FORUM MARTINI
Martonvásár város lapja
Megjelenik havonta

XX. évfolyam 6. szám

2011. június 15.

Martonvásári Kistérség
– NAGY SIKER!
(Írásunk az 5. oldalon.)

Várjuk Önöket…
…június 17-én (pénteken) 17 órától a Beethoven Általános Iskola tanévzáró ünnepélyére és a nyolcadikosok ballagására;
…június 21-én (kedden) 18 órára bizottsági ülésre;
…június 21-én (kedden) 19 órakor Martonvásári Zenés Estékre az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézete elôadótermébe;
…június 22-én (szerdán) 16 óra 30 perckor csecsemô újraélesztési tanfolyamra a Lurkó Kuckóba (Fehérvári út 14.);
…június 24-én (pénteken) 17 órától Tessely Zoltán fogadóórájára a Városháza Geróts-termébe;
…június 27-én (hétfôn) reggel 6 órától alkalmi vásárra a TSZ udvarba;
…június 28-án (kedden) 18 órakor a képviselô-testület soros ülésére a Városháza Geróts-termébe.

A polgármester házhoz megy…
…június 25-én (szombaton) 14 órától a lakóparkba.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük jelezzék a 460-233 telefonszámra, 24-én – pénteken – 12 óráig.)
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Önkormányzat

Képviselô-testületi hírek
Képviselô-testületünk májusban ak- A Szent László Völgye Többcélú Kistérsétívan mûködött. E hónapban három gi Társulás – megállapodás alapján – több
önkormányzati feladatot lát el, tekintettel
ülést tartottunk.
arra, hogy ebben a formában ezen feladatok ellátása hatékonyabb és többletforrások
Tagdíjak, díjak
Május 10-én a következô napirendi pontok- igényelhetôk utána. A társulás költségeihez
való hozzájárulás mértékét a következôk
hoz kapcsolódóan döntöttünk:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetése szerint fogadtuk el 2011-re vonatkozóan:
teljesítése és pénzmaradványa elszámolása – társulási tagdíj: 250 Ft/fô/év;
tárgyában testületünk a költségvetés 2010. – orvosi ügyelethez hozzájárulás: maximum
706 Ft/fô/év;
évi teljesítését jóváhagyta az 1. táblázatban
foglaltak szerint. A 2010. évi költségvetési – segítô szolgálathoz hozzájárulás: 6,254 millió Ft/év.
pénzmaradványt 419 832 ezer forintban, a
felosztható pénzmaradvány 417 844 ezer A jogalkotásról szóló törvény hatályba lépéforintban állapítottuk meg, a normatív álla- sével a jogszabályszerkesztésrôl szóló renmi hozzájárulások, valamint a normatív kö- delet alapján javasolt, és módosítás esetén
tött felhasználású támogatások elszámolá- szükséges minden helyi önkormányzati rensából eredô visszafizetés kötelezettséget delet felülvizsgálata, mely a nem módosítható elemeket és jogi szabályozókat tekint1988 ezer forintban hagytuk jóvá.
Az önkormányzatnál és intézményeinél ve a gyakorlatban egyet jelent a felülvizsgált
2010-ben végzett belsô ellenôrzésekrôl ké- rendeletek hatályon kívül helyezésével és
szült beszámolót elfogadtuk azzal, hogy in- a tárgyban – szükség szerint – új rendelet
tézkedési tervet határoztunk meg a feltárt megalkotásával. A jelenleg hatályos 50 alapkisebb hiányosságok kezelésére, illetôleg a rendeletünket szakmailag, jogilag és forma2011. évi belsô ellenôrzési ütemtervet ki- ilag is indokolt áttekinteni. E nagy feladaegészítettük a közterület rendezés, karban- tot 2011-ben megkezdjük. E folyamat elsô
tartás 2009. június 30-a és 2010. szeptem- lépéseként két aktuális rendelet került a
ber 30-a közötti idôszaka mûködtetésének képviselô-testület elé, az építmény és telekcélvizsgálatával. Egyúttal a testület felkérte adóról szóló és az élelmezési díjakat mega Kistérségi Társulás elnökét, hogy az orvo- állapító önkormányzati rendelet. Az élelsi ügyelet ellenôrzése tárgyában kezdemé- mezési térítési díjak ez évben megváltozott
összege gyakorlatilag már beépült a testület
nyezzen belsô ellenôrzést.
által elfogadott költségvetési rendeletbe is,
ennek megfelelôen a térítési díjak összege
1. táblázat: A 2010. évi költség2011. március 1-jétôl inflációval arányosan
emelkedtek (2. táblázat).
vetés teljesítése (ezer Ft)
Az építmény- és telekadóról szóló helyi
költségvetési pénzforgalmi bevétel 881 652
alaprendeletet 2011-ben kétszer is módofinanszírozási bevétel
pénzmaradvány igénybevétel
kiegyenlítô függô, átfutó bevétel
személyi juttatás
munkaadót terhelô járulék
dologi kiadás
pénzmaradvány elvonás
pénzeszköz átadás
ellátottak pénzbeli juttatásai
felhalmozási célú kiadás
felújítás
hitelek, kölcsönök,
értékpapírok kiadásai
kiegyenlítô függô, átfutó kiadás

