteremtését. Mindezek megvalósítása érdekében született meg Magyarország 2012. január 1. napján hatályba lépô
Alaptörvénye – amelyre az államszervezet
struktúrája épülhet a jövôben –, s fogadja el
az Országgyûlés az ôszi ülésszakán a magyar állam Alaptörvény adta kereteit kitöltô
sarkalatos törvényeket.
E folyamat a közeljövôben egyik legfontosabb állomásához érkezik, amikor az önkormányzati reform részeként – és az önkormányzati szervezet fejlesztését is megfogalmazó Magyary Programhoz illeszkedve
– az Országgyûlés elé kerül az önkormányzatiságot és a helyi önkormányzati rendszert alapvetôen meghatározó helyi önkormányzatokról szóló törvény tervezete. Ez
a területi és a helyi közigazgatási rendszer
teljes szervezeti áttekintésének és megújításának, a Nemzeti Együttmûködés Programjában és a Magyary Programban már
megfogalmazott szükségességét tükrözi,
amikor az elôzetes információk alapján a
megyei önkormányzatok feladat- és hatáskörét is alapvetôen alakítja át.
A Közgyûlés – egyetértve a helyi közigazgatási rendszer megújítását, egyidejûleg
az önkormányzati feladatok újradefiniálását célzó törekvésekkel – a megyei önkormányzatok konszolidációjára irányuló
intézkedéseket meghatározó alapelveket
rögzíti, a Szándéknyilatkozatot megismerte, és azt támogatja.
A következô, október 28-án megtartott
soron kívüli ülésnek négy napirendi pontja volt.

Elsôként dr. Csernavölgyi István fôigazgató
beszámolóját hallgattuk meg és fogadtuk el,
melyben a Fejér Megyei Szent György Kórházban az elmúlt egy évben végzett munkájáról tájékoztatta a Közgyûlést. Elmondta, hogy a kórház gazdasági helyzetét sikerült stabilizálni. A korábbi idôszakban
havi átlag 100 millió forinttal nôtt a kórház adósságállománya, ezt sikerült megállítani, és a mostanra prognosztizált 3,6 helyett 2,2 milliárdra csökkent az adósság. Ezt
az intézmény önerôbôl oldotta meg, de ennél többre külsô segítség nélkül nem képes.
Ezt januártól az új fenntartó, a magyar állam rendezheti. A szakmaiságból és a gyógyító munka színvonalából nem engedtek. Új ellátási formákat vezettek be, többek között pacemaker beültetésére is alkalmassá váltak. Felkészültek az Integrált
Ügyeleti Rendszer fogadására, és képesek zökkenômentesen csatlakozni a Semmelweis-terv nagyrégiójához is. Az új régió
kellôs közepén vagyunk, mind logisztikai,
mind szakmai szempontból a középpontjában helyezkedünk el – mondta a fôigazgató.
Az ülésen meghallgattuk és elfogadtuk a Fe
jér Megye Közgyûlésének a közbeszerzés
helyben központosításáról szóló 2009-ben
hozott rendeletének és mellékleteinek módosítását célzó elôterjesztést, a javaslatot a
Hatpöttyös Nonprofit Kft-vel 2010. november 15-én kelt megállapodás módosításáról, és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság beszámolóját az új katasztrófavédelmi törvényrôl. Ez utóbbiból kiderült,
hogy sok változás lesz a rendszerben, mint
például az, hogy a jövôben a Fejér Megyei
Kormányhivatal vezetôje, Dorkota Lajos lesz
a megyei védelmi bizottság elnöke.
Farkas

Értesítés

egyszeri kifizetésrôl
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 20/A paragrafus (1) bekezdés
a) pontja alapján, mely szerint „A települési önkormányzat jegyzôje azoknak a
gyermekeknek, fiatal felnôtteknek, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít”
Az eseti támogatás összege gyermekenként 5800 forint.
Ezt november 30-án (szerdán) fizetjük
ki a házipénztárból.
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
68. § (1) bekezdése szerint a támogatás folyósításáról határozatot nem kell
hozni.
Pénzügyi osztály

Martongazda

változó ügyfélfogadás
Tisztelt Ügyfeleink!
December 1-jétôl megváltozik a
Martongazda Kft. ügyfélfogadási rendje.
Hétfô: 8-16 (12-13 ebédidô)
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-18 (12-13 ebédidô)
Csütörtök: 8-16 (12-13 ebédidô)
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Martongazda Kft.

Kiadói kiegészítés
A Képviselô-testület, mint a Forum Martini felelôs kiadója kiegészítéssel kíván élni a
szeptemberi és októberi számban megjelent, egyik helyi pártszervezetre tett kijelentésekhez. A Forum Martini az önkormányzat hivatalos lapja, független szerkesztéssel,
melyben megjelenhetnek vélemények, ellenvélemények is, azonban a jövôben el kívánjuk kerülni a helyi pártszervezetek belsô ügyeivel foglalkozó bármilyen jellegû írások megjelentetését. Az említett szervezettôl elnézést kérünk.
Képviselô-testület

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztõség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintõ rövidítések jogát.
Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzõk viselik a felelõsséget. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok legkésõbbi leadási határideje tárgyhó elsõ napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követõ hétfõ). Szerzõink megértését elõre
is köszönjük. Kizárólag sajátkezû aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztõség
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Önkormányzat

A Polgármesteri Kabinet hírei

E

lkészültek a pályázati tervek a Gépállomás területére tervezett BrunszvikBeethoven KÖZpont I. ütemére. Ebben
a szakaszban felépülne a multifunkcionális színpadtér, mely egyben próbatér az alkotó közösségeknek, illetve külsô-belsô
irányban képes mûködni színpadként, továbbá alatta öltözôk és raktárak kapnának
helyet. Az épület tér felôli sarkán pedig
kialakítanánk egy „turisztikai pontot” –
mely kávézó, helyi termék és ajándék
üzlet is egyben – továbbá irodák és vendégszobák létesülnének az emeleten.
Ennek megépítésére pályázunk két Leader
pályázat benyújtásával. A további ütemekben a belsô nézôtér, a kiállítótér, majd
a külsô park és tér rekonstrukciója történhet meg. Ezzel egyidejûleg az arra a területre
készült, ingatlan-befektetôknek szóló
anyagunkat újragondoljuk, illetve a Sportpályára elnyert Alkotóház pályázatunkat
visszavonjuk.

Városfejlesztési stratégia

A városfejlesztési stratégiánk következô
állomásaként szeretnénk kérni az Önök
véleményét a településen, hosszú távon
megvalósítandó projektlista elkészítéséhez.
Az általunk összeállított programpontok:
1. Beethoven Általános Iskola energetikai
felújítása
a) nyílászáró csere (elkészült)
b) épületgépészeti korszerûsítés
c) tetôszigetelés javítása (indul)
d) homlokzati hôszigetelés
e) fûtéskorszerûsítés megújuló energia
hasznosításával (együttmûködési szán
déknyilatkozat áll rendelkezésünkre)
2. Belterületi útfelújítások: (pályázat összeállítása folyamatban)
a) Bajcsy-Zsilinszky u.
b) Bocskai u.
c) Jókai u., Kossuth tér és a Bocskai u. között
d) Béke u.
e) Dreher u.
3. Csatornahálózat és tisztító bôvítése és
korszerûsítése (pályázat összeállítása indul)
4. Brunszvik-Beethoven Központ a Gépállomás területén (BB KÖZpont) – I. ütem
(Rendezvényhelyszín, Turisztikai pont) (beadott pályázat)
5. A Martongazda Kft. gépparkjának fejlesztése
6. Az Emlékezés tere parkolójának rendbetétele (beadott pályázat)
7. Járdaépítési program
a) Szent László út
b) Budai út
c) Építési anyag és felügyelet biztosításával,
a lakosság részvételével bármely utcá-

