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Megjelenik havonta

XX. évfolyam 12. szám

2011. december 15.

Várjuk Önöket…
…december 17-én, szombaton reggel 7 órától termékvásárunkra a rendezvényudvar elôtt;
…december 17-én, szombaton 16 órára, a Mûvészeti Iskola képzômûvészeti kiállítással egybekötött karácsonyi koncertjére az MTA Kutatóintézetének
elôadótermébe;
…december 18-án, vasárnap 17 órakor a Szélrózsa kórus szokásos karácsonyi koncertjére a katolikus templomba;
…december 20-án, kedden este 6 órára a Harmónia Otthonba ökomenikus bibliaórára.
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Önkormányzat

Képviselô-testületi hírek
Novemberben egy soron kívüli és egy soros
ülést tartottunk. November 9-én délelôtt
pályázatokkal kapcsolatos ügyekben döntöttünk.
Elsôként módosítottuk Martonvásár Város
Szerkezeti Tervét, Szabályozási Tervét és
Helyi Építési Szabályzatát. Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”
címû ÚTSZ – KDOP-4.2.1/B-11 jelû pályázaton való indulásunk feltétele volt az, hogy
ezt a módosítást elfogadjuk. A módosítás a
helyi gyûjtôutak besorolásának felülvizsgálatát, illetve azok bôvítését célozta. Eredményeként a következôk szerint bôvült a helyi
gyûjtôutak köre:
1. Orgona u. szabályozási szélessége 22 m
2. Széchenyi u. szabályozási szélessége 22 m
3. Béke u. szabályozási szélessége 16 m
4. Móra F. köz szabályozási szélessége 16 m
5. Bajcsy-Zs. u. szabályozási szélessége 16–22 m
6. Ady E. utca szabályozási szélessége 20 m
7. Vasvári P. u. szabályozási szélessége 18–19 m
8. Bocskay utca szabályozási szélessége 16 m
9. Damjanich u. szabályozási szélessége 22 m
10. Dreher u. szabályozási szélessége 16–18 m
11. Tükrösi u. szabályozási szélessége 16 m
12. Jókai utca szabályozási szélessége 16 m
Másodikként egy LEADER pályázattal kapcsolatosan a rendezvényhelyszín és turisztikai pont kialakításáról döntöttünk.
A Völgy Vidék Közösség illetékességi területén megjelentek a 2011. év aktuális pályázatai. Testületünk döntött arról, hogy
„Térségi rendezvényhelyszín kialakítása
Martonvásáron” címmel a „Helyi népi, kulturális és mûvészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése” célterülethez nyújt be pályázatot. Ezen belül a Gépállomás területén
korszerû, mai igényeket kiszolgáló, mind a
belsô udvar, mind a fedett nézôtér felé nyitott színpad (rendezvényhelyszín és gyakorlási lehetôség zenei, színházi és egyéb pro-

dukciókhoz), süllyeszthetô zenekari árok,
öltözôk és kiszolgáló helyiségek létesülnek.
A terv részeként megvalósul továbbá egy – a
pályázati együttmûködô partnerekkel közös
– kulturális rendezvény, melynek helyszíne a
tordasi szociális otthon lesz. A program tervezett, bruttó bekerülési költsége 44,45 millió forint, amibôl 9,45 millió forint az önerô
összege és 35 millió forint a támogatás.
„Turisztikai pont kialakítása Martonvásár belvárosában” címmel pedig a „Lovas-, bor-,
öko-, gasztro- és kulturális turisztikai fejlesztések támogatása” célterülethez kapcsolódóan, ugyancsak a Gépállomás területén – a
rendezvényhelyszínhez közvetlenül kapcsolódó, de akár külön is megvalósítható – turisztikai információs pont épülhet ki, az emeleten két irodával, a földszinti részen kávézóval, ajándékbolttal, az Emlékezés tere felé
nyitott vendégcsalogató terasszal. Ennek
tervezett bruttó költsége 31,75 millió forint,
amihez 16,75 millió forint önerô szükséges,
a támogatás összege pedig 15 millió forint.

Költségvetés: tények, tervek

Testületünk novemberi soros ülését a Munkatervben foglaltak szerint november 29-én
tartotta meg, melyen tizennégy napirendi
pontról tárgyaltunk.
Elsôként a 2011. évi költségvetés elsô három
negyedévi teljesítésével foglalkoztunk. Az
elsô félévi gazdálkodáshoz képest – költségvetési rendeletünk következetes végrehajtásának eredményeképpen – bekövetkezô
lényeges feladatváltozásokkal, finanszírozási torzulásokkal, illetve tervaránytalanságokkal nem kellett számolnunk. Várhatóan
továbbra is kedvezôen alakulnak a költségvetési folyamatok, mind tervszerûségüket,
mind eredményüket tekintve. Azonban továbbra is vannak olyan költségvetési területek, amelyeket a bevételek beszedése és
a kiadások csökkentése érdekében folya-

Ünnepi nyitva tartás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal ünnepek körüli nyitva tartása a
következôk szerint alakul:
ügyeletet tartunk: december 22-én, 23-án és december 27-étôl 30-áig.
A Polgármesteri Hivatal zárva tart: december 24-én, 25-én és 26-án,
december 31-én, valamint 2012. január 1-jén és 2-án.
Megértésüket köszönjük.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai

matosan alakítanunk kell, felkészülve már a
2013. évben bevezetni tervezett feladat típusú finanszírozásra is.
A 2011. év háromnegyedénél a költségvetési bevételek 878,8 millió forintot értek el
(66,32%) 793,5 millió forint kiadás (59,88%)
mellett. Vagyis a költségvetési többlet: 85,3
millió forint, melybôl a mûködési bevételek és kiadások egyenlege 90,1 millió forint,
míg a felhalmozási bevételek és kiadások
egyenlege -4,8 millió forint. Az eredmények
megfelelôen támasztják alá, hogy költségvetési tervünk, mind a bevételi, mind a kiadási oldalát tekintve megalapozott, a teljesülés
összességében terv- és idôarányos.
Tárgyaltunk Martonvásár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról. Elsô lépcsôben – a költségvetés számainak meghatározásához szükséges központi adatok hiányában – döntöttünk a 2012. évi költségvetést meghatározó
alapelvekrôl. Ezek:
1. Elsôdleges cél, hogy a mûködési kiadásaink ésszerû (lehetôleg feladatarányos) csökkentésével teremtsünk nagyobb mozgásteret egyfelôl a rendkívül fontos felhalmozási jellegû (nem pályázható) kiadásainkra,
másfelôl jelentôsebb mértékû általános tartalékképzésre.
2. Mindazonáltal tekintettel kell lenni azokra
a körülményekre, amelyek ezen elvárás teljesítését nehezítik. Ezek:
a) az intézményi mûködési és felhalmozási
célú bevételek elégtelensége,
b) a bérek éves kihatású automatizmusaiból
eredô többletek,
c) a központi támogatások nominális csökkenése, reálérték romlása,
d) a város infrastruktúrájának állapota,
e) hitel nélkül történô gazdálkodás.
3. A 2012. évi költségvetésben minden, a feladatokhoz nélkülözhetetlen státuszra biztosítani kívánjuk a munkabér fedezetét. Ennek
feltétele, hogy a bázis szintû bértömeg nem
nôhet. A kötelezô elôresorolások fedezetét ki kell gazdálkodni, fôként a nem rendszeres személyi kiadások elôirányzatainak
csökkentésével, illetve jobb és hatékonyabb
munkaszervezéssel, létszám racionalizálással. Cafeteriát a 2012. évi költségvetés eredeti elôirányzatában nem tervezünk.
4. A dologi kiadások elôirányzatain csak a
gyermekétkeztetésre és a szakmai jellegû kiadásokra lehet tervezni, mindezekre biztosítani kell a 2%-os várható áfa kulcs növekedés fedezetét.

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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5. Szociális kiadásokra a törvény szerinti le
hetôségek függvényében különítünk el forrást.
6. Tovább kell fejleszteni a gyermekek étkeztetési feltételeit, tervet kell készíteni és forrást
kell teremteni az éttermi tér bôvítésére. Elô
kell készíteni az önkormányzati érdekeltségû
gyermekétkeztetés és városi vendéglátás
megteremthetôségének tervét.
7. A sport- és civilegyesületeket továbbra is
támogatni kell.
8. A közfoglalkoztatási programokhoz Mar
tonvásár továbbra is csatlakozni kíván, segítve ezzel a helyi foglalkoztatásban történô elhelyezkedést, de csak az eddigi önrészt tudjuk vállalni.
9. A várost hitel nélkül tervezzük mûködtetni.
10. Pályázati forrás bevonásával el kell kezdeni a város úthálózatának felújítását.
11. Be kell fejeznünk a városi bölcsôdei szolgáltatás kialakítására és az óvoda bôvítésére
vonatkozó tervezési munkát, fôként pályázati forrásból történô megvalósítási cél
kitûzése mellett.
12. A fejlesztési célú kötvényforrásból rendelkezésre álló 248,2 millió forintot, összességében a következô célterületek finanszírozására kívánjuk fordítani, fôként pályázati
források bevonásával: energia megtakarítást
eredményezô, jövedelmet termelô elképzelések megvalósítására, ingatlanfejlesztésre és
ingatlan vásárlásra.
13. Tovább kell folytatni az adót elkerülôk,
vagy nem fizetôk elleni szankciók alkalmazását.
14. A 2012. évi költségvetés szerkezetében át kívánunk térni a feladatalapú finanszírozásra. Ennek érdekében indokolt, hogy
a mûködési területeink egészét áttekintve
vizsgáljuk felül az elmúlt években kialakított
létszám struktúrát, azok finanszírozási sajátosságait. Mindezek eredményeként meg
kell állapítani a feladatokhoz elengedhetetlenül indokolt forrást.
15. A mûködés folyamatosságának fenntartásához 50 millió forintos likvidhitel szerzôdés
elfogadásáról határoztunk.