108 408
463 157
–23 712
406 236
100 549
280 108
67 133
45 865
24 926
108 568
1 809

2. táblázat: Az élelmezési térí
tési díj nettó összege (Ft)
3–6 éves korcsoportra
tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezésnél
7–14 éves korcsoportra
tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezésnél

68,12
202,37
63,28
333,83
57,70
173,08
52,45
283,23

sítottuk, ezúttal a rendelet jogszabályi változásoknak való megfeleltetésérôl döntöttünk.
Lejár a martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetôjének 5 évre szóló vezetôi
megbízása, melyre tekintettel testületünk,
mint a Martonvásár – Kajászó Közoktatási
Intézményi Társulás gesztor települése, pályázatot hirdetett a vezetôi álláshely betöltésére, 2011. augusztus 16-ától kezdôdôen. A
pályázat az önkormányzat honlapján olvasható.
Meghallgattuk és elfogadtuk a hivatal szociális területen végzett 2010. évi
tevékenységérôl, illetôleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységrôl szóló éves beszámolót, továbbá a segítô szolgálat beszámolóját Martonvásár tekintetében a város gyermekvédelmi és szociális
helyzetérôl.
Testületünk határozott a polgármesteri jutalom összegérôl, melyet polgármester úr
Martonvásár tehetséges ifjai részére ajánlott fel.
A képviselô-testület május 10-ei ülésén az
egyebek napirendi pont keretében három
dologgal foglalkoztunk.
Önkormányzatunk hosszú ideje törekszik
megoldást találni a ráckeresztúri szennyvíztisztító és a csatornahálózat hosszú távú
üzemeltetésének problémájára. Az idáig felvetett vagy kidolgozott megoldások azonban, a négy résztvevô település egyetértésének hiányában nem valósulhattak meg. Jelen ülésünkön elôterjesztett tervezetre nézve azonban konszenzus jött létre a településeket képviselô polgármesterek között, így
testületünk a feladat ellátására létrehozandó cég társasági szerzôdését elfogadta. A
tervezet mind a szennyvíztisztító, mind a
csatornahálózat üzemeltetésére megoldást
nyújt, egy a négy település által létrehozandó kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság alapítása formájában.
Az intézményrendszer átalakítására vonatkozó elôterjesztés keretében három
alapvetô döntést hoztunk. Az ezt megalapozó, a jelen kor elvárásain alapuló felmérés azt
állapította meg, hogy javasolt egy, a meglévô
intézményrendszertôl eltérô feladatkörû, új
intézmény megalapítása, mely olyan, hiánypótló tevékenységek ellátására vállalkozhatna, mint a ciklusban meghatározott önkormányzati célokkal összhangban álló turizmus,
az idegenforgalom fejlesztése, rendezvények szervezése, településmarketing feladatok, pályázati rendszerek mûködtetése, kon-