ban, ha az ott lakó közösség megkeresi
az önkormányzatot
8. Informatikai fejlesztés a városházán
a) új számítógépek vásárlása
b) honlap fejlesztése, e-közigazgatás
9. Óvoda bôvítés 2 csoporttal, tornaszobával
10. Ipari park kialakítása Martonvásáron
11. A szelektív hulladékgyûjtés erôsítése
12. Martonvásár Kapui – az üdvözlô térségek rendbetétele – 4 bevezetô út, vasútállomás (fásítás, táblák)
13. Brunszvik-Beethoven Központ a Gépállomás területén (BB KÖZpont) – II. ütem
(Nézôtér, kiszolgáló terek)
14. Gyalogos és kerékpáros híd építése a
Kodály Z. u. és a Sportpálya között
15. Fôtér program – terek és zöldfelületek
rekonstrukciója (Emlékezés tere, Orgona
utca eleje)
16. Belterületi felszíni vízelvezetés megújítása
17. Közösségépítô programok a nyugdíjasok és az iskoláskorúak részvételével
18. Városi konyhaüzem és étterem kialakítása a Gépállomás területén
19. Sportöltözô felújítása a Sportpályán
20. Kerékpárút építése a vasútállomás és a
sportpálya, illetve a lakópark között
21. Kerékpárút építése Tordas és Marton
vásár között
22. További belterületi útfelújítások
a) parkoló az óvodánál (elkészült)
b) Orgona utca a Bajcsy-Zs. utca és az
Ady E. utca között
c) Jókai utca további szakasza
d) Rózsa u.
e) Tátra u.
f) Ady Endre u. a Budai út és a Petôfi u. között
g) Vasvári u.
h) Damjanich u.
i) Gárdonyi u.
j) Orgona u. hiányzó szakasza
k) Széchenyi u.
l) Kossuth tér
23. Brunszvik-Beethoven Központ a Gépállomás területén – III. ütem (Kiállítótér)
24. A két fôútvonal mentén aszfaltozott/
kiselemes járda kialakítása
25. Út építése a Rákóczi F. u. és a Deák F. u.
összekötésére
26. Tornaterem mellett lelátó építése –
sportcsarnokká fejlesztés új bejárattal
27. Közúti híd és út építése a Béke u. és az
Estike u. között
28. Hulladékudvar kialakítása (a pályázat
folyamatban)
29. Vízvezeték építése az Orbán hegyen,
az autópályán túl
30. Iskolaépület bôvítése, 7–8 osztály kialakítása, Régi iskolaépület kiváltása
31. Mûfüves edzôpálya a sporttelepen

32. Kossuth tér közösségi célú hasznosítása
33. Kerékpárút Martonvásár és Ercsi között
34. Bajcsy-Zs. utca kivezetése a Budai útig
35. További belterületi útfelújítások

Várjuk javaslataikat!

A városfejlesztési stratégia akkor tud további szakaszába lépni, ha ezzel párhuzamosan felülvizsgáljuk a Helyi Építési Szabályzatunkat és Szabályozási Tervünket.
Kedves Martonvásáriak! Kérjük, a rendelet elôkészítéséhez (helyi építési szabályok) és a projektekkel kapcsolatban is írják meg véleményüket, hiszen 10–15 évre
elôre, ésszerûen, átgondoltan szeretnénk
tervezni városunk fejlôdése érdekében.
(kabinetvezeto@martonvasar.hu)

Tapasztalatcsere

Polgármester úr és jómagam német testvér-településünkön töltöttünk három napot, ahol Robert Wiedemann, Baienfurt
polgármestere reggeltôl estig a település
mûködésérôl adott elô nekünk. A három
nap tematikája a következô volt: 1./ önkormányzat, társulások, kistérség, körzet, szervezés; 2./ pénzügyek, költségvetés, adózás;
3./ városfejlesztés, üzemeltetés. Az elméleti
tapasztalatokon felül a gyakorlatban is megismertük a hivatal, az intézmények, a vízmû,
a sportcsarnok, a közösségi terem, a múzeum, az építési udvar és további létesítményeik mûködését. Martonvásáron sokan
szorgalmazták már, hogy a jól mûködô német mechanizmusokat nálunk is alkalmazni lehetne. A pár nap nagyon tanulságos
volt, hiszen a magyar oktatási, önkormányzati rendszer hasonló irányba halad. A költségvetési szemléletük példaértékû, melybôl
több dolgot is alkalmazni kívánunk a jövôben,
továbbá a hivatali szervezeti struktúra átalakításánál is az ottani példára alapozunk. Két
hatalmas különbség azonban van településeink között, az egyik természetesen a pénz, a
másik pedig az emberek fejében keresendô.
Egyelôre a mi esetünkben ez úgy néz ki,
hogy a martonvásári emberek tudnak újra
lelkesedni, együtt dolgozni, rendezvényekre járni, azonban ami a pénzt illeti, továbbra is kilátástalan a helyzet. Az örökül kapott
adósság és a további lehetséges százmilliók
a csatornaperbôl beszûkítik mozgásterünket. Egyelôre bele sem szeretnénk gondolni, hogy az állami adóelvonások után milyen
lakossági adókat lesz szükséges bevezetni.
Németországban van telek és építményadó, ebadó már most is. Ebben a tekintetben reméljük, nem jutunk el idáig.
Horváth Bálint
képviselô, kabinetvezetô
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Ez történt

Felavatták a szociális központot

M

egvalósult „A Szent László Völgye ban kezdôdött meg a Martonvásár, Szent
Segítô Szolgálat szolgáltatásainak László u. 20. szám alatti ingatlanon a Kiskomplex fejlesztése” címû, a KDOP-5.2.2/ térségi Szociális központ építése. Az épüC-2f-2009-0001 azonosító számú pályáza- let határidôre elkészült! Avatásán, októti projekt.
ber 14-én dr. Navracsics Tibor miniszterelEz év márciusában a Szent László Völgye nök-helyettes hangsúlyozta „sokan vannak
Többcélú Kistérségi Társulás beruházásá- ma Magyarországon, akik segítségre szorulnak, éppen ezért fokozott a felelôssége

Tessely Zoltán országgyûlési képviselô,
dr. Szabó Tibor polgármester és
dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
átvágják a szalagot

dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
mondott avató beszédet
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azoknak, akik képesek támaszt nyújtani a
nehéz helyzetben lévôknek”.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális
Operatív Program támogatási rendsze
réhez benyújtott pályázaton 142,675
millió forint összegû támogatást nyert
el. Saját forrásként Martonvásár Város Önkormányzata két ütemben mintegy 40 millió forintot adott hozzá.
A projekt egyébként 2009. november 15én indult és 2011. október 20-áig tartott.
A fejlesztés céljáról az avatást követôen
Szabóné Pályi Judit a Segítô Szolgálat intéz
ményvezetôje tartott sajtótájékoztatót. A
nagy létszámú érdeklôdô részére elmondta hogy az új épületben, az intézmény keretein belül munkatársaival együtt biztosítják
a szociális információs szolgáltatást, a családsegítést, a közösségi pszichiátriai ellátást,
a támogató szolgálat, a házi segítségnyújtás,
idôsek nappali ellátása, a foglalkoztatási információs pont és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Baracska, Gyúró, Martonvásár,
Ráckeresztúr és Tordas településen élôk
számára. Céljuk továbbá a gyermekek védelme, a családok, idôsek támogatása.
Az új épületben januártól kezdôdik meg a
munka.
T. M.

Ez történt

Megemlékezés

Október 23-án, a szabadság
napján, az 1956-os forradalom
és szabadságharc 55. évfordulójára emlékeztünk. Ünnepi beszédet Csáky Pál felvidéki írótól,
politikustól halhattunk. Ötvenhat kapcsán máig ható tanulságként az egységességet, az ös�szefogásban rejlô erôt, az emberi tartást és tisztességet említette.
A mûsorban részt vettek a Beethoven Általános Iskola 8. osztályos tanulói és az énekkar,
felkészítô tanáraik dr. Czikajló
Gyuláné és Bodóné Polányi Tünde voltak.

Termékvásár és
kézmûves foglalkozás
Két sikeres vásár után
a harmadik, novemberi termékvásárunkat 19-én (szombaton) a reggeli órákban
tartjuk.
Igyekszünk
az élelmiszer kínálatot bôvíteni. Továbbra is várjuk azokat az
ôstermelôket,
akik
háztáji termékeiket kínálják megvételre. A
Martongazda Kft. az
árusításhoz továbbra
is díjmentesen biztosítja a pavilonokat.
A termékvásár mellett
9–12 óra között a rendezvényudvar kiállítótermében kézmûves
foglalkozást tartunk az
advent jegyében, illetve folytatjuk a sikeres
madáretetô készítést.

– tm –

Vizsgáztak a polgárôrök
A polgárôrség újjászervezésének, mûködésének egyik feltételeként képzést és vizsgát
szerveztünk a város közbiztonságáért tenni akaró önkéntesek
részére. Október 22-én, szombatjukat nem sajnálva, szép számú hallgatóság töltötte meg
a városháza Geróts-termét,
hogy teljesítse a vizsgafeltételeket. A képzést és a sikeres vizsgát követôen megalakultak az új járôr csoportok.