Csatornabôvítés

Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas
települések szennyvíztisztítását ellátó
szennyvíztisztító kapacitása 100 százalékban
kihasznált, további szennyvíz befogadására
nem alkalmas. A tisztítómû korszerûsítésre,
bôvítésre szorul. A települések lakosságszámának folyamatos bôvülése miatt elengedhetetlenül szükséges a kapacitás bôvítése,
másrészt a meglévô szennyvízhálózat több
elemének rekonstrukciója, illetve az új lakóterületeken a hálózat kiépítése és a rendszerre való rákötése. A problémát a négy település saját forrásból orvosolni nem képes,
így uniós pályázati források igénybevétele

mellett döntöttünk e célok megvalósítása
érdekében. A pályázat benyújtásához szükséges együttmûködés alapfeltételeként határoztunk a társtelepülésekkel közösen létrehozandó Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztô Önkormányzati Társulás megalakításáról, melynek
létrejöttéhez természetesen a társult települések képviselô-testületének hozzájárulása is szükséges.

Változó szociális ellátások

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény módosítása következtében a helyi rendeleten is változtatni kellett. A
Magyar Államkincstár által folyósított gázártámogatás megszûnt, pontosabban beépült
a normatív lakásfenntartási támogatásba. A
jogszabály változások során a jogosultság feltételei oly mértékben megnövekedtek, hogy
indokolatlanná vált a méltányossági lakásfenntartási támogatás megtartása, így a rendelet e szakaszait hatályon kívül helyeztük.
A rendeletmódosítást indokolta továbbá
egyes ellátási típusok megnevezésének módosítása, illetôleg a támogatások elbírálásának és kifizetésének, gyakorlati lebonyolításának egyszerûbbé tétele érdekében egyes
hatásköri változások átvezetése.
Módosult az egyszeri, rendkívüli helyzet esetén adható átmeneti segély összege, így a támogatás adható összege legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 200 százalékáig terjedhet (ez jelenleg 57 ezer forint), az egyedi körülmények figyelembevétele mellett.

Csendidôszak

A köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról szóló önkormányzati
rendelet célja, hogy Martonvásár Város közigazgatási területén fekvô ingatlanok karbantartását, kezelését, használatát egy rendeletben, egységesen szabályozza, a tulajdonosok, használók és kezelôk jogait és kötelezettségeit megállapítsa, a rendelet szabályait megsértôkkel szemben alkalmazott eljárások, és jogkövetkezmények lehetôségeit
megállapítsa. Az új jogszabály a helyi
környezetvédelemrôl, a közterületek és in-

gatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról,
a települési szilárd hulladék gyûjtésérôl és
elszállításáról, a növények ültetési és telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályokról, a magánterületek karbantartásáról és a
közterület rendeletetéstôl eltérô használatáról szóló önkormányzati rendeletekben
foglaltakról rendelkezik egységes szerkezetben. Új szabályozási eleme a csendidôszak,
mint szabályozási elem bevezetése, mely
során meghatároztuk, hogy a lakosság aktív pihenését biztosítandó, mely idôszakban,
milyen jelentôs mértékû környezeti zavaró
hatással járó tevékenység nem folytatható
településünkön. Ugyancsak meghatároztuk
a kezelt terület fogalmát, mely alapján a
magánterületek tulajdonosainak, használói
nak, kezelôinek a közterületek karbantartásával kapcsolatos kötelezettségét, illetve
a kezelt terület nagyságát határoztuk meg.
A rendeletet a Forum Martini következô
számában közzétesszük. Addig is a jogszabály teljes terjedelmében a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetôleg az önkormányzat honlapján tekinthetô meg
(www.martonvasar.hu). Az elkövetkezô
félév folyamán az onkormanyzat@marton
vasar.hu e-mail címen várjuk érdemi észrevételeiket, javaslataikat a jogszabály alkalmazásával kapcsolatosan. A rendeletek felülvizsgálatára meghatározott ütemtervünkhöz igazodóan került sor Martonvásár Város parkolási rendjérôl szóló önkormányzati rendelet ismételt megalkotására. Ez a
jogszabályi elôírásoknak való megfeleltetés
mellett egy új elemet tartalmaz, miszerint a
rendelet 1. mellékletében felsorolt, parkoló kialakítására alkalmas közutak, közterületek felsorolása kiegészült az Ady E. utcával.

Belsô ellenôrzési ütemterv

A táblázatban foglaltak szerint meghatároztuk az önkormányzat és intézményei 2012.
évi belsô ellenôrzési ütemtervét.
Döntöttünk arról, hogy további megbízást
adunk a könyvvizsgálói feladatokat 2009
óta ellátó Kontroll Audit Könyvvizsgáló,
Adószakértô, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft. részére a fennálló szerzôdés szerin-

Intézmény
Idôszak
megnevezése		

Ellenôrzés
Tárgya
Módszere és típusa
Polgármesteri Hivatal
2011. év
Szociális rendelet
Szabályszerûségi
		
alapján nyújtott
ellenôrzés
		
támogatások vizsgálata
Martonvásár Város
2011–2012. év Tárgyi eszköz nyilvántartás Szabályszerûségi
Önkormányzata		
ellenôrzése
ellenôrzés
Brunszvik-Beethoven
2011–2012. év Intézmény-átszervezés
Szabályszerûségi és
Központ
eredményessége
teljesítmény ellenôrzés
Önkormányzati
2011–2012. év Önkormányzati forrásokkal Teljesítmény ellenôrzés,
tulajdonú gazdasági 		
való gazdálkodás
kockázatelemzés
társaságok ellenôrzése		
hatékonysága
Önkormányzat és
2010–2012. év Egyéb, elôre nem
Tanácsadás, javaslat
intézményei		
látható tanácsadás
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Önkormányzat
ti feltételekkel 2011. december 1. napjától
2015. június 30-áig.
Kijelöltük a közmeghallgatás idôpontját.

Támogatás, jutalom

Támogattuk – egy hátrányos helyzetû
martonvásári tanuló továbbtanulását segítve – pályázat benyújtását a Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére. Önkormányzatunk vállalta, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére havi 3000 forint ösztöndíjat nyújt.
Képviselô-testületünk támogatva az önkor
mányzat erdélyi testvértelepülését, Mezô
kölpényt, a Mezôkölpényi Református Egyházközség részére – a mezôkölpényi református templom felújításához hozzájárulva
– 200 ezer forintot adományozott.
A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság
ajánlása alapján polgármesteri jutalmat állapítottunk meg, melyet azonban polgármester úr nem kívánt felvenni. Javaslatára úgy
határoztunk, hogy a javasolt 1 012 600 forint és járulékai összeget – az idei évhez hasonlóan – a tehetséges martonvásári fiatalok támogatására kívánjuk felhasználni. A
támogatás megítélésérôl a polgármester
dönt. Javaslataikat leadhatják Önök is, a hivatal ügyfélszolgálatán vagy e-mailben az
onkormanyzat@martonvasar.hu címen.
Támogatásunkat fejeztük ki a Szent László
Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltetô Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság ügyvezetôje, Németh Zoltán megbízásának határozatlan
idejû munkaszerzôdésre történô átalakításával kapcsolatosan.
Úgy határoztunk, hogy a Martonvásár,
Dreher u. 2/1. 1167/2/A/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást nyílt pályázaton értékesítjük. Az errôl szóló pályázati felhívást
a Forum Martiniben, illetôleg a honlapon olvashatják majd. Az értékesítésrôl testületünk
a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt.
A Képviselô-testület tagjai

Változó kéményseprési tarifák
Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke november 18-ára hívta össze a
közgyûlést, melynek napirendi pontjai között két beszámolót hallgattunk meg és vetünk tudomásul.
Elsôként a Magyar Államkincstár igazgatója tájékoztatott bennünket. Egyebek mellett kitért arra, hogy ez évben ünnepelték
a Fejér Megyei Illetékhivatal létesítésének
50. évfordulóját. Ám ennél lényegesebb
volt az, hogy január 1-jétôl visszatérnek
a megyei mûködési rendre, megkezdték
a Magyari Zoltán Közigazgatás-Fejlesztési
Program végrehajtását. A jogelôdök fél évszázados munkásságát elismerve tett egy
történelmi visszatekintést, és bemutatta
az államkincstár felépítését, ismertette a
különbözô idôszerû feladatokat, melyeket
az államkincstár old meg.
Tájékoztatót hallgattunk meg a NAV Fejér
Megyei Vám- és Pénzügyôri Igazgatóság feladatairól a Nemzeti Adó és Vámhivatal keretei között. A szervezet igazgatója ismertette a vámhivatal hatáskörébe utalt fontosabb feladatokat, az általa vezetett államháztartási számlákat, a vámhivatal szervezeti felépítését, szakterületeit.
A közgyûlés döntött a kéményseprôipari
közszolgáltatás 2012-es díjáról. Az 1997tôl hatályos közgyûlési rendelet értelmében a kéményseprôipari közszolgáltatások igénybevétele kötelezô, a közgyûlés
minden évben november 30-áig állapítja
meg a következô évi közszolgáltatás díját. A Kémény Zrt. elkészítette a 2012.
évre tervezett szolgáltatási díjtételre vonatkozó javaslatát, melyben 5 százalékos
emelést irányzott elô. A Fogyasztóvédelmi Felügyelôség a fogyasztók érdekeit figyelembe véve csupán 4,2 százalékos árkorrekciót javasolt, a közgyûlés ez utóbbit fogadta el.
A Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye
szakmai létszámának egy fôvel való emelését elfogadtuk. A néptánc oktatása kiemelt szerepet tölt be nemzeti összetartozásunk erôsítése, a nemzeti hagyományok
ápolása, a gyermekek testi, lelki egészségének megôrzése szempontjából. A Prelúdium Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye alapító okirata tartalmazza a néptánc szakot. Az intézmény 2011 nyarán új
székhelyre költözött, ahol adottá váltak a
néptáncoktatás tárgyi feltételei. A személyi feltételek megteremtése érdekében
volt szükség a pedagóguslétszám egy fôvel
történô emelésére, mely státusz a néptánc tanszak elindítása esetén tölthetô be.
A közgyûlés a pedagóguslétszám egy fôvel
történô növelését elfogadta.
A Fejér Megyei Önkormányzat adósságállományának állami adósságátvállalásának megvalósíthatóságával kapcsolatos intézkedések megtételére tett javaslatról is tárgyaltuk. A közgyûlés felhatalmazta elnökét, hogy
a K&H Bank Zrt-vel megkötött folyószámla és munkabér hitel szerzôdés mûködési hitellé történô átalakítása ügyében járjon el, és
a szerzôdésmódosítást a Fejér Megyei Önkormányzat nevében írja alá.
Az Intézményfenntartó Szakbizottság saját hatáskörében elfogadta a Fejér Megyei
Önkormányzat fenntartásában mûködô
közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi
munkájáról készült beszámolót, valamint
jóváhagyta a Fejér Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központja szakmai programjának módosítását.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság saját hatáskörében tárgyalta és jóváhagyta a Fejér
Megyei Szent György Kórház és a Fejér
Megyei Önkormányzat Integrált Gazdasági Szervezete 2012. évi belsô ellenôrzési
programját.
Farkas

Áldott karácsonyt és közös sikerekben gazdag új esztendôt
kívánunk Önöknek!