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
ferenciák szervezése, partnerségi kapcsolatok összefogása, civil szféra kapcsolatrendszerének kiépítése és segítése. Ezen igények
kielégítésére testületünk döntött a Brunszvik
– Beethoven Rendezvényszervezô és Idegenforgalmi Központ, mint új intézmény
2011. július 15. napjával történô létrehozásáról, elfogadva az intézmény alapító okiratát. A központ, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv jön létre, székhelye:
2462 Martonvásár, Budai út 13. sz., telephelyei a Szent László út 2., Brunszvik u. 2. és
Beethoven tér 1. szám alatt lesznek. Alapítói jogokkal felruházott fenntartó és irányító szerve Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselô-testülete. A költségvetési szerv szolgáltató feladatokat ellátó, önállóan mûködô helyi önkormányzati költségvetési szerv, pénzügyi-gazdálkodási feladatait Martonvásár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala látja el. Mûködése az
önkormányzat teljes közigazgatási területére kiterjed. Jogszabály által meghatározott
közfeladata: közösségi tér mûködtetési feltételeinek biztosítása, a mûvészeti tevékenységek és a sport támogatása, együttmûködés
a lakosság önszervezôdô közösségeivel. Idegenforgalmi, turisztikai, szabadidôs tevékenység, mint szolgáltatási feladatok ellátása.
Testületünk az új intézmény kialakításáról
szóló döntésével egyidejûleg pályázatot írt
ki az intézmény vezetésére 5 évre szólóan, mely felhívás az önkormányzat honlapján megtekinthetô.
E napirend keretében elvi döntést hoztunk a Városi és Iskolai Könyvtár, valamint a Klubház jogutódlással történô
megszüntetésérôl, melynek végrehajtásához szükséges véleményeztetési, egyeztetési folyamatokat ez alapján elindíthatjuk. A szükséges szakvélemények beszerzé-

sét követôen születhet meg a végleges döntés ezen intézmények Brunszvik – Beethoven Rendezvényszervezô és Idegenforgalmi
Központba történô beolvadásáról.
Végül testületünk, élve a helyi önkormányzatokról szóló törvényben biztosított véleményezési jogával, hozzájárult egyes, a
Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények átszervezéséhez. Az érintett intézmények: az FMÖ Dr.
Entz Ferenc Mezôgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzô Iskolája és
Kollégiuma (Velence); az FMÖ Eötvös József Szakképzô Iskolája és Kollégiuma (Seregélyes); az FMÖ Petôfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája (Sárbogárd); FMÖ
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye (Sárbogárd);
Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(Dunaújváros); az FMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési Tanácsadója és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata (Székesfehérvár); valamint az FMÖ Prelúdium Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménye (Bicske).

Támogatások

4. táblázat: A sportegyesületek
idei támogatása (ezer Ft)
Spotegyesület

Megítélt mûködési
támogatás

MUSTANG SE
Kézilabda Egyesület
MSK
Martontenisz SE
Szent László Lovas E.
OLIMPIA DSE
MartonVál SC
Az igényelt összeg összesen

1 275
1 770
3 930
375
170
690
190
8 400

sáról. A civil szervezetek számára az önkormányzat költségvetési rendeletében elkülönített éves támogatási összeg 3 millió
forint, míg a Martonvásár sportkoncepciójában és Szervezeti és Mûködési Szabályzatában nevesített sportegyesületek számára a költségvetési rendeletében meghatározott éves támogatási összeg 8,4 millió
forint volt.

Belterületi utak átsorolása

Május 24-én – esetleges pályázati részvétel elôkészítésére tekintettel – soron kívüli testületi ülésen döntöttünk a Szerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításáról. Testületünk úgy
határozott, hogy Martonvásár Város Szerkezeti Tervének, Leírásának, Helyi Építési
Szabályzatának közlekedési fejezetét módosítani kívánja egyes belterületi utak tekintetében, melyre nézve felhatalmazást
adtunk a szaktervezôvel való szerzôdés
megkötésére.