A lovas járôrökkel kiegészült
polgárôrség a város teljes közigazgatási területén teljesít szolgálatot. A város nevében köszönöm minden régi és új polgárôr
munkáját, áldozatvállalását. Köszönöm, Fraknói Gyula r. alezredes (ORFK) közremûködését
és elôadását.
A polgárôrség mûködésével
kapcsolatosan a késôbbiekben
tájékoztatást adunk.
Gucsek István

A megye legszebb kertje

E

gy martonvásári kert tulajdonosa, tervezôje és gondozója,
Aradi Gergely nyerte a fôdíjat a Fejér Megyei Hírlap által kiírt pályázaton. Így fogalmazhatunk úgy is, hogy Martonvásáron
található jelenleg a megye legszebb kertje. A díjat a lap
fôszerkesztôje, Elekes András adta át (képünkön, FMH fotó).
Aradi Gergely rajztanárként dolgozik, de a kertészkedés is
szenvedélyévé vált az elmúlt években. Tegyük hozzá, folytatja
A hagyományokat, hiszen a család kertje néhány évvel ezelôtt,
2004-ben a helyi szép porta versenyen is díjazott volt. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk.
O. A.
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Ez történt

Ôrködjünk! Vigyázzunk!
Ahogy arról elôzô lapszámunkban már beszámoltunk, a
szeptember 24-én rendezett Brunszvik Teréz emléknapon
a koszorúzás elôtt Jókai Anna Kossuth-díjas író, a
Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány kuratóriumának elnöke emlékezett Teréz szellemi nagyságára.
Terjedelmi korlátaink miatt ennek fontosabb részleteit
idézzük fel ezúttal.
„…Volt Teréznek – a napló tanúsága szerint – egy alapvetô mondata, amelyik úgy szólt, hogy „vége az alvajáró létezésnek”. Ez a
mondat látszatra egyszerû, semmi különöset nem mond. Énnekem mégis az jutott az eszembe és ahhoz társítom, amit az egyik
szellemi mentorom, Hamvas Béla hagyott a világra. Aki végig azt
mondta, hogy elég már abból, hogy mi, emberek, itt, ebben a rendkívül nehéz földi körülmények között, csak úgy szépen átszundikáljuk az életünket. Hogy nem ébredünk fel
arra, hogy mi az az igazi valóság. Hát azt hiszem, ezt napjainkban mindannyian jól tudjuk
és látjuk, hogy valóság címén ez az elég gyalázatos televízió világ mit akar belénk plántálni.
Nem errôl a valóságról beszélek, nem errôl
az ál valóvilágról, hanem arról, ami az emberi életnek a rendeltetése, hogy végre ki kell
nyitni az embernek a szemét, fel kell figyelni
arra, hogy miért jött egyáltalán ide a Földre.
…Brunszvik Teréznek egy ilyen fényességes
pillanata volt, amikor 34 éves korában sok keresgélés után rájött
arra, hogy nem találja az életének az értelmét, ha nem találja meg
a célt, amibe bele lehet ölni a szeretetét, az energiáit. Ettôl kezdve
indult el az a munka, ami mind a mai napig hat. Gondoljanak csak
arra, hogy 1828-ban egész Közép-Európában ô hozta létre a saját
pénzén – nem mások pénzén – … az elsô óvodát, s mindezért itthon nem kap ám olyan nagy köszönetet, nehogy azt tessenek gondolni. Ez…, úgy látszik, egy olyan örökös magyar átok, hogy minél többet csinál valaki, annál több piszkálója akad. … Attól kezdve indul el ez a küzdelmes sors, amelyik nem csak a pedagógiában
tesz sokat, hanem olyan gondolatokat hagy hátra, … olyan gondolatai vannak, amelyek a hazaszeretetnek a fogalmát egészen közel
hozzák hozzánk. Ma olyan világot élünk, hogy még mindig akadnak
sokan, akik megkérdôjelezik ezt, hogy kell-e szeretni a hazát. Mit
kell szeretni azon, hogy éppen magyarok vagyunk? Elég, hogy európaiak vagyunk! Akinek még ez sem elég – mondják –, hát itt a
globalizáció. Elég, hogy ez az egész világ tulajdonképpen a miénk.
Hát ez a drága asszony, Brunszvik Teréz és még nagyon sokan a
magyar történelemben… nagyon jól tudták, hogy ahova az ember
születik, ahova gyökerezik, elsôsorban oda tartozik, és annak a tájnak, azoknak a sokat próbált embereknek kell valami olyat nyújtani,
ami valóban maradandó. Ô szerette hazáját és magyarnak vallotta
magát, holott – amint tudjuk – a naplója… német nyelven íródott.
Nem ezen múlott! Az egész lelkisége magyar volt!
…
A Brunszvik Terézi gondolatok máig hatóan érvényesek. Amikor
például azt mondja, hogy az a kormány, amelyik féktelenségben
tartja a fiatalságot és a gyerekeket, amelyik megenged nekik mindent, az ne csodálkozzon azon, hogyha majd azután a jövôje is
ugyanilyen féktelen lesz. Hát ez olyan mintha az elmúlt tíz évnek az
oktatáspolitikája köszöntene vissza.
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És mond még valamit Brunszvik Teréz, ami nekem annyira felfedezés szerû volt, hogy arra gondoltam, hogyha nem Brunszvik Teréz
mondta volna, hanem én engednék meg magamnak egy ilyen mondatot, lehet, hogy holnap, holnapután a sajtóban megjelenne, hogy
a sajtószabadság ellensége vagyok. Tudniillik azt mondta Brunszvik
Teréz…, hogy a sajtószabadság az egészséges én cenzúráját soha
sem kívánhatja megszüntetni. Vagyis kiáll a sajtószabadság mellett,
de azt mondja, hogy van egy egészséges eszünk, amely nem enged
mindent. Amelyik azt mondja – gondolom, ezt gondolja –, hogy a
feltétlen mocskot, a rágalmakat, gyalázatot, azt nem lehet a sajtószabadság vélt kapuján beengedni a közvéleménybe. Milyen okos
volt ez az asszony!
…
Azt is mondja többek között, hogy nagyon igaza van a pedagógiának, hogy a gyerekeket nem szabad ingerelni, s utána hozzáteszi,
hogy de a nemzeteket sem tanácsos. Tessék
ebbe belegondolni! Mit üzen? Ne tessék ingerelni azt a nemzetet, amelyik talpra akar állni, amelyik valamit akar csinálni és meg akar
maradni!
…
Mondott egy mondatot, amit minden hitben elmerülô embernek tudnék ajánlani. De
ez olyan pontosan fogalmazta meg azt, amin
még teológusok is vitatkoznak, amikor azt
mondja, hogy az atya, fiú, szentlélek fogalmát hogyan lehet magyarázni. Ô ezt mondja: az atya a végcél, a fiú az út, a szentlélek az
erô, amelyik irányít. Tökéletes, pontos. Nem
hiszem, hogy van teológus, aki azt mondhatná, hogy ez nem igaz.
Neki ez a sugallom a belsejébôl jött, és ôt valóban az egész életében ez is irányította.
…
Ez az asszony nagyon sokat tudott, és soha nem konvencionálisan gondolkodott. Gondoljanak arra, hogy minden gondolkodónak, mindenkinek, aki valamit ebben a világban tett, tulajdonképpen az adja meg a késôbbi századokban a rangját, hogy megtalálja-e a jelen azt a folytonosságot, ami ehhez a múlthoz köti. Nem
minden érték, ami régen történt, ezt tudjuk a tárgyainkról. Van,
ami egyszerûen avítt, ki kell dobni, s van, ami antik. S milyen nagy
különbség van az antikvitás, s hogy úgy mondjam a lomtalanítás
között. Mindenki tudja! Hát a múltunkból is azt válogatjuk ki, arra
figyelünk, ami a jelen számára legalább olyan tanulságot hordoz,
mint valamikor. És neki rendkívül sok olyan mondata és gondolata
van…, (melyek) vitába szállhatnának bizonyos ál liberális gonoszkodó megjegyzésekkel.
Ô például azt mondja, hogy nem szabad a rangot tekinteni. Mondja ezt a rangkorságnak a korában, amitôl még ma sem vagyunk különösebben védettek, csak ezt ma nem rangnak, hanem pénznek
hívják. Ô azt mondja, hogy minden ember egyformán nagy lehet a
maga hatáskörében, a parasztember, a kocsis, a konyhalány, mindenki, aki a saját hivatását betölti, lehet olyan tiszteletre méltó,
mint a király, ha az jól végzi a kötelességét. Micsoda óriási, valóban
modern gondolat. Mondja ezt egy grófnô.
…Egy nagy kedvencem, amit a személyes szabadságról beszél. Azt
mondja, hogy az ember annál szabadabb, annál jobban megtalálja
földi hivatását, minél kevesebbre van szüksége. Tehát úgy kell élni,
hogy minél kevesebbre legyen szükségünk, és ugyanakkor minél
többre lehessen minket használni. Ez a mondat olyan, aminek szöges ellentéte bizonyos felszínes gondolkodás, amelyik ma úgy sum-