Az Önök képviselôi:
Varga Ferenc, dr. Gyulay Gyula, Farkas Erzsébet, Horváth Bálint, dr. Szabó Tibor, Szigeti Zoltán, Gucsek István, Nemes József, Kuna Ferenc
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Önkormányzat
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselô-testülete

január 25-én 18 órától

a Beethoven Általános Iskola
Aulájában

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Napirendek:
1.) Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2011. évi tevékenységérôl;
2.) A z önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete, a 2012. évi költségvetési koncepció;
3.) Fejlesztési elképzelések;
4.) Egyebek.
Amennyiben Önnek közérdeklôdésre
számot tartó kérdése van, elôzetesen
megküldheti az onkormanyzat@mar
tonvasar.hu e-mail címre vagy írásban
leadhatja a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

Martongazda
változó ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!
December 1-jétôl megváltozott 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

Temetés ügyintézés

a hét bármely napján lehetséges.
Kérjük Önöket, hogy elôtte
a következô két szám valamelyikén
jelezzék érkezésüket:
06 (20) 253-2807,
vagy 06 (20) 417-0424.
Martongazda Kft.

A Polgármesteri Kabinet hírei
Martonvásár január 1-jétôl kistérségi székhely, mellyel újabb feladatok is hárulnak a
Polgármesteri Hivatalra. A járási rendszer
elôrehozott, 2012 derekán tervezett beindításához kapcsolódóan pedig a teljes hivatali struktúra megváltozik. Így a képviselôtestület is elérkezettnek látja az idôt, hogy
a rendszer átalakulásához kapcsolódóan a
hivatalt is átszervezze. Az elvégzett munkanapfotózás, az eddigi egy éves tapasztalatunk alapján és a kormányzati szándéknak
megfelelôen szétválasztjuk a kialakuló járási hivatalhoz átkerülô feladatokat, illetve az
önkormányzati hivatalnál maradó munkaköröket. Így terveink szerint a vezetôk számát és a teljes státusz-számot is csökkentjük. Be kell vallanunk, ezen az átszervezésen felül az infokommunikációs területen
maradtunk adósok a saját és vállalt ütemtervünkhöz képest. Az új városarculat készül, de az ennek megfelelôen átalakított

internetes struktúra még egy darabig várat magára.
A januári számban kívánjuk közzé tenni az elfogadott „Rend Rendelet”, illetve a „Temetôrendelet” kivonatolt szövegét, hogy Önök is tájékozottak legyenek a
fontos ügyekben. Elhalálozással kapcsolatos szolgáltatási ügyekben – munkaidôben –
ügyfélfogadási idôn kívül is felkereshetik a
Martongazda Kft. ügyfélszolgálatát. A rendelet felülvizsgálat zajlik tovább, dolgozunk
a település megújításán.
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden
kedves Martonvásárinak! Köszönöm figyelmüket az Óévben és számítok támogatásukra az Új Esztendôben is! Azt kérem a
Jóistentôl minden Martonvásárinak, amit
Városunknak is: ne szûkölködjünk jövôre,
legyünk sikeresek és boldogok, együtt!
Horváth Bálint
képviselô, kabinetvezetô

Csökkenhet a szemétszállítás díja
A polgármester úr kezdeményezésére Martonvásár Város Önkormányzata és az Érdi Kommunális Hulladékkezelô Kft. (ÉrdKom Kft.) között elôzetes megállapodás jött létre arra
vonatkozóan, hogy a háztartásoknak végre lehetôsége nyíljon – az eddig kötelezôen igénybe veendô 120 literes hulladékgyûjtô edény mellett és a 70 év felettieknek biztosított kedvezmény helyett – kisebb kuka igénylésére, amennyiben a keletkezô hulladék mennyisége
rendszeresen kevesebb.
Az Önkormányzat január 1-jétôl kezdôdôen szeretné bevezetni a települési szilárd hulladék szállítás rendszerében eddig alkalmazott 120 literes gyûjtôedények mellett a 60 literes kukák használatának lehetôségét, melyet a háztulajdonos vagy használó választása szerint vehetne igénybe.
A szemétszállítás díja 2012. évben ennek megfelelôen akár csökkenhet is. A díjak – figyelembe véve az ágazati inflációt és azt, hogy 2009 óta nem módosult – a következôképpen
alakulnak: 120 literes gyûjtôedény utáni egyszeri ürítési díj 330 Ft+áfa/ürítés, 60 literes
gyûjtôedény utáni egyszeri ürítési díj 247 Ft+áfa/ürítés.
Felhívjuk a 70 év felettiek figyelmét, hogy a részükre – a kevesebb keletkezô hulladékmennyiség okán − korábban megállapított kedvezmények a 60 literes edényméret bevezetésével egyidejûleg megszûnnek! A kedvezôbb díjú 60 literes kukát ez esetben is külön
igényelni szükséges.
Az új típusú kukákat a megállapodás alapján az ÉrdKom Kft. bocsátja a lakosság rendelkezésére, amennyiben a tulajdonos, használó ezt kéri. Ezzel egyidejûleg az önkormányzat tulajdonát képezô 120 literes kukákat a Martongazda Kft. részére le kell adni.
Többlet hulladék keletkezése esetén a továbbiakban is lehetôség nyílik ÉrdKom-os
hulladékgyûjtô zsák vásárlására és kihelyezésére, melyet az ÉrdKom Kft. a kukák ürítésével egyidejûleg elszállít. A zsákok ára 370 Ft+áfa/db lesz, és beszerezhetôk a Martongazda
Kft-tôl is.
Gucsek István, alpolgármester

60 literes kuka igénylés
A kisebb, 60 literes gyûjtôedényeket december 21-én és 22-én az ÉrdKom Kft. kihelyezett ügyfélszolgálatán, a Martongazda Kft. telephelyén (Martonvásár, Fehérvári út 10. –
„Tûzoltószertár”) 8 és 16 óra között igényelhetik a név és lakcím megadásával.
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Ez történt

Segítség
Mezôkölpénynek
November végén a Képviselôtestületünk öt tagja – Farkas Erzsébet, dr. Szabó Tibor, Nemes
József, Szigeti Zoltán és Horváth
Bálint –, valamint dr. Koltay Gábor, a Polgármesteri Hivatal
jegyzôje meglátogatta testvérfalunk, az erdélyi kicsiny falucska, Mezôkölpény magyar közösségét. Látogatásunk során polgármester úr átadta a 200 ezer
forintról szóló adománylevelet,
mellyel Martonvásár a templomuk felújítását fôként összefogásban végzô közösséget támogatja. Vittünk magunkkal ruhát, élelmiszert, csokoládét a
gyerekeknek, ami az autókba
befért. A jövô év során szeretnénk, ha segítségünkkel több
mezôkölpényi család magyar
Dr. Szabó Tibor,
Martonvásár polgármestere
átadja az adományt
Zöld Imre mezôkölpényi
tiszteletesnek

állampolgárságot szerezhetne,
és az esküjüket Martonvásáron
tehetnék le. Ezzel egyidejûleg
jövô év elején gyûjtést kívánunk
meghirdetni, a templomfelújítás további támogatására, illetve ruhanemûk adományozására. Ennek részleteirôl késôbb
tájékoztatjuk Önöket. Véleményünk szerint, amit mi, mint közösség adunk testvértelepülésünknek, azt sokszorosan kapjuk vissza német és francia barátainktól. Aki teheti, kérjük, segítse az egyik legszegényebb határon túli kicsiny magyar közösséget!
H. B.