A május 24-ei ülésen az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságunk – átruházott hatáskörében önállóan eljárva – a
következôkrôl döntött:
– a beiratkozott tanulók létszáma alapján –
két osztály indítását engedélyezte elsô évfolyamon a 2011/2012-es tanévben a Beethoven Általános Iskolában,
– jóváhagyta a Klubház Szervezeti Mûködési
Szabályzatát,
– a beérkezett pályázatok alapján, döntött a
civil szervezetek (3. táblázat) és a sport- Településünk ingatlanvagyona
egyesületek (4. táblázat) ez évi támogatá- Soros ülésünket május 31-én tartottuk, melyen a következô döntések születtek.
Jóváhagytuk a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának ütemtervét, mely3. táblázat: A civil szervezetek idei támogatása (ezer Ft)
ben foglaltak szerint 1 éven belül felülvizsMegítélt
C
ivil szervezet	Pályázati cél
gáljuk
a helyi jogszabályokat, illetôleg meg		
támogatás
alkotjuk,
az önkormányzati szintû terveKertbarát Egyesület
Orbán-nap, borút konferencia
zés alapjaként szolgáló egyes koncepciókat,
és találkozó költségeire
140
mint vagyonhasznosítási-, sport-, gazdasági-,
Mv-i Fúvószenei E.
Egyen pólók beszerzésére
150
városfejlesztési-, kulturális és turisztikai, vaMartonvásári Nyár KE
Rendezvények és kiadvány támogatása
750
lamint környezetvédelmi koncepció.
Zöld Alma Alapítvány
Bringatalálkozó szervezésére
60
MartonVál SC
Ifjúsági sakkverseny (VII. 24-én)
40
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Mv-i Gyermekkert A.
Óvodai eszközök beszerzése, rendezvények
400
Társulás úgy döntött, hogy a hatékonyabb
OLIMPIA DSE
Sporttáborhoz támogatás (3500 Ft/fô)
130
munkaszervezés érdekében a Társulási TaMv-i Gyermekekért A.
Gyermektábor Mindszentkálla támogatás (4000 Ft/fô)
105
nács mûködtetésével kapcsolatos hivatali
Együtt-Értük Alapítvány
Zenei felkészítô tábor, fesztivál, foglalkozások
150
teendôket, azaz a munkaszervezeti feladaMv-i Tehetséggondozó A. Térítési díj támogatásra, lengyel Mandolinzenekar
tokat, Martonvásár Város Önkormányzata
vendégül látáshoz
335
Képviselô-testületének hivatala látja el 2011.
Százszorszép Alapítvány Fesztiválokon részvétel, zenei kíséretek, tiszteletdíjak
470
július 1. napjától, egyben döntött a SzolgálMartontenisz SE.
Martonvásári Napok teniszversenyek tám.
70
tató
Iroda megszüntetésérôl is. Ülésünkön
MUSTANG SE
Gyermek labdarugó edzôtábor két csoportban (40 fô)
140
a feladatok átvételével kapcsolatos módosíKézilabda Egyesület
„Horváth Ottó” Emléktorna
60
tások átvezetésérôl döntöttünk, mely a PolAz igényelt összeg összesen:
3 000
gármesteri Hivatal alapító okiratát, státusza-

2011. június • FORUM MARTINI 3

Önkormányzat
inak számát és szervezeti felépítését érintette.
A mûvészetoktatási intézmények vonatkozásában megváltoztak a tantervekre, a szak
megnevezésekre vonatkozó szabályok, továbbá az intézmény elindította a „Tehetségpont”-tá válásra való felkészülést. Az
akkreditációs folyamat elindításának feltétele volt, hogy a tantestület megfelelô – szakirányú – képzettsége meglegyen, a szükséges képzések megtörténjenek, továbbá, hogy az alapító okiratba a tehetségpont
mûködtetését tényként rögzítsék, melynek
megfelelôen döntöttünk az intézmény alapító okiratának módosításáról.
A 2011/2012-es nevelési év felvételi
idôszaka 2011. májusában lezárult az óvodában, az 56 szabad férôhelyre 98 gyermek jelentkezett. Az elutasítottak magas
számára tekintettel, átgondolva a rendszerben rejlô lehetôségeket is, arról döntöttünk,
hogy a meglévô csoportokban kihasználjuk
a maximális, csoportonkénti 30 férôhelyet,
illetôleg a meglévô 8 csoport mellett további egy, 13 fôs csoporttal bôvítjük a
férôhelyek számát, melyhez 1 fô óvodapedagógus és 1 fô dajka foglalkoztatásához teremtünk fedezetet.
Felülvizsgáltuk az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartását, értékelését, rövid és
hosszú távú hasznosításának lehetôségét. A
felülvizsgálat alapja az elkészült javított kataszteri nyilvántartás volt. A vizsgálat, és a
vagyonhasznosítás javaslatának kidolgozása több lépcsôs egyeztetésen ment keresztül, melynek eredménye forgalomképtelen,
korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanaink jegyzéke, a hasznosítási
lehetôségek megjelölésével. A jegyzék egyben alapul szolgál a felülvizsgálandó helyi vagyonrendelet módosításához is.
Módosításra szorult a Martonvásár, Tordas,
Gyúró, Kajászó, Baracska települések önkormányzatai között építésügyi feladatok
ellátására létrejött – legutóbb 2003. évben
módosított – társulási megállapodás az építéshatósági feladatok ellátására vonatkozó jogszabályi változások után, különös tekintettel a hozzájárulás rendszerének (hozott döntések számának arányában történô
hozzájárulás), és az ügyfélfogadás rendjének
változására. Az egyes településekkel folytatott egyeztetések 2011. évre vezettek eredményre, mely alapján testületünk elfogadta
a módosított megállapodás tervezetet.