Ez történt
mázható, hogy lehetôleg mindent szeretnének emberek birtokolni,
lehetôleg mindent szeretnének felhalmozni, a lehetô legkisebb fáradtsággal és felelôsséggel.
…
Valóban, mindannyian… egy dologban lehetünk biztosak, hogy nincs
olyan ragyogó sors, nincs olyan diadalmas élet, ami egyszer véget
nem ér. El fogunk innen menni, és amikor elmentünk, nem mindegy, hogy mit hagytunk itt. … Egy híres író mondta, hogy a világban
nyomot kell hagyni. Én ezt egy kicsit kibôvítem, mert azt mondom,
hogy nem mindegy, milyen nyomot. Hát az is nyom, ha valaki valami maszatot hagy maga után, ha piszkot hagy maga után, ha lemoshatatlan olajfoltot hagy maga után. Olyan nyomot kell hagyni, amelyik tovább dúsítja, felvirágoztatja, díszíti azt a teremtést, aminek
mindannyian a részesei vagyunk. Ebben volt nagy Brunszvik Teréz.
…
Azt mondta, már az élete vége felé, hogy Isten engem ötven évvel
ezelôtt a magyarokhoz küldött, és azt üzeni általam: Ôrködjetek!
Vigyázzatok! Ez ma is így szól hozzánk: Ôrködjünk! Vigyázzunk!
Vannak értékeink, amiket ôriznünk kell, és nagyon vigyázni kell,
hogy senki ne tehesse tönkre!”

„Az öregeket dicsérem, a bölcset, a gyönyörût
A türelmest, a csendes szavút,
Az öregeket dicsérem, kiknek szavára figyelj! Mögöttük áll maga az élet.”
(Illyés Gyula)

Tisztelet, megbecsülés

Nefelejcs nyugdíjas klub

Október 6-án igen szép számmal jöttünk össze rendkívüli klubnapra, hogy hivatalosan is elinduljon szervezetünk. Dr. Szabadkai Tamás ügyvéd úr jóvoltából a Cégbíróságon be lett jegyezve a klub, a
hivatalos nevünk: Martonvásári Nefelejcs Nyugdíjas Klub. Így már
a pályázati lehetôségek is megnyíltak elôttünk. A tagság megválasztotta vezetôit is, Szöllôsi Tibort elnöknek, Kisné Bartha Máriát alelnöknek, Bosnyák Jánost vezetôségi tagnak, Salgó Bélánét gazdasági vezetônek.
Ezen a szép napon aztán átsétáltunk az Emlékezés terére, ahol
megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról (képünkön). 13 tagunk felolvasott néhány sort, majd gyertyákat helyeztünk el. Klubnapjainkat minden második héten Martonvásáron, a Budai út 27-ben tartjuk 15 órától, ahová mindenkit szeretettel várunk. A klub régi és új
tagokkal folytatja munkáját.
Néhány szép emléket idéznénk még fel a nyári programjainkból:
Mága Zoltán hegedûmûvésztôl több meghívást is kaptunk a 100 jótékonysági jubileumi koncertsorozat állomásaira, többek között a
Mátyás Templomba, valamint a Bazilikába. Külön köszönet Mága
Zoltánnak, hogy soha nem felejtkezik meg nyugdíjasainkról.
Október végén igazán nagy öröm érte klubunkat, Kádár József tagtársunk egy országos irodalmi pályázaton III. helyezést ért el „A
mandulaárus asszony” címû novellájával. (A novellát lapunkban is
közzétesszük. A szerk.) Ezúton is szívbôl gratulálunk neki és további sok sikert kívánunk!
Szöllôsi Tibor, elnök

Martonvásár Önkormányzata, az Embertársainkért Alapítvány és a Szent László Völgye Segítô Szolgálat szervezésében október 22-én rendeztük meg az Idôsek Napi
Ünnepséget, melyen Illyés
Gyula szép szavaival köszöntötte dr. Szabó Tibor polgármester a megjelent szép korúakat. Köszöntôjével kifejezte az idôs emberek iránti tiszteletet, megbecsülést
és figyelmet. Hangsúlyozta továbbá, hogy az idôskor
fontos életszakasz, melyet
felelôsséggel kell megélni.
Egy olyan idôszak, amikor
az kerül elôtérbe, ami igazán szép és értékes. Legyenek körülvéve szeretettel, a
bánatban, betegségben pe-

dig vigaszban és támogatásban legyen részük.
A köszöntô szavak után, színes mûsorcsokorral és finom
ételekkel kedveskedtünk az
idôseknek. A martonvásári
Szélrózsa énekkar kamara kórusa, Nemesné Sólyom
Emese és Victorné Erdôs Eszter elôadásában megcsendülô
dal, valamint Kurucz Istvánné
Lujzika néni elôadásában
elhangzó vers, továbbá a
Mûvészeti Iskola Villô csoportjának növendékei nyújtottak megható, szórakoztató perceket a résztvevôknek.
Ezt követôen az estébe nyúló
zenei mûsor és vidám hangulat megteremtésében Provoda
Jodes volt segítségünkre.
Szabóné Pályi Judit
az alapítvány nevében
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Civil világ

Karácsonyi jótékonysági vásár

D

ecember 3-án,
dülálló idôseket szeretezúttal új helyen,
nénk karácsony elôtt táa Rendezvényudvarmogatni.
ban tartjuk meg imDecember 3-án hímár 10. Jótékonysági
vunk és várunk a
Karácsonyi Vásárunkat,
sátrunkhoz minden
melyre sok szesegíteni szándékozó
retettel várunk
vásárlót, kézmûves
mindenkit reggel
a j á n d é k t á r g y a k8-tól 13 óráig.
kal, gyertyákkal,
Októbertôl ismét
karácsonyi süteelkezdôdött a jótéményekkel, gyekonysági karácsonyi várekek által adomásárra való felkészülés (kényozott, használt, de
pünkön). A vásáron eladásra
még jó állapotú játékokkínált saját készítésû tárgyakat a
kal, kürtôskaláccsal, betleherégi óvodának a középsô termében kedd mes játékkal és a szokásos adventi hangudélelôttönként 9-tôl 12 óráig és csütörtök lattal.
esténként 6-tól 9 óráig készítjük el közösen. A gyerekek adományikat (társasjátékok,
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, könyvek, játékok) leadhatják az óvodáakik szívesen segítenek a kézmûves foglal- ban, az iskola titkárságán, a plébánián és a
kozásokon, vagy bármilyen más formában. könyvtárban.
Új ötleteket, segítôket, támogatókat szíve- Köszönetet mondunk mindenkinek, akik az
sen fogadunk.
eddigi, és az eljövendô munkában részt válA vásár bevételébôl az idén az Embertársa- laltak, és további örömteli készülôdést kíinkért Alapítvány segítségével, helyben lakó, vánunk!
rászoruló, súlyos betegségben szenvedô
Gyulayné Orosz Ágnes (Tel.: 461-534) és
embereket, a Karitászon keresztül egyeVargáné Veszeley Erzsébet (Tel.: 460-499)