Örömhír – 2011
Szeretettel tájékoztatunk minden érdeklôdôt, hogy az idei Jótékonysági Karácsonyi Vásár eredménye 340 ezer forint lett. Ezt az
összeget a helyben lakó, rászoruló, súlyos betegségben szenvedô
emberek kapják, az Embertársainkért Alapítványon keresztül, valamint a Karitász tagjai egyedülálló, idôs embereket látogatnak meg
szeretetcsomagokkal.
Nagy öröm volt együtt készülôdni mindenkivel, aki a vásár sikeréért dolgozott: magánszemélyekkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel egyaránt.
Örömmel vettük a Martongazda Kft. segítôkész együttmûködését,
köszönjük, hogy idejüket, energiájukat, illetve pénzüket erre
a nemes célra fordították. Köszönjük a vásárlóknak is, hogy
érdeklôdésükkel és vásárlásukkal segítették elérni ezt a szép
eredményt. Köszönet az Embertársainkért Alapítványnak, a
családsegítô szolgálat munkatársainak és a Karitásznak, hogy a rászorultakhoz elviszik az adományokat. Bízunk benne, hogy segítô
szándékunk – ha a gondokhoz képest csekély mértékben is – de
segítséget jelent, és örömet okoz mindazoknak, akik kapják.
A vásár fénypontja volt, mikor betlehemes játékot adtak elô
a Mûvészeti Iskola diákjai (képünkön). Szívet-lelket melegítô
mûsorukkal Jézus születésére, a karácsony valódi lényegére irányították figyelmünket. Reméljük, hogy a segítségnyújtásnak és összefogásnak ez a formája a jövôben is mûködik.
Gyulayné Orosz Ágnes, Vargáné Veszeley Erzsébet

Láthatósági mellény
óvodásoknak
A „Látni és látszani” közlekedésbiztonsági program keretén belül Szabó Zoltán rendôr alezredes, a Gárdonyi Rendôrkapitányság
parancsnok helyettese, bûnügyi osztályvezetô 50 darab, gyermek
méretû és 2 felnôtt méretû láthatósági mellényt adományozott a
martonvásári Brunszvik Teréz Óvodának. Az adományt a gyermekekkel, az óvoda vezetôjével együtt dr. Szabó Tibor polgármester
úr fogadta.
A fényvisszaverô anyaggal felszerelt ruházat segítség a jármûvel
közlekedôknek, hogy könnyebben és idôben észlelhessék az út közelében szabályosan közlekedô gyalogosokat. Stefkovits Ferencné
óvodavezetô tájékoztatása szerint a gyerekek, kísérô felnôttek a
séták és kirándulások alkalmával fogják viselni a mellényeket, ezzel is növelve a gyerekek biztonságát. A program egyik célja, hogy
már ebben a korban hozzászokjanak a gyerekek a láthatósági mellény viseléséhez, és ezzel szüleik figyelmét is felhívják a baleset
megelôzés fontosságára. Késôbb, felnôttként a védôfelszerelés
használata legyen automatikus, ezzel is növelve saját és mások közúti biztonságát.
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Beszélgetés

Gyémánt mise karácsonykor
Hatvan éve szentelték pappá Schrôder Gyula címzetes esperest. Gyémánt misé- a lelkek ápolására, a lelki vigaszra és a hitre.
je december 26-án 10 órakor lesz Tordason. E mellett életében van még egy év- A hitetlenség miatt a sátán, egy maffia vette
forduló. Negyed százada Martonvásár plébánosa, vagyis 25 éve áll a helyi római át a világ fölött a hatalmat.
katolikus egyházközség élén.
• Folyik az álliberalizmus mentén a világ, az
emberiség züllesztése. Ennek legjobb ellenszere az emberek hitének megerôsítése lenne,
• Beszélgetésünk elején kezdjük talán azzal:
miért éppen Tordason lesz a gyémánt mise?
ám a hitéletet a gyermekkorban kellene kezdeni. Ezt ma a családok többségében a szülôk
– Az ünnepi alkalom szervezôi úgy gondolnem adják meg még akkor sem, ha egyébként
ták, hogy kicsi lesz a mi templomunk. Be
kell látnunk, hogy bizony néha szûken fémegkereszteltették gyermeküket. Javultak-e
a feltételek. Az új közoktatási törvényben
rünk el, és esetenként még az ajtón kívül is
mintha benne lenne a kötelezô hittan, vagy e
állnak a hívek.
helyett az etika oktatása.
• Hogyan kezdôdött? Úgy tudom, hogy közép– A mai világban nem a tudomány, hanem
iskolás osztályukból több, mint tízen választották a papi pályát?
a hang megtalálása, az emberség számít.
Csak úgy kelthetô fel az érdeklôdés, ha
– Akkori döntésünkben sok mindennek
egyfajta baráti kapcsolat alakul ki a gyereszerepe volt. Vannak olyan évjáratok, amelyeknél lelkileg sokkal többet lehetett elkek és hitoktatójuk között. Az új oktatási
érni. A mi generációk ilyen volt. Biztosan mel. A templomunk úgy nézett ki, mint egy törvény is csak akkor jelenthet segítséget,
szerepet játszott elhatározásunkban az is, magtár, mert tornyot sem engedtek építeni ha olyan hitoktatókat képeznek, akik szolhogy tizenévesként éltük át a háborút, s hozzá. Mégis úgy döntöttem, hogy legyen gálatnak tekintik ezt a munkát, és meg tudaz úgynevezett felszabadítást. Talán ennek torony, s bár nem volt rá engedélyünk, két ják találni a megfelelô, a gyermekek lelkétudható be, hogy tizenketten fordultunk az nap alatt felhúztuk. Az iskolában nem volt hez vezetô hangot.
egyház felé, s öten jutottunk el az oltárig. hittan, a templomi sekrestyében tartottuk, • A figyelmes szemlélôk úgy látják, hogy még
Ketten még ma is szolgálunk.
és a Balatonra vittem a gyerekeket. A temp- most is a korát meghazudtolóan dolgozik. Kí
lomtorony és a balatoni tábor miatt azon- vülrôl megújult a templom, s belülrôl is régi fé• A szülei, testvérei mit szóltak ehhez?
– Sajnos édesapámat korán elvesztettem, ban mennem kellett, kiraktak a szolgálatból. nyében díszlik a szentéj. Folytatódik a felújítás?
így testvérek nélkül nevelt fel édesanyám, Állami nyomásra a püspökök egyébként is – Reményeim szerint tavasszal hozzálátegyedül. Ô ugyan meglepôdött ebbéli szán- örökké helyezgették az embereket, s még hatunk a következô részhez. Nem lesz
dékomra, de azután rám bízta, nem harcolt inkább ezt tették, ha valakire valami miatt könnyû, mert bennünket is súlyt az áfa 2
ellene. Ha valaki elindul egy úton, amihez szúrós szemmel néztek. Kitettek engem is, százalékos emelkedése. Még az állványokedve van, az annak a hitvallása. Ez volt, s ám papi múlttal sehova sem vettek fel. Már zás miatt bizonytalan a kezdés, de most van
máig ez az enyém.
nem emlékszem, hogy kitôl, de azt a taná- egy olyan restaurátor csapat, amelyik vál• Nagyon fiatal, csupán 22 esztendôs volt a csot kaptam, hogy próbáljam meg a vegy- lalná ezt a részfeladatot is.
felszenteléskor.
ipart. A gyógyszergyári személyzetisnél – Egy nyolcvankét esztendôs embertôl már
– A kor tette lehetôvé, illetve késztette már az ajtóban megkérdeztem, ilyen múlt- nem igen szokták megkérdezni, hogy mik a
erre a lépésre egyházunk vezetôit. Dühön- tal jöjjek-e bentebb. Ô azt mondta, hogy tervei, mit szeretne megvalósítani. Én most
gött a Rákosi-rendszer, 1951-et írtunk. A igen, mert már most is minden csarnokban mégis megteszem. Mik a tervei?
püspökök helyzete teljesen bizonytalanná legalább egy pap dolgozik. Két évet húz- – Nagyon szeretném, hogy legyen egy kövált. Közülük többet bebörtönöztek, s ha tam le ott, s onnan jöhettem vissza papnak. zösségi háza az egyházközségnek, melynek
mindenki oda kerül, akkor nem lesz senki, Baracska, Pusztaszabolcs és Ráckeresztúr a tetôterében helyet kaphatna a plébánia
is. Ezt megoldandó tárgyaltunk az Önkoraki papot szentelhet. Ezt megelôzendôen után következett Martonvásár 1986-ban.
döntöttek úgy püspökök, hogy akit csak le- • Már 1999-ben is erejét meghaladó feladat- mányzattal is, ám e tárgyalásaink most elhet, pápai felmentéssel pappá szentelnek. nak tartotta a szolgálatot, amikor a hetvene- akadtak.
Egy társammal együtt korkedvezmén�- dik születésnapját ünnepeltük, s még mind – Mire emlékezik legszívesebben vissza hatnyel, egy évvel korábban válhattunk pappá a mai napig szolgálja a martonvásári mellett vanévnyi szolgálat után?
a téli kántorbôjt szombatján, vagyis decem- a ráckeresztúri, a tordasi és a gyúrói híveket. – Ha csak egy dolgot említhetek, akkor a fiber 22-én, mert akkor még csak 22 évesek Hogyan bírja, van-e már segítsége?
atalokkal való munkára, a velük kialakult jó
voltunk. A kispapi évfolyamból rajtam kívül, – Annak idején, Martonvásáron három, kapcsolatra.
Ráckeresztúron kettô, Tordason és Gyúrón – Evangélikusként is jelen voltam néhány misajnos már mindenki elment.
• A felszentelést követôen merre szolgált?
egy-egy pap szolgált, vagyis hét pap felada- séjén, vagy szertartásán, de nem emlékszem
– Bián kezdtem, s itt voltam káplán 1956- tát látom el most már több, mint két évti- olyanra, ahol ne csalt volna egy kis derültséig. Onnan kényszerûségbôl Máriaremetére zede egyedül. Egy ideig Baracskán is újra én get a hívôk arcára…
kellett mennem, majd Sörédre, egy kis, szolgáltam. Meglehetôsen nagy a lelki teher – Mindig úgy gondoltam, s gondolom most
mindössze négyszáz lelket számláló plé- rajtam. Most óriási könnyebbség, hogy itt is, hogy ne a szomorú emberek gyülekezebániára helyeztek. Fiatal, agilis papként az van Jácint atya. Persze egy fiatal, agilis lel- te legyen a hívô közösség. Miért ne lehetegyházközség összefogásával felépítettünk kipásztor kellene helyettem. Sajnos keve- ne a hitben való öröm megnyilvánulásának
egy plébániát és bôvítettük a templomot. sen vagyunk, s egyre kevesebben választ- helye a templom. A Szentírásban is ott áll,
Ezt azonban az akkori hatalom még egy ják ezt a hivatást, pedig ebben a világban hogy örüljetek az Úrban!
– orbán –
ilyen kis településen sem nézte jó szem- minden korábbinál nagyobb szükség lenne
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Várakozás