Polgármesteri felhívás
Az elmúlt években nagyon sok tehetséges martonvásári fiatallal volt szerencsém találkozni, akik nemcsak itthon, de Magyarország szerte, sôt külföldön is öregbítették városunk hírnevét.
Ugyanakkor azt is tapasztaltam, hogy sokszor anyagi akadályok nehezítik tehetségük kiteljesedését.
Örültem annak a lehetôségnek, hogy a képviselô-testület szándéka szerint a polgármester számára megítélt jutalom terhére módot kaptam, hogy az erre szánt keretet saját hatáskörben martonvásári fiatalok támogatására fordíthassam.
Kérem, segítsenek tehetséges diákjaink, gyermekeink felkutatásában, jelezzék, ha környezetükben, látókörükben arra érdemes fiatalt ismernek és egy rövid ajánlólevélben tegyenek javaslatot az illetô támogatására.
Segítségüket és közremûködésüket elôre is köszönöm.
dr. Szabó Tibor
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás munkaszervezete, tekintettel arra
is, hogy 2011. július 1-jétôl ezen feladatokat
a martonvásári Polgármesteri Hivatal látja el,
a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján elkészítette éves beszámolóját, melyet
testületünk jóváhagyott.
Martonvásár Képviselô-testülete 2003-ban
törvényi felhatalmazás alapján a település
közigazgatási területén lévô mezôgazdasági
rendeltetésû termôföldek védelme érdekében mezei ôrszolgálatot létesített. A
mezôôr mûködési területén elsôdlegesen a
termôföldek ôrzését, az azokon lévô, illetve azokhoz tartozó termények és termékek,
felszerelések és eszközök, mezôgazdasági
építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét köteles ellátni. Martonvásár Város
Tordas Községgel együttmûködve 2010-ben
2 fô mezôôrt alkalmazott. Testületünk elfogadta 2010. évi munkájukról készült beszámolót.
A Martonvásári Nyár rendezvénysorozat
tervezett programjaival egyetértve, a nyári
programok támogatásához testületünk biztosította az önkormányzati ingatlanokat, helyiségeket, a helyszínek karbantartását és takarítását, továbbá felkérte a Martonvásári
Nyár Kulturális Egyesületet, hogy a rendezvények bonyolítását fogja össze.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakértôjével történt egyeztetés és felülvizsgálat során kialakult, Martonvásár Város
jelenlegi katasztrófavédelmi és polgári védelmi helyzetét, az e területen elvégzendô
aktuális feladatokat bemutató tájékoztatót

fogadtuk el ülésünkön azzal, hogy a tervezett feladatok ütemezése és a vonatkozó
költségigények tárgyában soron következô
ülésünkön szeretnénk dönteni.
Egyebekben elfogadtuk a lejárt határidejû
határozatokról, pályázatokról, az önkormányzat likviditási helyzetérôl szóló tájékoztatást azzal, hogy a soros ülésre készüljön átfogó tájékoztató a polgármesteri hivatal felújítása tárgyában.
Döntöttünk a Forum Martini Online
(www.forummartini.hu),
önkormányzati mûködtetésû honlapon hirdetések elhelyezésének lehetôségérôl, a hirdetések díjáról, mely szerint hirdetések megjelenítésére a címlapon, az oldalsávban van lehetôség,
1600 Ft + áfa/hó összegben.
Személyi kérdésekre tekintettel zárt ülésen
tárgyaltunk a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltetô
Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselôinek
(ügyvezetô, Felügyelô Bizottság tagjai,
könyvvizsgáló) megválasztásáról.
A Képviselô-testület tagjai

Segítsünk
Sárának!
Az elôzô számban közölt írásban tévesen
adtuk meg a Brunszvik Teréz Óvoda egyik
óvodásának, a négy esztendôs Sárának
szánt segítséghez szükséges bankszámlaszámot. Ezért nem sikerülhettek az átutalások. A helyes bankszámlaszám:

11996705–06204295–10000018
Számlatulajdonos:
Martonvásári Gyermekkert Alapítvány,
a megjegyzés rovatba írják be: Sára.
Segítségüket köszönjük!
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A polgármesteri Kabinet hírei
mûszaki állapotú, jelentôs az infiltráció (esôvíz beszivárgás) – tehát
fejlesztési kényszerben vagyunk.
Zajlik az elôkészítése az útfelújítási pályázatnak is. Több utcát
gyûjtô útnak kell átsorolni, illetve szakemberrel el kell készíttetni a terveket. A korábbi években rengeteg felesleges terv és tanulmány készült, de az utakra vonatkozóan nincsenek elôkészített
anyagok. Sajnos a régiónak szánt keret nagyon szûkös, de mindent
elkövetünk a pályázat sikeréért. Az iskolai fûtéskorszerûsítésre
vonatkozóan összeállt a pályázni kívánt projekttartalom, azonban
a pályázatokat ezen a területen egyelôre felfüggesztették, mert
akkora volt az érdeklôdés. Keressük a pénzügyi forrását a proMartonvásári Kistérség, nagy siker
Az egységes szerkezetbe foglalt törvénymódosítást támogatta a jektnek.
Fidesz és a KDNP frakciók minden jelenlévô képviselôje, továbbá Sok martonvásári érdeklôdött a Martongazda Kft. tulajdonosi
egy független képviselô is.
struktúrája, felépítése után. A városüzemeltetési cégünk 100 száA martonvásári kistérség megnevezés, a martonvásári székhely zalékban az önkormányzat tulajdona, vagyis Martonvásár lakossámegjelölés és Kajászó község csatlakozása ellen szavazott az gának, a városnak a tulajdonát képezi. Ügyvezetôje Dohárszky IstMSZP frakció minden jelenlévô tagja. A vita során sem sikerült a ván, a felügyelô bizottság tagjai: Gucsek István, Kántor Ferenc és
szocialistáknak érdemben a módosítás ellen érvelni, így érthetet- Horváth Bálint. A cég dolgozói két csoportban végzik a munkájulen, hogy hat település támogató véleménye mellett miért nem se- kat, a karbantartói – takarítói csoportot Varga Péter, a közterülegítették a kistérség ügyét. Tartózkodott az LMP és a JOBBIK frak- ti csoportot Megyeri Lászlóné irányítja. Mûködésükhöz az önkorció és egy független képviselô is. A vita során kiderült, hogy az LMP mányzat biztosítja a pénzügyi feltételeket.
támogatta volna Martonvásárt, hiszen ôk is megkérdezték környékbeli szimpatizánsaikat, azonban egy kormánypárti képviselô Képviselô-testületi munka
másik kistérséget érintô javaslata is bekerült a törvénymódosítás- Amikor 2010 nyarán a megválasztott testület megkezdte a felkéba, így a frakció tartózkodott.
szülést a választásokra, tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz. Itt helyÚgy véljük, hogy a demokrácia mûködését jelzi, hogy a térségbôl 6 ben tényleg újra kell építeni Martonvásárt! Az életünket meghatelepülés (az újra ide csatlakozó Kajászóval együtt) 7 év után most tározó helyi szabályozásoktól kezdve a gondolat szó szerinti érsikert érhetett el az ország házában. Az említett települések lélek- telmében is. Terveink szerint 2012 nyaráig így újraírjuk az összes
számban is a kistérség lakosságának 60-65%-át teszik ki. Termé- önkormányzati rendeletet, mely hatalmas munkát jelent a hivatal
szetesen törekszünk Ercsivel a jó szomszédi viszony megtartására, számára is. A rendeleteket úgy kívánjuk megalkotni, hogy azok a
hiszen ôk is a martonvásári kistérség részét képezik.
többség érdekeit szem elôtt tartva, Martonvásár mûködését és
Ezzel ténylegesen megnyílt a lehetôség a járási székhely cím meg- fejlôdését segítsék. Idôrôl idôre, a munka közben az újság hasábjaszerzése elôtt, amennyiben a járások száma nagyságrendileg igazo- in be kívánjuk mutatni a rendeleteket, hogy Önök is pontosan tiszdik a kistérségek számához.
tában legyenek helyi jogaikkal és kötelességeikkel. A testület munAzonban látnunk kell a céljaink eléréséhez vezetô út hátrányait is. kája pedig teljes egészében nyilvános, így amennyiben tehetik, jöjA 2012. január 1-jén hatályba lépô törvénymódosítás után több fel- jenek el egy-egy ülésre, hogy lássák, hogyan is mûködik az Önök
adatot nagy valószínûség szerint át kell vennünk Ercsitôl, melyek Képviselô-testülete, hiszen minket Önök maguk közül választotfinanszírozása állami normatívából nem fedezhetô egészében, rá- tak meg 4 évre.