MEGHÍVÓ

Tisztelt Civil Szervezetek, Közösségek, Csoportok!
A Brunszvik-Beethoven Központ november-december hónapokban készíti el a 2012es év esemény naptárát. Annak érdekében, hogy a rendezvények között ne legyenek
átfedések, szükségünk van az Önök programjainak idôpontjaira, elképzeléseikre, ötleteikre. Az összehangolás érdekében, személyes találkozóra hívom Önöket november 22-én (kedden), 18 órára a Városháza Geróts-termébe.
Pfiffer Zsuzsanna
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Kapjon ebédet
minden
gyermek!
Az Embertársainkért Alapítvány céljai között szerepel a hátrányos helyzetû, bajba
jutott emberek, családok támogatása, számukra közösségi programok és olyan helyi
társadalmi összefogás szervezése, amely
javíthat a helyzetükön.
A nehéz helyzetben élô családok nagy
részének életszínvonala a gazdasági változások, a munkaerôpiaci lehetôségek
szûkülése miatt romlott, elôidézve a szegénység és gyermekszegénység kialakulását. A gondokat mérsékelheti a társadalmi
felelôsségvállalás, valamint az emberbaráti szeretetbôl történô segítségnyújtás.
Az ezekben a családokban élô gyermekek helyzetének javítása érdekében kérünk segítséget. Szükség van rá, hiszen
több olyan kiskorú gyermekrôl van szó,
akik akkor laknak jól, ha az óvoda és iskola közösségeiben ebédelhetnek. Azonban elôfordulhat, hogy éppen ezek a
gyermekek a szüleik felgyülemlett étkezési térítési díj tartozása miatt nem vehetik igénybe az óvodai és iskolai étkeztetést. Az oktatási intézmények mindezt megpróbálták eddig saját eszközeikkel kezelni, hogy a gyermekek ne maradjanak éhesek. Továbbá e gyermekek
családjainak folyamatosan segít a Segítô
Szolgálat, valamint az Önkormányzat is,
de a családok anyagi helyzete, a többszörösen hátrányos helyzet nehezen és csak
lassan változik, reagál a szociálpolitikai
rendszerekre.
Kérjük a Martonvásáron élô állampolgárokat, vállalkozásokat, amennyiben tehetik, támogassák az Embertársainkért Alapítványon keresztül ezt a célt, hogy közös
erôvel segíteni lehessen a városunkban élô
éhezô gyermekeknek. Felajánlásaikat az
Embertársainkért Alapítvány számlájára, a
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet 57800040–10000025 számon a „Kapjon ebédet minden gyermek” jelige feltüntetésével tehetik meg.
A számlára összegyûjtött pénzadomány
összegét az óvodai és iskolai étkezési térítési díjak és hátralékainak a kifizetésére
fogjuk fordítani.
A családok, gyermekek kiválasztásában, a
gyermekvédelmi szakemberek (szociális
munkások, óvodai, iskolai pedagógusok)
véleménye alapján a kuratórium dönt.
Támogatásukat köszönve.
Szabóné Pályi Judit,
az alapítvány nevében

Civil világ

Húsz évesek leszünk!
Bizony, maholnap húsz esztendôs lesz a martonvásári „Együtt-Értük” Alapítvány. Személyes életünkben nagy eseménynek tekinthetô a bûvös második X átlépése, de egy alapítvány életében,
mûködésében is olyan jeles mérföldkô a 20. születésnap, mely mindenképpen említésre méltó.
A martonvásári „Együtt-Értük” Alapítványt 1991 decemberében hoztuk létre – néhány lelkes pedagógus és szülô – azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk az értelmileg akadályozott gyermekek, fiatalok életminôségének javításához. Az évfordulóhoz közeledve jóérzéssel állapíthatjuk meg, hogy
évrôl-évre jelentôs összegekkel, nyertes pályázatok révén további támogatásokkal tudjuk szolgálni kitûzött célunk elérését.
Programjaink közül több is kiemelkedik. Évente erdei iskolába visszük gyermekeinket a gánti
székhelyû Fecskepalotába. Ez kezdetben négyhetes volt, késôbb kéthetes programunk lett. Több
mint 15 éve „Majális” programsorozatot szervezünk az értelmileg akadályozott gyermekek javára. Rendszeresen támogatjuk a gyógy úszást, gyógy lovaglást. Költünk rehabilitációs eszközök beszerzésére. Támogatjuk a fiatalok színházlátogatását, szocializációs lehetôségeinek bôvítését. Pályázati programok révén nemzetközi találkozókon, fesztiválokon való részvételhez segítjük hozzá
szakembereinket és a sérült fiatalokat.
E gazdag tevékenységrendszert immár húsz éve úgy tudjuk megvalósítani, hogy alapítványunknak egyetlenegy alkalmazottja sincsen, minden feladatot önkéntesen oldunk meg, s örömteli tény,
hogy jelentôs számú azon személyek köre, akik sok-sok éve kitartóan áldozzák szabadidejüket
programjaink eredményessége érdekében.
Évrôl-évre számottevô összeget kapunk az alapítványunk javára felajánlott 1 százalékokból is,
mely természetesen fontos szerepet játszik abban, hogy a felsorolt programok és fejlesztések
megvalósulhassanak.
Évfordulónk alkalmából december 13-án 16 órára ünnepelni hívunk, s szeretettel várunk mindenkit, aki részese sikereinknek, örömeinknek! A név szerinti meghívottakon kívül várjuk azokat is,
akik – névtelenül – 1%-uk évenkénti felajánlásával segítik céljaink megvalósulását. Ünnepeljünk
együtt, tekintsük át húszéves eredményeinket, részletesebben, a számok tükrében is! Fedezzük
fel együtt a húsz év tevékenységét bemutató kiállítást, örüljünk együtt a támogatott értelmileg
akadályozott fiatalok mûvészeti tevékenységének, s kellemes zenei mûsor, szerény vendégfogadás mellett töltsünk együtt egy szép estét!
Advent idôszakában, karácsonyra készülôdve jó érzéssel tölthet el mindannyiunkat, hogy értékválsággal küzdô, pénzközpontú világunkban vannak még közösségek, akik önzetlenül is képesek
tenni környezetünkért, embertársainkért. Szenteljünk kis idôt ez alkalommal is „Együtt”–„Értük”,
vagyis a Martonvásáron nevelkedô, sok esetben még ma is hátrányos helyzetû rétegért, az értelmileg akadályozott gyermekekért, fiatalokért.
Orbánné Molnár Anikó, a kuratórium elnöke

„Sok 1% sokra megy…”
A martonvásári Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Diákotthona mellett mûködô Együtt-Értük Alapítvány nevében köszönjük a
felajánlott 1 százalékokat!
A részünkre, 2010-ben átutalt 640 605 forintot a következô célokra használtuk fel:
• gánti erdei iskola program,
• gyógylovaglás,
• terápiás eszközök beszerzése,
• gyermekek színházlátogatása.
Az alapítvány által támogatott értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok nevében köszönjük a támogatásokat!

Nôk a

költészetben
Októberi találkozónkon az
Élet kenyere Háza katolikus közösség tagjaként jelenleg
Mar tonvásáron
élô Veronika nôvér mutatta be és mesélte el mindazt, amit perui szolgálata alatt megélt és tapasztalt. Egy éven keresztül az
Amazonas-ôserdô „kapujában” lévô Isillumában szolgálta a szegényeket. Bemutatott képein keresztül megismerhettük milyen
megpróbáltatásokkal kell
megbirkózni az ott élôknek
egyebek mellett a közlekedés, a talajmûvelés, vagy
éppen az oktatás területén.
Nehezen engedtük el Veronika nôvért, mert elôadása
kapcsán sok-sok kérdés forgalmazódott meg bennünk,
melyre szívesen válaszolt.
Köszönjük, hogy nehézségeit és örömeit megosztotta velünk.
A hölgyklub következô
találkozóját
november
21-én (hétfôn) 17 órától
tartjuk a városháza Gerótsteremében, ahol 18 órától
vendégünk F. Dôry Magdolna (képünkön) színmûvész,
Radnóti-díjas
versmondó lesz. Elôadásának címe:
Nôk a költészetben.
Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt.
Szabó Lajosné