Karácsonyi levél
Tisztelt Martoniak!
Karácsonyról már sok igazságot és közhelyet leírtak, most nem szeretném ezek
számát szaporítani. Mégis illendô dolog
hogy ünnepeinket megértsük, és ez csak
úgy lehetséges, ha elgondolkodunk róluk.
Ehhez szeretnék néhány gondolatot fölvetni. Ma itt, Európában természetesnek
vesszük – legalább is elvileg – a demokráciát, azt, hogy nincsenek elsô és másodosztályú emberek, népek és nemzetek, hanem származásunktól függetlenül
egyenlôk vagyunk. Ha utánanézünk, azt
láthatjuk, hogy Jézus születése elôtt teljesen ismeretlen volt ez a gondolat (az
athéni demokrácia a gazdag szabadok
egyenlôségét és jogait jelentette pusztán).
Minden társadalom, ország és kultúra önmagát tartotta jónak, civilizáltnak és minden mást barbárnak, mûveletlennek, sôt
démoninak. A különbözôségben, idegenségben rosszat, veszélyeset láttak. Jézus
születésével elkezdôdött egy olyan mozgalom, a kereszténység, amely fölül tudott emelkedni népeken, rasszokon és társadalmi osztályokon, így egyetemes reményt hozott. Abból ugyanis, hogy az emberek hitének alapja Isten megtestesülése
lett, az is következik, hogy a népek, ras�szok és az egyének egymásnak testvérei,
felelôsek egymásért, hiszen Isten egy lett
közülünk. Isten minden emberre kiterjedô
szeretetének eszméjét a történelem során
fokozatosan értette meg az emberiség és
a demokrácia gondolatában próbálta kicsiszolni. A nagy fények azonban nagy árnyékokat hoznak létre, így Karácsony ünnepének, azaz Jézus Krisztus születésének
nagy fénye nagy árnyékot vetett az embe-

Karácsonyi
koncert
A martonvásári
Mûvészeti Iskola
sok szeretettel vár
minden kedves érdeklôdôt
december 17-én,
szombaton 16 órára,
a képzômûvészeti
kiállítással egybekötött
karácsonyi koncertjére
az MTA Kutatóintézetének
elôadótermébe.
B. Á.

rek egyenlôségének gondolatára. Ma azt
látjuk, hogy a demokrácia nevében egyegy társadalom próbálja a saját ízlését és
szokásait ráerôltetni másokra, és így azok,
akik nem fogadják el mindezt, ismét démoni színben tûnnek föl.
Jézus Krisztus születésével egy olyan gondolatot hirdetett meg, amely az emberek
testvériségét abból eredezteti, hogy csak
egyetlen Isten van, aki Atyaként viszonyul hozzánk, ezért vagyunk testvérek, ez
azonban nem egy szép érzés, hanem értelemmel viselt felelôsség: az egészségeseknek a betegekkel, a gazdagoknak a szegényekkel, az erôseknek a gyengékkel szemben. A részvét és az együttérzés tettei jelentik az igazi, krisztusi, és nem politikai
demokráciát.
Az ünnep emelkedett pillanataiban lássuk
be, hogy mennyire idegen a Karácsonytól minden lenézés, gôg, szalon rasszizmus, ami lerombolja Jézus születésének
igazi örömét, és így veszélyezteti a mi ünnepünket is. Vegyük észre mennyi ember
alatti érzés és ösztön tör felszínre mozdulatainkban, nézésünkben, elszólásainkban
és buta vicceinkben. Ezek ellen küzdeni az
igazi Karácsonyért tett erôfeszítés. Hogy
a közelgô ünnep ne csak érzelgés legyen,
tekintsünk az emberré lett Istenre, és próbáljuk megérteni, miért tette ezt, és mi az,
amire ezzel bennünket is hív.
Áldott, békés és tevékeny szeretetet kívánok mindenkinek. Nem kellemes Karácsonyt, hanem boldogot, ez azonban
erôfeszítést kíván mindenkitôl.
Martonvásár, 2011 adventjén
Dr. Hankovszky Béla
tábori lelkész, ôrnagy

„Ne félj
…mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az
egész népnek öröme lészen, mert született néktek
ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában!” (Lukács evangéliuma 2:10-11.)
Akkor hangzott el ez a felszólítás a betlehemi éjszakában, amikor megtörtént a megígért csoda és beteljesedett az Ézsaiási prófécia: „Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ô vállán lészen és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erôs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének.” (Ézsaiás próféta könyve 9:6.)
Az angyalok tudták: „nem azért küldte Isten az ô
Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem
hogy megtartassék a világ általa” (János evangéliuma 3:17.).
Hogy a pásztorok mégis megrémültek a mennyei
seregeket látva, az teljesen természetes reagálása
a bûnös embernek a tiszta, tökéletes mennyei világ megjelenésére. Természetes reakció, mert az
ôszintén gondolkodó ember élete sok bûnére, mulasztására nem várhat mást a szent Istentôl, csak
kárhoztató ítéletet. Ez így igazságos.
A mindenható, szent Isten nem lehet nagyvonalúan
elnézô és elfogadó vétkeink sokaságával szemben.
A bûn nem egy ártalmatlan, jelentéktelen semmiség. A bûn gonosz és tisztátalan cselekedetekben
valósul meg. Megrontja kapcsolatunkat Istennel és
felebarátainkkal, megrontja, kifosztja környezetünket, rombolja saját személyiségünket és fertôzi a
hozzánk legközelebb állókat is. „Isten irgalmas, de
igazságos is és igazsága elégtételt kíván ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által tökéletesen eleget kell tennünk. Eleget tehetünk e mi magunk? Semmiképpen nem, sôt inkább napról napra
szaporítjuk a bûnt”, így fogalmaznak reformátoraink a Heidelbergi Kátéban. Semmit nem tudunk jóvátenni, elrendezni.
A mi igyekezetünk, erôlködésünk, még ha vallásos
formában jelenik is meg, nem képes Isten számára elfogadható, tökéletes elégtételt adni. „Nincs

Ünnepi misék, istentiszteletek
Római katolikus ünnepi misék:
december 24-én éjféli mise, december 25-én fél 9-kor, december
26-án 10 órakor Tordason (!), december 31-én és január 1-jén 18 órakor.
Református ünnepi alkalmak: december 24-én 16 órakor gyermekünnepély, 25-én és 26-án 10 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsorai közösség.
Evangélikus istentiszteletek Martonvásáron a római katolikus
templomban:
– december 25-én, karácsony elsô napján 15 órakor (úrvacsora), valamint január 1-jén ugyancsak 15 órakor.
– Tordason: december 24. Szenteste 17 óra 30 perctôl; december 25.
Karácsony elsô napja 11 órától (úrvacsora); december 26. Karácsony
második napja 11 órától; december 31. Óévi istentisztelet 17 órától; január 1. Újévi istentisztelet 11 órától (úrvacsora); január 6. Vízkereszti
istentisztelet 17 órától.
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Meghívó
Szeretettel várjuk
Önöket
a Szélrózsa kórus
szokásos
karácsonyi koncertjére
december 18-án,
vasárnap 17 órakor
a katolikus templomban.
Vendégünk a tárnoki
Gaudium kórus,
karvezetôjük
Szinyéri Judit.

Várakozás

Betiltott karácsony

jetek,…
különbség, mindenki vétkezett és szûkölködik az
Isten dicsôsége nélkül, ezért Isten ingyen igazítja
meg ôket kegyelmébôl miután megváltotta ôket a
Krisztus Jézus által” (Pál apostol levele a rómaiakhoz 3:22-24.). Az Úr jól ismer bennünket és tudja,
ha tôlünk követel igazságot, tökéletes elégtételt, lehetetlent követel. Ezért vállalta magára. Ezért jött
el Betlehembe a mennyei világból. Ezért áldozta
fel magát a Golgotán, hogy az ô tökéletes elégtétele megmentsen bennünket vétkeink megérdemelt,
örökkévaló következményétôl, az örök kárhozattól.
Értünk jött az Úr Jézus és értünk áldozta fel magát,
hogy élhessünk a keresztfán megteremtett ingyen
való kegyelem lehetôségével és Vele közösségben
járva már senkitôl és semmitôl ne féljünk.
Az elôzô kormányzat mind erkölcsi, mind anyagi értelemben lepusztította ezt a szegény országot. Ezt
tetézi most egy súlyos gazdasági világválság. Jelen
van hazánkban a félelem. Sokat vétünk egymás ellen is. Okkal félünk egymástól is. Sokan félelmükben önpusztításba „menekülnek”. A hívô ember a
félelmetes horizontális valóság fölött látja a vertikumot, a karácsonykor közénk jött, Golgotán megfeszített, sírjából feltámadott Úr Jézus Krisztust.
Ma is megtapasztalt valóság az ô kijelentése: ”Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.”
(Máté evangéliuma 28:18.) Akik Vele közösségben
járunk, az ô kezében tudjuk egész életünket. Nem
félünk. Hozzá készülünk. Teljes bizonyossággal tudjuk, hogy „ha földi sátorházunk elbomol is, van épületünk Istentôl, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben.” (Pál apostol második levele a
korinthusiakhoz 5:1.)
Ez a bizonyosság ad nekünk ezen a karácsonyon is
örömet, boldog hálaadást. Ezt kívánjuk a Forum
Martini olvasóinak is! Karácsonyi alkalmaink: december 24-én 16 órakor gyermekünnepély, 25-én
és 26-án 10 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsorai
közösség. Szeretettel várjuk, áldás békesség:
Borsos Istvánné és Borsos István lelkipásztorok