adásul az érvényben lévô szerzôdések szerint 2013-tól a kötvény A munkánk eddigi egyik legkellemesebb pillanata volt, hogy a gyertörlesztése is megkezdôdik.
meknapon részt vehettünk a hagyományos tanár-diák labdarúgó
kupán a felújított tornateremben, ahol egy önkormányzati csapatban, az igen megtisztelô harmadik helyet szereztük meg, a tanárVárosfejlesztés
Martonvásár több utcájában elvégeztük a kátyúzási munkákat. A és a nyolcadik osztályos diákcsapat mögött. A nyolcadikos gyerpénzügyi keret szûkös, de ígéretünknek megfelelôen minden év- mekeknek hasonlóan szép (sport) eredményeket kívánunk a köben a gépjármû adó egy részét útkarbantartásra fordítjuk, és ezt zépiskolai éveikre!
nem csak a választás évében kívánjuk elvégezni.
A hónap legnehezebb döntése az óvodai férôhelyek szûkössége
Öt év után a négy település polgármestere ténylegesen aláírta a miatt kialakult helyzet feloldására irányult. Ennek részleteirôl küSzent László Völgye Szennyvíztisztító és Hálózat Üzemeltetô Non- lön cikkben számolunk be, itt csak megköszönjük az óvoda dolgoprofit Kft. társasági szerzôdését, így 2011. július 1-jétôl egysége- zóinak, vezetôjének a segítô hozzáállását. A csoport bôvítés fedesen tudjuk üzemeltetni a rendszert, kevesebb alvállalkozó bevoná- zetét az önkormányzat állja.
sával. Martonvásárt a Felügyelô Bizottságban Szigeti Zoltán képviHorváth Bálint
seli. Most következô lépésként a fejlesztésekhez szükséges önkorképviselô, kabinetvezetô
mányzati társulást kell létrehozni. Ezek után benyújtjuk a pályázatunkat az elôkészítô munkákra, majd annak sikere esetén megpályázzuk a kivitelezés költségeit is. Többen érdeklôdtek, hogy miért
szükséges fejleszteni az öt évvel ezelôtt elkészült szennyvízhálózatot. Azt tudjuk mondani Önöknek, hogy a megnövekedett rákötési igények, a tisztítómû mûszaki állapota mostanra akkora problémát jelentenek, hogy évente 20–30 millió forintos bírságra is számíthatunk. Továbbá a hálózat több helyen szintén nem megfelelô
Fél év folyamatos munkája után megszületett az elsô nagy
döntés, mely alapján Martonvásár ténylegesen a térség
meghatározó települése lehet. Sokan, sokat tettünk ennek a célnak az elérése érdekében. Szeretnénk külön
köszönetünket kifejezni Tessely Zoltán Országgyûlési
Képviselô Úrnak, aki örök martonvásáriként a motorja
volt a kezdeményezésnek.
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Májusban háromszor
A Fejér Megyei Közgyûlésnek három ülése volt májusban.
Május 14-én a Fehérvárcsurgói
Károlyi Kastély adott otthont az
ez évi Megyenapnak, melynek keretében ünnepi közgyûlést tartottunk. Elsônek Navracsics Tibor, majd a házigazda, gróf Károlyi
György üdvözölte a közgyûlést,
melyen egyetlen napirendi pontként a Vargha Tamás elnök úr
elôterjesztésére a „Fejér Termék Program” indításáról tárgyaltunk. A közgyûlés egyetértett
a program céljaival, és támogatta
a kezdeményezést. Ettôl azt várjuk, hogy elôsegítjük a Fejér megyében mûködô helyi kis és közepes gazdaságok, élelmiszer-feldolgozók termékeinek a közétkeztetés, valamint a vendéglátás területén történô felhasználását. A
közgyûlés a program megvalósítása kapcsán célul tûzi ki a megyében
elôállított kézmûves termékek
és élelmiszerek népszerûsítését.
A Megyenap keretében két konferenciát is tartottak: az „Új Széchenyi Terv” és a „Fejér Termék” konferenciát.
Május 19-én rendkívüli közgyû
lésre ültünk össze, melynek 6 napirendi pontja volt. Zárt ülésen
döntöttünk az új megyei fôjegyzô
személyérôl. Dr. Molnár Krisztián, az eddigi aljegyzô pályázatát fogadtuk el. Az új fôjegyzô a
közgyûlés elôtt letette az esküt.
Szintén zárt ülésen választottuk
meg az Európai Információs Pont
és Turisztikai Nonprofit Társaság
Felügyelô bizottságának tagjait. Az
ezt követô nyílt ülésen javaslatot
hallgattunk meg és fogadtunk el a
Vajtai Ifjúsági Tábor és Hévízfürdô
üzemeltetésére, valamint a Bicske Város és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
által kezdeményezett közoktatási
átszervezésre. Végül meghallgattuk a Székesfehérvár és Dunaújváros Megyei Jogú Városok Önkormányzatai között, a gyermekvédelmi szakellátásokra kötött megállapodás megvalósulásáról szóló
beszámolót.
Május 31-én ismét soron kí
vüli ülésre jöttünk össze. Elô
ször a megye és a város közös rendkívüli ülésén tárgyaltuk