Énekesek kerestetnek
A Szélrózsa Énekkar szép énekhangú,
biztos hallású tagokat vár soraiba.
Próba: szerdánként este 6 órakor
a Beethoven Általános Iskola
elsô emeleti Pusztai ének termében.
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A mandulaárus asszony*
Azt hiszem, minden ember életében történik legalább egyszer olyan esemény, kis városkának a presszóját vezethette. Elamiért egész életében szégyenkeznie kell. Amit szeretne meg nem történtté vál- mulasztott segíteni, pedig megtehette volna… Bizony megtehette volna!
toztatni, vagy legalább jóvátenni minden áron.
Elmondok hát magamról egy történetet, melynek valamikor, nagyon-nagyon ré- Szolgáljon mentségül, hogy azóta nagyon
gen én is részese voltam: találkozásomat a mandulaárus asszonnyal és a kisfiú- sokszor megtette már. Segített másokon,
val. Azóta is éget a szégyen, gyötör a lelkiismeret, elmondom most vezeklésül, ha amikor csak alkalom kínálkozott. Mégis
örökké sajnálni fogja, hogy azt az alkalmat
megbocsátható.
elmulasztotta és nem teheti jóvá.
Hiába suhantak el közben az évek, mégis gárzó fénye, s egy lobbanása mintha még a A mandulaárus asszony nekem a ros�úgy emlékszem rá, mintha ma történt vol- segítségemért esengett volna, – némán is szért jóval fizetett. Itt hagyta nekem átna. A kis városkában, ahol épp akkor egy kért a tekintetével. Elkínzott arcáról lassan ható tekintetét. Barna szemét azóta is lápresszó vezetôje voltam, személyzeti asz- eltûnt az erôltetett mosoly, csak a lemon- tom, mintha állandóan engem nézne… Fitalomnál üldögéltem munkatársaim és né- dás és a szégyen szomorúsága tükrözôdött gyeli cselekedeteimet. Tekintete mindig fihány vendég körében. Szokásos kávé- rajta.
gyelmeztet: ne tagadjam meg önmagamat
mat és limonádémat szürcsölgettem, míg – Mi nem vásárolunk mandulát, mondtam soha!
asztaltársaim konyakjukat fogyasztották. tárgyilagosan. Nekünk a cukrászmûhely A fiúcska azóta bizonyára felnôtt és nagy
Unottan hallgattam felszínes fecsegésüket, szállítja a süteményeket. Ott próbálkoz- lett. Tanul vagy dolgozik valahol. Talán bolami egyébként cseppet sem érdekelt.
zon, hátha megveszik a mandulát. – Érez- dog és elégedett. Engem mégsem hagy
Ragyogó júniusi délelôtt volt, a kirakat üve- tem, hogy már nem is hallja a szavaimat. nyugodni a lelkiismeret. Gyakorta gondogén át álmosítóan sütött be a nap, asztalo- Csupán azt érzi, hogy lenézik, kinevetik ôt, lok rá és álmomban sokszor látom is ôt.
mon számlák hevertek könyvelésre várva. közönyösek gondjaival szemben.
Úgy jelenik meg, mint akkor: most is kisLassan kinyílt a presszó ajtaja és egy szi- Halkan elköszönt, szorosan magához von- gyerek még, mezítlábas, szalmaszôke, és
kár, rosszul öltözött asszony lépett be raj- va kisfiát, és mint valami nesztelen láto- kékszemû. Tanúság rá és igazamra a róla
ta. Kezében vászon zacskót szorongatott, más, elindultak a kijárat felé. Csak a tekin- írott versem:
szorosan mellette, vele szinte eggyé vál- tetét hagyta nálam intô figyelmeztetésnek
va, mezítlábas kisfia bújt meg. Az asszony- – mindörökre.
A dajka-este csönddel körbe von,
nak sötét, napégette barna volt az arca, Asztalomnál még egyre a jövevények fél- képzelet gyullad, szárnyal szabadon.
de a szeme színére emlékszem legéleseb- szegségén élcelôdtek. Én azonban nem A látomásod képe jár megint
ben: átható tekintete volt, szinte lélekbelá- tudtam velük nevetni! Az ital nem ment És arcod látom, amint rám tekint.
tó, ami utamon mindig elkísér. A kisfiúnak le a torkomon, mert nagyon szorította vaolyan ártatlan tiszta kék szeme, mint a nyá- lami kínzó érzés. A lázadó lelkiismeret. A Egy nagy-nagy pályát lát a két szemem
ri ég, és a haja színe aranyló szôke, mint a felszolgált üdítô érintetlenül melegedett S egy kisfiút is tisztán, élesen.
búzakalászok.
elôttem, a velem együtt ülôktôl lélekben Egy fényes utat futsz be – jól tudom
A pincér harsány nevetése vonta rájuk a olyan messze voltam már, mint a csillagok, És sorsod írják fönn egy csillagon.
figyelmet, aki asztalomhoz küldte a jö- távozásukat sem vettem észre.
vevényeket. Félénken közeledtek felém. Istenem, hányszor eszembe jut ez a törté- Én látom, bár még halvány sugara –
Az asszony halkan köszönt, asztalom net, s bár közel húsz év telt el azóta, még- üzeni mégis: ne csüggedj soha!
elôtt félszegen megállt. Látható zavará- sem tudok az emlékétôl szabadulni. Éget a Figyelik lépted. Ne légy szomorú,
ban kendôjét gyûrögette, kopott ruháját szégyen, mert én sem voltam különb a töb- Te csöppnyi ember… kedves kisfiú.
simogatta. A fiúcska az édesanyja szok- bieknél, akik akkor mellettem ültek. Pedig
nyájához simult. Amikor megkérdeztem akkor is éreztem, mit kellett volna tennem, A történetet is azért írtam meg, hogy botôlük: mit kívánnak tôlem, az anya me- mégis gyáván megtagadtam önmagamat. csássa meg nekem a botlásomat. Nekem,
leg-barna szemében bizakodó fény gyul- Ó, azóta hányszor igyekeztem jóvátenni az aki azóta már sokszorosan jóvá tettem
ladt. Fáradt mosoly suhant át gondoktól akkor elkövetett hibát.
mindent. Azért írom le, hogy mindazok,
barázdált arcán. Alig hallhatóan elmond- Ma már tudom, hogy akkor mindenképp akiknek nyitott a szíve a szépre és jóra,
ta, hogy mandulát hozott, szeretné eladni, meg kellett volna vásárolni azt a mandulát, mindig segítsenek a rászorulókon: idôs as�ha megvennénk. Gondolta, – nekünk ta- minden áron. Tudom, hogy annak az as�- szonyokon és mezítlábas kisfiúkon.
lán kell az üzletben.
szonynak és a kisfiúnak nagyon kellett az És mindenkit nagyon szépen kérek rá, ha
Mielôtt bármit is szólhattam volna, aszta- a pénz. Talán éppen iskolatáskát, tansze- véletlenül találkoznak valahol a mandulalomnál kitört a nevetés, a köröttem ülôk reket, ruhát és cipôt kellett volna venni a árus asszonnyal és a kisfiúval, mondják meg
féktelen, minden jó érzést nélkülözô har- pénzbôl a fiúcskának, akinek – emlékezem nekik, hogy hol lakom, küldjék el hozzám,
sány hahotája.
rá élesen ma is – kalász-szôke volt a haja és mert azóta is mindig várom ôket.
Az asszonyka megszégyenülten állt az asz- nagyon szép égszínû kék a szeme.
Annak az asszonynak pedig – mert mindig
tal elôtt, – menni és maradni egyformán Emlékeztet egy régi-régi mezítlábas kisfi- figyelmeztet a helyes útra –, köszönöm a
erôtlenül.
úra, aki nagyon messzirôl indult el hajdan. tekintetét.
Szemébôl elszállt a bizakodás melegen su- Nagy utat kellett megtennie, amíg annak a
Tihanyi K. József
* (A Nyugdíjasok Országos Szövetségének Generációk címû lapja augusztusban írt ki irodalmi pályázatot, melyre verseket, novellákat lehetett beküldeni. Tihanyi K. József „A mandulaárus asszony” címû írásával III. díjat nyert. Ehhez ezúton is gratulálunk. A szerk.)
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Közlekedésbiztonság – télen
A közlekedésben a téli idôszak
tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a jármûvezetôknek
egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjármûveket – fôleg hos�szabb autóút elôtt – ajánlatos
alaposan átnézni, megvizsgálva
minden biztonsági berendezést
és tartozékot. Elengedhetetlen
az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenôrzése. A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a
gépkocsival történô közlekedés fontos kelléke lehet a jól
mûködô ablaktörlô, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelô
ablakmosó folyadék vagy a
páramentesítô. Az ablaktörlô
gumikat már a tél beállta elôtt
érdemes kicserélni, hiszen az
elhasználódott gumi nem töröl,
hanem maszatol.
A téli idôszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán
sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármû világítóberendezéseit. Ugyanakkor a
rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz
manôverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában
hosszabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS),
úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármû kormányozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékrôl, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor
fékezzünk, amikor az autó már
újra a kívánt irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetési gyakorlást, amely nagyon
sok új ismeretet nyújthat, és a
gépkocsivezetô éles helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a jármû megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való