Néhány évvel ezelôtt amerikai polgárjogi szervezetek kezdeményezték a karácsony valamennyi jelképének betiltását, a
nem keresztényekre és az ateistákra való
tekintettel, olvashattuk ugyancsak néhány
éve az Evangélikus Életben Lupták György
kiskôrösi lelkész írásában. Már magát a karácsony – angolul Christmas – szót is kifogásolják, mondván, hogy az nyilvánvalóan
Jézus Krisztusra utal. Kezdeményezésük
számos követôre talált az Amerikai Egyesült Államok területén. Több város – például Boston – önkormányzata el is rendelte, hogy a közterületeken felállított
karácsonyfákat a továbbiakban „holiday
treenek”, azaz ünnepi fának nevezzék.
Egyes iskolákban a karácsonyi dalokat is
betiltották. Máshol nem engedélyezték a
diákoknak, hogy az ünnepi mûsor keretében bibliai történetet, betlehemest adjanak elô. Egy iskola nem alkalmazta többé veterán Mikulását, mivel az azt találta
mondani a gyerekeknek, hogy karácsonykor a Megváltó eljövetelét ünnepeljük.
Az emberi butaság határtalan – mondhatnánk. Mint esô után a gomba, úgy találnak táptalajra ezek az elképesztô ötletek.
Ez azonban sokkal több a butaságnál, ez
a teremtmény lázadása a Teremtôje ellen.
Sok régi tót gyülekezetben élt egy karácsonyi szokás, a koledálás. Az evangélikusok – gyerekek és felnôttek egyaránt
– december 24-én elôbb a templomba
mentek a karácsonyesti istentiszteletre,
majd éjszakába menôen egyházi énekeskönyvüknek, a Tranosciusnak a karácsonyi énekeit énekelték a rokonok, a szomszédok és az ismerôsök ablakai alatt. Szinte nem is volt a mai fogalmak szerinti családi karácsonyuk, hanem járták a falut, és

egymásnak énekelték sorra a régi énekeket, s messze szállt, fényt hozott daluk a
karácsonyéj sötétjében.
Talán e szép szokást is üldözendônek nyilvánítanák az említett szervezetek, mert
ezt is beavatkozásnak tekintik a másik
ember vallási meggyôzôdésébe. Mert jól
tudják a mindent megengedni akarók, s a
megtartó hagyományok ellenzôi, a karácsonyi koledálás valójában bizonyságtétel
is volt. Az emberek így adták tudtára a világnak és egymásnak az átélt karácsonyi
örömhírt. Hiszen az igazi örömnek ez a
természete: megosztjuk másokkal.
Mai karácsonyestéken csendes a város.
Az utcákon szinte semmi mozgás. Csak a
kutyák feleselnek egymással. Az emberek
bezárkóznak, az ablakok, a házak kivilágítva, benn a szobában áll a karácsonyfa,
az asztal körül a család.
Nagyobb közösségi találkozások utolsó
mentsvára a templom, a gyülekezet. Ide
jutottunk. A templomok azért még többnyire megtelnek. Kapnak-e ott megosztható örömhírt kortársaink? Remélem,
igen. Mert Isten népe egyrészt abból él,
hogy magának is át kell élnie a Krisztussal való személyes találkozást és az önátadást. Másrészt pedig ugyanezt mondogatjuk, adjuk tovább gyerekeinknek, unokáinknak. Ahogyan egyszer a mi kezünket
is megfogta édesanyánk vagy egy nagymama, és ujjainkat imádságra kulcsolta. Vagy ott ültünk gyermekként lábunkkal kalimpálva a karácsonyi templomban,
ámulva a csillogó gyertyafényeken.
Mi is kaptuk, hogy továbbadjuk. Ez az egyház mai küldetése, amelybôl nem engedhet.
Vagy ha mégis – önnön lényegét adja föl.
S. Zs.

A szülôk feladata és felelôssége
„Jézus pedig gyarapodott bölcsességben,
testben, Isten és az emberek elôtt való
kedvességben” Lk 2,52
Lassan közeledik a karácsony. Egyesek
szerint a szeretet ünnepe, az év legszebb
napja, a keresztény világ Jézus születését
ünnepli. Valamivel több, mint 2000 éve
Mária egy este megszülte fiát, bepólyálta
és jászolba fektette. Ezzel, azt gondolom,
mindannyian találkoztunk már, elôttünk
van a képe a gondoskodó, ragyogó arcú
anyának, és a mellettük álló Józsefnek.
A szenteste és a karácsony errôl az egy

napról szól a legtöbb embernek. De mi történt utána a következô hónapokban, években? Jézus nôtt, ugyanazt az utat járta végig
a fejlôdése során, legalábbis testi értelemben, melyet a mai csecsemôk, gyermekek.
Mária és József feladatot kaptak Istentôl.
Jézus felnevelését. Tudták, hogy nagy feladat. Különleges figyelmet igényel, hiszen
nem akárkirôl van szó. Isten rájuk bízta a
fiát, és nem kért tôlük többet és nem adott
nekik többet, mint amit elbírtak, és ami
elég volt.
Ma, ha a szülôségünkre tekintünk, mit

mondhatunk? Mit teszünk a szeretet
ünnepén? Csillogásba burkolt, lehe
tôségeinken felüli vállalkozásba kezdünk,
vagy elfogadjuk a helyzetünket és abból
gazdálkodunk, amink van? Mivel gyarapítjuk gyermekinket, mitôl nônek testben? Gondolunk-e a lelkükre?
Az Isten felénk való szeretetének ünnepén, Jézus születésének napján, gondoljunk arra, hogy mi is felelôsséget kaptunk. Ne hagyjuk, hogy gyermekeink
csak úgy felnôjenek!
Fodor-Adorjáni Edit és Czékusné Biró Nóra
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Intézményeink életébôl

Tanulmányi
versenyek
Az elmúlt hónapban
a matematika iránt
érdeklôdô gyerekek
több versenyen is bizonyíthatták
tehet
ségüket. A 3–8. évfolyam legjobb matematikusai vettek
részt a Zrínyi Ilona Matematikaverseny
iskolai fordulóján. A legkiválóbb eredményt elért tanulók képviselik iskolánkat Székesfehérváron a megyei versenyen, amit februárban rendeznek majd.
Az évfolyamok gyôztesei – helyezési
sorrendben – a következôk:
3. évfolyam: Gábor Ákos (3.b), Sachs Róbert (3.a), Szabó Anna (3.b);
4. évfolyam: Biró András (4.c), Gábor
Márton (4.b), Lipovics Dániel (4.c);
5. évfolyam: Szeifert Levente (5.b), Sulyok
Bence (5.a), Bitó Kitti (5.a);
6. évfolyam: Kardos Angelika (6.a), Páter
Ákos Sebestyén (6.b), Szûcs Bence (6.c);
7. évfolyam: Bottka Axel (7.b), Bottka
Alex (7.b), Miklós Gergô (7.a);
8. évfolyam: Kazi Máté Benjamin (8.b),
Jambrik Levente (8.a), Lugosi Kata (8.a).
A kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnázium által szervezett területi matematikaversenyen is sikerrel szerepeltek tanítványaink. Korosztályában elsô helyezést ért el Mednyánszky Pál (2.c) (tanítója Körösiné Lôrincz Erzsébet). A második helyen végzett Szabó Barnabás (2.a)
(tanítója Peregovits Erzsébet), Gábor Ákos
és Nemes Gáspár (3.a) (tanítójuk dr. Veisz
Ottóné), valamint Páter Ákos Sebestyén
(6.b) (tanára Kiss Zsolt). Harmadik helyezést szerzett Gábor Donát (2.b) (tanítója Onódyné Nagy Anikó) és Papp János
Sebestyén (7.a) (tanára dr. Cseh Lajosné).
Negyedikként végzett Gábor Márton (4.b) (tanítója Kocsisné Ihász Valéria)
és Bôke Boglárka (7.a) (tanára dr. Cseh
Lajosné).
Dudás Bence 8.a osztályos tanulónk az
érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
matematika-fizika feladatmegoldó versenyén ötödik helyezést ért el (tanára
dr. Cseh Lajosné).
Kálfári Dóra 2.a osztályos diákunk Székesfehérváron képviselte iskolánkat a
Vörösmarty Mihály megyei szavalóversenyen, ahol bronz oklevelet szerzett
(tanítója Filemon Krisztina).
Szeidl Hedvig

„ISZE Tehetségiskola” program
iskolánkban
Ez év szeptemberében „Az Alulteljesítô Tehetségesekért Tanári Mûhely” 30 órás
„Tehetségiskola”-programot indított a martonvásári Beethoven Általános Iskolában és a
budapesti Kôrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. A két szakköri programba tehetségesnek tartott, de az iskolában alulteljesítô 7–8. évfolyamos tanulókat válogattak be. A kiválasztott gyerekeknek Bondorné Hegyi Margit és Takács Attila tart tehetséggondozó foglalkozásokat.

Adventi játszóház
December 3-án szombat
délelôtt benépesült az iskola. Az adventi játszóházban
diákjaink szebbnél szebb
ajándékokat készítettek a
közelgô ünnepre. A gyerekek és a felnôttek keze nyomán egyedi asztaldíszek,
gyertyák, képeslapok, ajándékkártyák, mécses tartók,
fenyôdíszek, mézeskalács figurák készültek.

Kényelmesebb könyvtár
A Könyvtár december 21-e
és január 2-a között zárva tart. Az elsô kölcsönzési nap január 3-án, kedden 9
órától lesz.
Könyvtárunk megszépült
az év végére. Ez azt jelenti, hogy 20, új, kényelmes,
esztétikus ülôszékkel gazdagodtunk, így is növelve
szolgáltatásaink színvonalát.
A jövô esztendôben is szeretettel várjuk az olvasni, kikapcsolódni, kutatni vágyókat!
P. Zs.
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Intézményeink életébôl

Az együttlét öröme
„Karácsony ünnepén.
Az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki.
Ezen a világon.”
Közeledvén a legszebb ünnepünk felé, úgy érzem, szinte
minden és mindenki megváltozik, ünneplôbe öltözik. Az utcák, terek ünnepi díszbe öltöztek és
öltöznek. A házak és a házak ablakai fényárban
úsznak. Azt érzem ilyenkor, az emberek lelke is
megtelik szeretettel, fénnyel. Óvodánkban már
napok óta készülünk az advent jegyében a szeretet ünnepére. A szülôkkel, gyerekekkel együtt
délutánonként készítettük a karácsonyi díszeket,
adventi koszorúkat. Jó volt együtt lenni, együtt
tevékenykedni, kicsit ráhangolódni az ünnepre,
és kilépni a mindennapok nehéz monotóniájából. A gyerekek a csoportokban felfokozott hangulatban élik meg az adventi készülôdés napjait.

Várták a télapót, az adventi gyertyák gyújtását
és izgatottan tanakodnak, milyen ajándékot készítsenek szüleiknek, találgatják milyen meglepetés lesz majd otthon a fa alatt. Kérem, otthon is
együtt folytassák az elôkészületeket, vonják be
gyerekeiket is ebbe, hiszen szeretnek a szülôkkel
együtt tenni-venni, osztozni a készülôdés izgalmában! Az ünnepeket igyekezzünk felejthetetlenné tenni a számukra. Ehhez nem kell drága
ajándék! Legyenek együtt velük, játszanak, meséljenek, sétáljanak sokat! Pótolják be a rohanó
élet miatt elmulasztott idôt, igyekezzenek lefaragni az adósságból, amit a rohanó mindennapok idôhiánya halmozott fel. Gondoljanak azonban barátaikra, ismerôseikre is, fôleg azokra, akik
magányosan töltik az ünnepeket. Egy rövid látogatás, beszélgetés –még ha telefonon érik is el
ôket –, örömet hoz életükbe és a miénkbe is.
Cserna Sándorné,
Piroska óvó néni

Termék
vásár
Termékvásárunkat december 17-én (szombaton) reggel 7 órától tartjuk a rendezvényudvar elôtt. Reményeink szerint színes kínálattal, melyek között olyan
portékákat is találhatnak,
melyeket nemcsak a karácsonyi asztalon kínálhatunk,
hanem a fa alá ajándékként
is odatehetünk.
T. M.

Korszerûbb
Harmónia

A Harmónia-Gondviselés Közhasznú Nonprofit Kft. a helyi
Idôsek Otthona üzemeltetôje
újabb fejlesztéseket tervez.
A Teleki Blanka HölgyAz Új Széchényi Terv kereteklub soros találkozóját
in belül kiírt TIOP-3.4.2-11/1.
november 21-én tartotkódszámú pályázat segítségéta. Kedves vendégek szível korszerûsítési, energetinesítették az együttlékai munkálatokat szeretnének
tet. Böszörményi Simone
végrehajtani az intézményben.
San Franciscóból érkezett,
Ennek a lehetôségnek köszön
kettôs állampolgár, tehetséges gitáros
hetôen a jelenleg 86 beteg,
és zeneszerzô. Ismert dallamokat halidôs ember elhelyezési kölottunk tôle újszerû, hangulatos feldolrülményei jelentôsen javulgozásban.
nak majd, szakszerûbb ellátási feltételeket kínálhatunk a
Majd F. Dôry Magdolna színmûvészt,
Radnóti-díjas versmondót Zsohár Melinrászorulóknak. A tervek szeda újságíró mutatta be nagyon kedves és
rint megújuló energiaforrásmeleg szavakkal. Magdolna elôadásának címe: Nôk a költészetben. Rendkívül kedves, megnyerô
ok felhasználásával válik az inelôadásán olyan versek szerepeltek, melyek elsôsorban nôknek, nôk tollából szóltak. A verseket
tézmény környezet- és energia
azok hangulatához illô dallamokkal egészítette ki.
hatékonnyá, továbbá az épüNovember 28-án a hölgyklub tagjai is készülôdtek a jótékonysági vásárra (képünkön). Az otthon ellet teljes akadálymentesítése
készített karácsonyi süteményeket csomagoltuk, melyek a jótékonysági vásár kínálatát bôvítették.
is megtörténik. Új szolgáltatási
Szabó Lajosné
egység létrehozását is tervezzük, a szomszédos településen,
ahol egy lakóotthont alakítunk
majd ki, amelyben speciális betegségben szenvedôket helyezhetünk el.
A Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervezô és Idegenforgalmi Központ immár 3 hónapja fogja ös�V. É.
sze Martonvásár kulturális életét! Az elmúlt idôszakban számos városi és civil rendezvényt szerveztünk, koordináltunk, segítettünk!
A jövô évben is arra törekszünk kollégáimmal együtt, hogy kiszolgáljuk a martonvásáriak igényeit!
A székhelyünk január 1-je után az új Segítô Szolgálat épületében lesz. Kérdéseikkel, észrevételeikkel, ötleteikkel szeretettel várjuk Önöket. Személyesen minden szerdán 10 és 18 óra között a Szent
László út 20-as szám alatt, valamint a következô telefon és fax számon, illetve e-mail címen: telefon:
(20) 484-9955, fax: (22) 460-233, e-mail: bbkozpont@gmail.com
Kívánom, hogy a 2012-es esztendôben is találkozhassak Önökkel a rendezvényeinken!
Pfiffer Zsuzsanna, Igazgató

Versek nôkrôl nôknek

Rendezvényszervezés – új helyen
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Hirdetés
Tisztelt Sportkedvelôk! Vállalkozók! Martonvásáriak!
Megjelent
Martonvásár labdarúgásának
története
címû könyvem, mely még korlátozott példányszámban megvásárolható.
Ez a könyv szép és értékes ajándék lehet
a sportot kedvelôknek és a vállalkozások
partnereinek.
Érdeklôdni, megrendelni lehet
Provoda József Jodesnél,
a (30) 863-2523 telefonszámon.
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Sport

Fordított szezon, reményt keltô
kupameccsek
Véget ért a fejér megyei kézilabda-bajnokság ôszi fordulója. A hölgyek a bajnokság végén, a férfiak a szezon elején
voltak eredményesebbek. Ennek ellenére a nôi csapatunk az utolsó helyen végzett, a férfiak pedig csak hatodikak
lettek. Nehezen indult a bajnokság a lányok
részérôl. Kisebb létszámmal, mindössze kilencen vágtak neki a tornának. Bár az alapszakaszban kikaptak a csapatoktól, az utolsó három mérkôzésen már javulás volt látható a játékukban. Ennek köszönhetôen
a rájátszásban sikerült pontot szerezniük,
mellyel igencsak meglepték az esélyesebbnek tartott Polgárdi csapatát.
A gyôzelem köszönhetô volt annak, hogy novemberben egy új csapattaggal bôvült a keret
Semjéni Henrietta személyében, illetve korábbi játékosaink közül is akadtak visszatérôk.
Ezek után a tavaszi fordulóban mindenképpen jobb helyezést szeretnének elérni a lányok és a csapatok többségétôl revansot kívánnak venni az ôszi vereségek miatt.
Férfi kézilabda csapatunk a hatodik helyen végzett, a nyolc csapat között. Sajnos számukra sem úgy alakult a bajnokság, mint ahogyan azt eltervezték. A kezdeti gyôzelmek után két játékosuk is kiesett
ideiglenesen a keretbôl. Dobos Pétert öt
meccsrôl eltiltotta a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség, melynek jogossága kérdéses,
illetve egy sérülés következtében Pál End-

rét is nélkülöznie kellett a fiúknak. Hiányuk,
sajnos a további meccsek eredményein is
meglátszott.
Immár 17. alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a Mikulás-kupát, mellyen
négy csapattal is indultak a martonvásári
kézilabdázóink, december elsô hétvégéjén.
Nôi és férfi együttesünk is 2–2 csapattal nevezett a kupára. A nôknél, az úgynevezett
„Sûrû SC”, mely a már nem kézilabdázó
nôkbôl állt és Martonvásár I-es csapata indult, mely a jelenlegi mezônyjátékosokból
tevôdött össze. Martonvásár I-es csapata
a 3. helyen végzett, a „Sûrû SC”, pedig az
5. helyen, a hat csapatból álló kupán.
A férfiaknál Martonvásár II-es csapata az
„öregfiúkból”, míg az I-es csapata a fiatalabb korosztály képviselôibôl állt össze. Az
„öregfiúk” megvédték címûket és elhozták a kupát, de Martonvásár I-es csapatának sem volt oka a szomorkodásra, hisz ôk
is a dobogós 3. helyen zártak az induló öt
csapat közül. Itt ragadnánk meg az alkalmat és szeretnénk köszönetet mondani a
szponzorainknak, akik sokat segítettek abban, hogy az idei Mikulás-kupán négy csapattal is indulhattak a martoni kézilabdások.
Az „öregfiúk” csapata köszöni a támogatást
Baksai Arnoldnak, Pálinkás Zsoltnak, Somogyi
Károlynak, Gáspár Csabának és Rehus Csabának. A „Sûrû SC” nôi csapata, pedig a Macska Panziónak és az Obsitosnak köszöni a segítséget.
Záborszki Helga

Fociról a kezdetektôl
Nemrégiben került a kezembe Provoda József Jodes Martonvásár labdarúgásának története címû könyve, melyet a Martonvásári Sport Klub
létrejöttének 80. évfordulója tiszteletére, a martonvásári labdarúgó
szakosztály kérésére állított össze. A kötet nemcsak azok számára lehet érdekes, akik már több évtizede élnek Martonvásáron és esetleg
a foci meccseket is rendszeresen látogatták, hanem azoknak is, akik
az elmúlt években költöztek ide, de szeretnék lakóhelyüket, s annak múltját jobban megismeri. Ehhez nyújthat segítséget ez a könyv még akkor is, ha „csak” a helyi fociról szól. Persze a labdarúgáson keresztül bepillantást nyerhetünk településünk életébe, szokásaiba is,
azon túl, hogy nyomon követhetjük a kezdetektôl e sportág helyi fejlôdését.
Különösen érdekes a könyvnek az a fejezete, amelyben hajdani labdarúgók vagy hozzátartozóik mesélnek régi történeteket a focipálya háza tájáról. Turcsányi Gitta néni, Szmilkó Loli,
vagy éppen Juhász József (az Öreg) – s a sort még hosszan folytathatnám – visszaemlékezései sok apró adalékkal szolgálnak helytörténetünkhöz.
Különösen izgalmas része a könyvnek a Képgaléria, melynél a szerzô törekedett arra, hogy
a képen láthatók személyek nevét is közkinccsé tegye. Sajnos ez nem minden esetben sikerült, pedig egy kép akkor igazán értékes, ha pontosan tudható, hogy kik láthatók rajta,
hogy hol és mikor készült. Ôszintén remélem, hogy a könyv eljut olyan martoniak kezébe is,
akik e hiányosságon még tudnak segíteni, hogy majd egy esetleges második kiadásnál, vagy
mondjuk a sport klub fennállásának századik évfordulójára még kevesebb fehér folt legyen.
O. A.