biztonságos közlekedéshez téli roncsok hólánccal vannak fel- látható! A gyalogoselütéseknél is hasonló a helyzet, a gyagumikra van szükség. Még ak- szerelve.
kor is téli abroncsokkal indul- Fel kell hívni a közúti forgalom- logos „beleolvadt” környezejunk útnak, ha éppen nincs hó. ban résztvevôk figyelmét, hogy tébe. A fényvisszaverôs dzseki,
A nyári gumi már +7 fok alatt mindig az idôjárási-, látási- és fényvisszaverô karszalag, matcsúszni kezd, fagypont körüli útviszonyoknak megfelelôen rica láthatóvá tesz, megvédhet.
Lakott területen kívül mind a
kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén
fényvisszaverô ruházatot kell
viselni.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett
hozzátartozik a gyakorlat és a
jármûvek megfelelô felszerelése, mûszaki állapota is. Elindulás elôtt ellenôrizni kell a kerékpár felszereléseit: kormányberendezés; elsô és hátsó fék
(megállás); csengô (hangjelzés);
elöl fehér vagy kadmium sárga
lámpa, hátul piros lámpa vagy
villogó és piros fényvisszaverô
prizma, az elsô keréken sárga
küllôprizma, láthatósági mellény (látni és látszani elv).
Ebben az idôszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is,
hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy sebességû
gépjármû elhalad mellette. Sok
baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy
hômérsékleten megmerevedik, vezessék gépjármûveiket. Na- a mûvelet megkezdése elôtt a
nagyon kis tapadással rendelke- gyobb követési távolság tartá- kerékpáros mindig nézzen hátzik, így használata veszélyes le- sával megelôzhetôek az erre ra, és ne feledkezzen meg az
het. A téli gumit ezzel szemben az idôszakra leginkább jellemzô irányjelzésrôl sem.
Ezen alapvetô szabályok és taúgy fejlesztették ki, hogy ala- balesetek.
csony hômérsékleten megnô Mostanában sokat emlegetjük nácsok betartásával minimálisra
a tapadási értéke. Téli gumival a „látni és látszani” szókapcso- csökkenthetô a balesetek kocrövidebb a fékút is. A nyomás a latot. Baleseti elemzések igazol- kázata még a kritikusabb téli
téli gumikban 0,2–0,3 barral le- ják, hogy a legtöbb halálos ke- idôszakban is.
gyen magasabb, mint a nyári ab- rékpáros baleset abból adódik, Jó utat és balesetmentes közleroncsokban, mert a túl alacsony hogy a kerékpáron nem volt vi- kedést kíván a
Gárdonyi Rendôrkapitányság
nyomás befolyásolja a profil ön- lágítás, a kerékpáros nem volt
tisztuló képességét.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes
a hajtott tengelyen lévô kerékTájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklôdôket, hogy november
re rakni, így kormányozható
17-én, csütörtökön, 17 órától Horváth András, az MSZP
marad az autó. Azt tudni kell,
országgyûlési képviselôje és Kis György Fejér Megyei
amennyiben a „Hólánc használata kötelezô” táblát kihelyeképviselô fogadó órát tart.
zik, az adott úton – a „Hólánc
Helyszín: Martonvásár, Budai út 20. Minden Érdeklôdôt szehasználata kötelezô vége” tábretettel várunk!
láig – csak olyan jármûvek közMSZP Martonvásár Városi Szervezete
lekedhetnek, amelyek legalább
egy hajtott tengelyén a gumiab-

Fogadó óra
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Hirdetés

Tájékoztatás
A Harmonikus Fejlôdés
Alapítvány tájékoztatja
Önöket a 2010. évi pénzügyi eredményérôl:

Bilik Sándorné,
az alapítvány elnöke
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Pénzeszköz:
Eszközök összesen:
Induló tôke:
Tôkeváltozás:
Tárgy évi eredmény:
Források összesen:
Eredmény kimutatás:
Bevétel:
– 1%-ból
– egyéb
Költségek:
Tárgy évi eredmény:

283 000
283 000
100 000
176 000
7 000
283 000
27 000
2 000
22 000
7 000

Vélemény
Kizmus Lajos rovata

Vannak dolgok…
Különös idôk járnak ránk mostanában. Nézegetem az éves
meteorológiai adatokat, és
mindenféle gondolatok jutnak eszembe az ember által
a természet ellen elkövetett
merényletekrôl. Üvegház-hatás, szélsôséges idôjárás, viharok, jégverések. Ebben az évben a már-már kegyetlen szárazságot lépten-nyomon érzékeljük. A számok tükrében:
2010 október végéig 801 mm
csapadék hullott, 2011-ben:
220 mm. Vajon mit hoz a tél?

ki szeretne jobban élni. De azt
hinni, hogy ez egy kormányzati döntéssel elérhetô, az
azért több, mint naivitás. Lehet persze tüntetni, meg petíciókkal bombázni a kormányt
– de tán nem ártana némi önmérsékletet tanúsítani, tekintettel lenni arra az alapigazságra, hogy csak az osztható
el, amit megtermelünk. Az viszont tény, hogy az elosztáson
lehetne is, meg kellene is korrigálni. Mert azért elég ízléstelen dolog, hogy azok, akiket súlyos felelôsség terhel az elmúlt
évtizedek bûneiért, mind a mai
napig kiemelt nyugdíjat élveznek. Hogy ez csak néhány ezer
ember? Lehet. De a méltatlanul magas nyugdíjaik revíziójából származó pénz minimum
ugyanannyi nehéz helyzetû embernek jelenthetne némi kön�nyebbséget.

***
„Görögországban idén júniusban a Bajnai-csomag mintegy
hatszorosának megfelelô megszorítást fogadtak el (hazánkhoz hasonló méretû, népességû,
fejlettségû ország). Joggal
felvethetô az is, hogy a görögök
megmentése valójában nem a
görögök, inkább az ôket finanszírozó bankok érdekében tör***
tént”. (fn hír24 2011.11.02. 13:59 Szombaton (november 5.) az
– internetes hírportál)
Imréket köszönthettük névNos – vélhetôen itt keresendô napjukon. Vajon hány törtéa mi gondjaink gyökere is.
nelemtanárnak jutott eszébe,
hogy a névnap kapcsán emlí***
tést tegyen elsô királyunk, IstKegyetlenül nehéz utat kell ván fiatalon elhunyt fiáról, Imre
bejárnia a jelenlegi kormány- hercegrôl? Akinek élete – a rennak, ha végig akarja vinni mind- delkezésünkre álló adatok alapazokat a változásokat, melyek- ján – például szolgálhatna a mai
re oly nagy szüksége volna a fiatalok számára is. Azért az
nemzetnek (és, tegyük hoz- nem lehet véletlen, hogy apát is,
zá, amelyeket már az un. rend- fiát is, sôt fiának nevelôjét, Gelszerváltás kezdetén meg kel- lért püspököt is magyar szenlett volna tenni – de az erôsen tekként tisztelik a világ katoliellenérdekû felek – MSZmP, kus hívei.
SzDSz – ezt megakadályozták). Most itt élünk egy gazda***
ságilag katasztrofálisan tönk- A pápai gyerek megint akciózik.
retett országban, mely ráadá- Ciceró jut eszembe. Ô írta azosul erkölcsileg is megroppant kat a híres beszédeket, ameés ahol nagyon sokan gondol- lyekkel leleplezte Catilinát, aki
ták/gondolják úgy, hogy ebbôl a regnáló hatalommal szembea mostani kormányzó erô rövid ni összeesküvés vezetôje volt.
idô alatt képes lesz kiráncigál- Ennek híres részlete magyani a nemzetet. Józan ésszel lát- rul: „Ugyan meddig élsz vis�ni kell, hogy a nyolc (és egy ko- sza, Catilina, még a türelmünkrábbi négy) éves pusztítás nyo- kel? Meddig ûz még eszevemait − melyet súlyosbított a vi- szett dühöd gúnyt belôlünk?
lágra zúduló banki terror – kép- Mely határig hányja-veti matelenség egy-két év alatt eltün- gát zabolátlan vakmerôséged?
tetni. Persze, érthetô: minden- Hát sem a Palatium éjje-

li ôrzése, sem a nép rettegése, sem a legderekabbak ös�szesereglése, sem a senatus
üléshelyének
megerôsítése,
sem a senatorok arca-tekintete, semmi sincs rád hatással? Terveid leleplezôdtek,
nem veszed észre? Bilincsekbe verve valamennyiünk tudatában összeesküvésed, nem látod? Hogy a mára virradó meg
az elôzô éjjel mit mûveltél, hol
voltál, össze kiket hívtál, velük
mifélékrôl tanácskoztál, melyikünk nem tudja, mit gondolsz?
Óh idôk, óh erkölcsök! A szenátus mindezt tudja, a konzul
is látja, ez itt mégis tovább él.

Él?? Sôt, még a szenátusba is eljön, részt vesz az üléseken, és
szemeivel egyenként választ ki,
jelöl meg minket legyilkolásra.”
***
November. Rögtön az elején
Halottak napja. Aztán az ’56os forradalom vérbefojtására
emlékezô és emlékeztetô szomorú nap. De a hónap vége
már Ádventbe hajlik. A várakozás ideje jön. A Megváltó születését várva reménykedünk. A
sorok írása közben a rádióból
Bach h-moll miséje szól: Hozsanna, hozsanna – énekli a kórus. Van remény.