Czagi elment…

Tudtuk, hogy küzdöttél a betegségeddel, de Martonvásár és a környék lakossága, a sportolók népes tábora megdöbbenve értesült
halálhíredrôl. Gyógyszerészként,
sportolóként, sportbarátként a településeket, a közösségeket szolgáltad. Mosolygós, segítôkész lényed
szívünkben él tovább!
Kedves Gyógyszerész úr, Karcsi,
Czagi! Nyugodj békében!
Horváthné dr. Porvay Judit

Sebô Ödön
emlékére
Vitéz Sebô Ödön fôhadnagy 1944
szeptemberében, a 32. hegyi határvadász zászlóaljával hôsiesen védte a Gyimesi-szorost a többszörös túlerôben lévô betörô szovjet csapatok ellen. Gyimesi csángó
barátaink szobrot kívánnak állítani
Gyimesbükkön az Ezeréves Határnál
Sebô Ödönnek.
A magyarországi ügyintézésre dr.
Hamza Lászlónét és dr. Hamza Lászlót
kérték fel.
A gyimesi emlékbizottság tagjai:
Ferenczes István költô, Bilibók Ágoston
az „utolsó ôrház” gondnoka, Deáky
András a gyimesbükki magyar iskola nyugalmazott igazgatója, vitéz Kovács György hadnagy, Mihók György a
gyimesközéploki Csángó Hagyományôrzô Ház alapítója és az ötletgazda,
Gál Péter.
Kérjük, hogy nagylelkû adományaikkal támogassák e nemes cél megvalósítását. Számlaszámukról és
elérhetôségükrôl a következô e-mail
címen lehet tájékozódni: adeaky41@
gmail.com, valamint itthon: kerecsen.
hamza@gmail.com, telefon: 460-300
vagy 06 (70) 315-5535.
Dr. Hamza Lászlóné
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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. november 1–31-éig
Házasságot ezen idôszak alatt 1 pár kötött.

Újszülöttjeink:
Sipos Bálint, Lakner Marcell Rudolf,
Kratancsik András, Gyulay Ágnes Boróka,
Faragó Márton, Lepp Ferenc Miklós, Harkai
Kristóf, Márkus Szilárd

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mind azoknak, akik
S Z A B Ó K Á R O LY

temetésén részvétüket kifejezték és gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család

Hozzátartozónk,

ZÁMBÓ LAJOSNÉ

november 25-én a székesfehérvári kórházban elhunyt. Köszönjük mindazoknak, akik élete utolsó,
szenvedéssel teli heteiben
együtt éreztek vele.
Lánya, unokái és testvére

• 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

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
december 20-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
• Rászoruló középiskolásokkal német nyelvbôl rendszeresen foglalkozom. Tel.: 06 (30) 234-8694
• Fotókidolgozás a Lottózóban. Igazolványkép-készítés helyben.
Martonvásár, Budai út 12.

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

• 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: december 17., 18., január 7., 8.
Martonvásár: december 24., 25., január 14., 15.
Ráckeresztúr: december 31., január 1.
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Sport

Gyôzelem az éllovas ellen
Felnôtt csapatunk jól zárta a
szezont. A Sárosd elleni hazai
diadal után Bakonycsernyére
látogattunk, ahol 3:2-es gyô
zelmet arattunk. Következett
hazai pályán az Agárd elleni mérkôzésünk,
melyen csapatunk magabiztos 3:1-es
gyôzelmet aratott. Következô mérkôzésünk
Polgárdiban volt, ahol 2:2-es eredményt értünk el, igaz a meccs nagy részében emberhátrányban játszottunk… Jó szereplésünket tetézte utolsó hazai mérkôzésünk, amelyen a listavezetô Iváncsa csapatát fogadtuk.
A mérkôzésen bravúros 3:2-es gyôzelmet
arattunk, így végül az 5. helyen zártuk a szezont. Az elsô öt helyen a sorrendet vagy a
gólarány, vagy egy-egy pontnyi különbség
dönti el. Ha a csapatot sikerül egybetartani
és egy-egy fiatal játékossal tudjuk frissíteni
játékosállományunkat, akkor bármi megtörténhet a bajnokságban, hiszen 10 gyôzelem,

3 döntetlen és 2 vereség, illetve 40 lôtt és
23 kapott gól a mérlegünk, ami jónak mondható. Igaz, nem szoktunk mi ennyi gólt kapni.
A kapott találatok számán sajnos meglátszik,
hogy védelmünkön a sok sérült vagy hiányzó játékos miatt állandóan változtatni kellett. Ezen is próbálunk javítani. Ifi csapatunk
a 12. helyen végzett. Az ôszi mérlegünk itt
5 gyôzelem, 4 döntetlen, 6 vereség, illetve 40 lôtt és 29 kapott gól. Sûrû a mezôny,
egy-egy gyôzelemmel simán az élbolyhoz
tartozhatunk, ám ehhez egy pár játékosnak többet kell tenni… Serdülô csapatunk
a 2. helyen zárta a szezont 8 gyôzelemmel,
1 döntetlennel és 1 vereséggel, valamint 81
lôtt és 11 kapott góllal. Ez remek teljesítmény! Csapatainknak gratulálunk, szurkolóinknak köszönet a buzdításért, szurkolásért.
Most jön egy kis pihenô, felkészülésünket
január 17-én kezdjük.
MSK

Évzáró december 17-én
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Utánpótlást Támogató Sportbálunkat támogatták! Azt hiszem, gyermekeink meghálálják a támogatást, hiszen U13-as csapatunk a szezont az 1. helyen zárta veretlenül, 112 rúgott és 3 kapott góllal, s ezzel nagyon sok örömet szereztek nekünk. Az U11-es csapatunk is kitett magáért a Dunamount bajnokságban,
melyben az élen áll. Edzéseinket teremben tartjuk, készülünk az elôttünk álló teremtornákra. Az U9–es korcsoportunk Ercsiben már részt is vett egy teremtornán, amelyen a 3. helyet szerezte meg. Az U7-es korcsoportunk részére Martonvásáron, az iskola tornatermében Mikulás Tornát szerveztünk, ahol a legkisebbek, óvodások, elsôsök (képünkön) remek
teljesítményt nyújtottak. Az U11-es korcsoportunk is remekelt Felcsúton, ahol Mikulásnapi teremtornán jó játékot nyújtva a 2. helyen végezett. December 5-én megye válogatott
labdarúgóinkat, Zoboki Álmost, Patkós Kevint, Kondor Zolit és Földesi Dominikot Fehérváron
a Sóstói Stadionban a Mikulás egy-egy VIDI szereléssel ajándékozta meg. Csapatainkat december 6-án edzés közben meglepte a Mikulás a gyerekek nagy-nagy örömére!
Évzárónkat az iskolában tarjuk december 17-én, ahol ismét bizonyíthatják tehetségüket a
szülôk is! Szeretnénk visszahódítani a Mustang Vándorkupát, amit a képviselô testület hódított el egy kis idôre, a nyári évzárónkon! Igaz nehéz lesz de, megpróbáljuk!
A két ünnep között Százhalombattán veszünk részt korcsoportjainkkal teremtornákon,
ahová minden érdeklôdôt várunk nagy-nagy szeretettel.
Bôvebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon találnak.
Mustang SE
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Nyári Gábor

országos bajnok lett
A martonvásári súlyemelôk
kitartásának,
szorgalmának – egyesek vakáció helyett is izzadtak az edzô teremben –, köszönhetôen végül az eredmények sem maradtak el.
Nyári Gábor a 45 kilogrammosok kategóriájában képviselte Magyarországot egy nemzetközi versenyen, amelyet Ausztriában rendeztek. Hat ország
sportolói mérték össze erejüket, összesen 154 sportoló. Nyári Gábor V. helyezést ért el, amit egy kupával ismertek el.
Októberben Tatabányán volt a területi
bajnokság. Nyári Gábor elsô, Sipos Gábor második, Rigán Richárd második, Szabó Márk Attila elsô lett. Oroszlány, Kisbér, Tata és Tatabánya súlyemelôi vettek
részt ezen a versenyen. Ami azonban az
egész évi munkára feltette a koronát, az
még csak ezután következett. Az Utánpótlás Országos Bajnokságon remekül
szerepeltek a martonvásári súlyemelô
fiatalok. Nyári Gábor a 45 kilogrammos
súlycsoportban 50 kilogrammos szakítással és 60 kilogrammos lökésével országos bajnok lett. Rigán Richárd a 69
kilogrammos súlycsoportban 57 kilogrammos szakítással és 77 kilogrammos
lökéssel országos V. lett. Sipos Gábor a
85 kilogrammos súlycsoportban 90 kilogrammos szakítással és 115 kilogrammos lökéssel országos IV. lett. Ugyancsak országos IV. lett Szabó Márk Attila a +85 kilogrammosok mezônyében.
Ehhez 83 kilogrammot szakított és 103
kilogrammot lökött.
Dicséret illeti mind a négy sportolót.
Külön dicséret jár Szabó Márk Attilának,
aki három egyéni rekordot állított fel,
és akinek a hatból mind a hat gyakorlata sikeres volt. Köszönet polgármester
úrnak, az anyagi segítségért, melynek
köszönhetôen cipôt és melegítôt vásárolhattunk. További sok sikert kívánok
súlyemelô fiaimnak.
Kiss István, edzô