A játék szerepe
Az elôzô alkalommal, már írtunk a szeretô apa jellemzôirôl. Most
ezt folytatjuk a szeretô apa negyedik tulajdonságával. Ez pedig az,
hogy a szeretô apa játszik a gyermekeivel. A játék a vidámság és az
öröm forrása. Fontos, hogy a játékot semelyik fél se érezze kényszernek és megoldandó feladatnak. Sok fajta tevékenység kipróbálása, társasjátékok, küzdôsportok, stb., elôre viszik a gyermek
érdeklôdési körének bôvülését, és kiderülhet, mi az, amit szeret,
és amiben tényleg örömét leli, illetve ami pihenteti. Fontos megjegyeznem még egyszer azt, hogy a játék elsôsorban a vidámság és
az öröm forrása. Az, hogy a gyermek tanul(hat) belôle, másodlagos.
A következô fontos jellemzô, hogy a szeretô apa értékrendje átadására törekszik. A szeretô családfô a maga választotta értékekre alapozza az életét, mert ez megelégedést, belsô békét és értelmet ad számára. Éppen ezért szeretné ezeket átadni a gyermekeinek is. Értékrendünket legbensôbb hitünk és meggyôzôdésük határozza meg, melyre felépítjük életünket. Talán még sosem vettük a fáradságot, hogy számba vegyük értékeinket, mégis egy bizonyos értékrend szerint cselekszünk. Az értékek átadása mindkét szülô felelôssége.
Szám szerint a hatodik jellemzô, hogy a szeretô apa gondoskodik
gyermekirôl, és megóvja ôket a veszélytôl. Ide tartozik a családfô
szerepének feladata, gondoskodása a család anyagi és tárgyi biztonságról.
A hetedik és nagyon fontos jellemzô pedig az, hogy feltétel nélkül
szereti a gyermekeit. Mindegy, hogy gyermeke mit tesz, a szeretete állandó. Még akkor is, ha a gyermek nem viselkedik megfelelôen,
vagy galibát csinál.
Czékusné Bíró Nóra és Fodor-Adorjáni Edit édesanyák
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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
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Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2011. szeptember 1–31-éig
Házasságot ezen idôszak alatt2 pár kötött.

Újszülöttjeink:
Sipos Bálint, Lakner Marcell Rudolf,
Zilizi Ákos, Zilizi Márk, Kupi Zalán,
Izsányi Buda Szatmár

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak, akik
CSONTOS LÁSZLÓNÉ

temetésén részt vettek
és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

• 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.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
S Z TA S Á K M I H Á LY T

elkísérték utolsó útjára, virágot
helyeztek el sírjánál,
ezzel is fájdalmunkat enyhítve.
A gyászoló család

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
november 22-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.
Telefon: (22) 460-257
• Középiskolásokat a sikeres félévi osztályzatra német nyelvbôl felkészít
nyugdíjas pedagógus. Telefon: (22) 460-257

Bababörze
November 18-án (pénteken) bababörze lesz az új óvoda
(Deák Ferenc u.) aulájában 8-tól 12 óráig.

FORUM MARTINI Martonvásár Lapja
ISSN 2060-6346

Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Önkormányzata
Fôszerkesztõ: Orbán András
Fotó: Kizmus Lajos, Vécsy Attila
A szerkesztõség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelõs kiadó: Martonvásár polgármesteri hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentôk:
104
(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

• 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.
• Védõnõi szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (06-22) 461-369 Mobil: (06-30) 384-4382;
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
Várandós és csecsemô tanácsadás: kedd 8–12 óráig;
szerda 8–12 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védônô:
Máthéné Jaskó Anna: anna.vedono@gmail.com
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsi: november 26., 27., december 17., 18.
Martonvásár: december 3., 4.
Ráckeresztúr: november 19., 20., december 10., 11.
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Sport

Felnôttek dobogó
közelben
Felnôtt csapatunk továbbra is menetel a bajnokságban.
A Dunafém-Maroshegy SE otthonában 2:1-re megérdemelten gyôzött csapatunk. Hazai pályán fogadtuk a
Kápolnásnyék csapatát, ahol az ellenfélnél edzôváltás
történt. Ha egy kicsit nehezen is, de sikerült megnyerni a szomszédvár elleni rangadót 1:0-ra. Következett idegenben az Etyek
elleni mérkôzésünk, ahol jó játékkal 2:1-re nyertünk. Hazai pályán egy igazi rangadóval folytattuk a sort, itthon fogadtuk a 2. helyen álló Sárosd csapatát, s remek játékot nyújtva, elsöprô 5:1-es
diadalt arattak a fiúk. Jó szériában vagyunk, igaz van egy pár sérültünk, reméljük, hiányukat meg tudjuk oldani, és jól zárhatjuk az
évet. Egy biztos szeretnénk minél elôkelôbb helyen végezni a szezon végén, igaz ehhez még sokat kell, hogy tegyünk, de jó úton
haladunk.
Ifi csapatunk jelenleg a 11. helyen áll, szoros a mezôny, egy-két
gyôzelemmel simán az élbolyhoz tartozhatnak, amire minden esélyük meg van. Serdülô csapatunknak egy mérkôzése van hátra hazai pályán a Pákozd ellen, ha ezt az akadályt veszik, meg van minden esélyük arra, hogy az 1. helyen zárják a szezont. Megérdemlik, mert hétrôl hétre remek teljesítményt, nyújtanak.
Csapatainknak gratulálunk, és sok sikert kívánunk, szurkolóinknak
köszönet a buzdításért, szurkolásért, továbbra is számítunk támogatásukra!
MSK

Gólerôs U13-asok
Véget ért
a bajnokság U13as korcsoportunk részére az
FMLSZ által kiírt bajnokságban,
ahol gyerekeink hétrôl-hétre
bizonyították tehetségüket. A
szezont az 1. helyen zárták
veretlenül 112 rúgott és 3 kapott gól a mérlegük, amivel nagyon sok örömet szereztek nekünk. Gratulálunk! Erre a hírre
a VIDI is felfigyelt, gyorsan ki
is hívtak egy mérkôzésre minket, ahol igaz 5:4-re kikaptunk,
de nagyon, de nagyon megizzasztottuk ôket, s az eredmény

tunk kiemelkedett a mezônybôl,
négy gyereket (Kondor Zoltánt,
Patkós Kevint, Zoboki Álmost és
Földesi Dominikot) be is válogattak a megyei válogatottba.
ôk egy gálamérkôzésen vehettek részt a VIDI–Újpest NBIes bajnoki mérkôzés elôtt, november 6-án (lapzárta után) a
Sóstói Stadionban.
Körzeti központként november 5-én (szintén a Forum
Martini lapzártája után) tartottuk a 3. Bozsik-tornánkat
Martonvásáron, amelyen a Baracska, Gyúró-Tordas, Ercsi,
Etyek, Ráckeresztúr és persze

Sziréna próba
Országos polgári védelmi gyakorlatot tartanak novemberben. A BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság döntése
alapján országos gyakorlat lesz november 21-én. A gyakorlat során egy azonos idôpontban Magyarország összes településén, így városunkban is megszólaltatják a jelzô szirénákat. A gyakorlatot
megelôzô napokban rövid próbával, a szirénák mûködését ellenôriztük, ellenôrizzük.
A gyakorlaton – a külön kiértesítettek körén kívül – a lakosságnak teendôje nincsen.
– gucsek –

Az U13-asok gólöröme

akár ennek fordítottja is lehetett volna.
Az U11-es csapatunk is vezeti a Dunamount bajnokságot, hétrôl-hétre remek teljesítmény nyújtanak gyerekeink,
amihez szintén gratulálunk!
Október 23-án körzeti válogatott csapatainknak Fehérváron
a Sóstói stadionban VUK tornán
lehetôségük volt megmérkôzni
a megye többi körzeti válogatott csapatai ellen. A mi csapa-

Martonvásár U7-9-11-es korcsoportjai mérték össze tudásukat.
Tornáinkat remek hangulat, önfeledt játék jellemzi, ahol a focipalánták bele adnak apait, anyait.
Bôvebb információt a www.
mustangse.gportal.hu
honlapon találnak.
Rendezvényeinkre, mérkôzé
seinkre, tornáinkra mindenkit
várunk nagy-nagy szeretettel!
Mustang SE

A Bozsik -tornán kiemelt U11-es játékosok
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