az egyetlen elôterjesztést, mely
egy javaslat volt a „Királyi SétaTörténelmi idôutazás az ezeréves Székesfehérváron KDOP2.1.1/A-2008-0002 sz. projekttel”
kapcsolatos szükséges teendôk
megtételére. A közgyûlés megállapította, hogy a projektben megfogalmazott fejlesztéseket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
248/2011. (V. 5.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel megvalósítani nem tudja, erre figyelemmel a Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatával kötött
konzorciumi megállapodás és a
Közremûködôi Szervezettel kötött Támogatási Szerzôdés közös
megegyezéssel történô megszüntetésével egyetért. Felhatalmazza
elnökét az okiratok aláírására és
gondoskodnia kell arról is, hogy a
projektre már eddig felvett támogatást visszafizessék.
A közös közgyûlés után a megyei közgyûlést tartottuk, ahol a
képviselôk a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mûködô
egyes közoktatási intézményekkel kapcsolatos szükséges döntéseket meghozták, s ezzel ös�szefüggésben az alapító okiratok
módosításáról döntöttek. A Bicskén mûködô Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye
székhelyét megváltoztatták. Ezen
változtatásnak az egyik elônye lenne, hogy a fenntartási költségek
csökkennének.
Emellett a testület kiírta az aljegy
zôi munkakör betöltésére irányuló
pályázatot. Elfogadták a képviselôk
Enying Város Önkormányzata, Perkáta, Nagykarácsony, Aba
Nagyközségek Önkormányzatai,
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Soponya Nagyközség Önkormányzata, Dég Köz
ség Önkormányzata, valamint
Martonvásár Város Önkormányzata közoktatási átszervezésérôl készített megyei szakvéleményeket is.
Ezen kívül zárt ülésen úgy döntött a közgyûlés, hogy visszavonja a Fejér Megyei Önkormányzat
Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója vezetôi
megbízatását.
F. E.
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Tájékoztatás az óvodai
beiratkozásról
Az óvodai felvételekrôl az 1993. évi LXXIX. Törvény
65 § (1–2) bekezdés rendelkezik a következôk szerint:
65. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetô fel. A szülô gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkezô gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
(2) A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetôleg ahol szülôje dolgozik. A
felvételrôl, átvételrôl az óvoda vezetôje dönt. Ha a jelentkezôk
száma meghaladja a felvehetô gyermekek számát, az óvodavezetô,
több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre…
Óvodánkban létrehoztuk a törvény által elôírt bizottságot, melynek
tagjai voltak a védônôk, családvédelmi munkatárs, óvodai gyermekvédelmi felelôs, intézményvezetô helyettes és az intézmény vezetôje.
A felvételnél a következô szempontokat vettük figyelembe:
– körzetbôl vagy körzeten kívülrôl jelentkeztek,
– óvoda kötelesek (5. életév betöltése után kötelezô),
– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetûek,
– szülôk dolgoznak vagy dolgozni fognak, ha gyermekük betölti 3.
életévét.
– otthon lévô szülôk.
A Brunszvik Teréz Óvodába 98 gyermek felvételét kérték a
2011/2012-es nevelési évre. A rendelkezésre álló 56 férôhelyre 55
gyermeket vettünk fel, 1 helyet a fellebbezôknek tartottunk fenn,
vagyis 43 gyermek kérelmét, férôhely hiány miatt kénytelenek voltunk elutasítani.
Természetesen mind az óvoda, mind a fenntartó önkormányzat tisztában van azzal, hogy az elutasított gyermekek közül nagyon sok
család megélhetése függ attól, hogy gyermekük részesül-e óvodai
ellátásban vagy sem. Ezért a képviselô-testület a május 31-ei ülésén
határozatot hozott a Brunszvik Teréz Óvoda nyolc csoportjában a
létszám 28 fôrôl 30 fôre emelésérôl és a helyzet megoldása érdekében egy 9., fél csoport létrehozásáról.
A fellebbezés lehetôségével 22 család élt, a kialakított 20 férôhelyre
18 gyermeket vettünk fel, 2 férôhelyet tartottunk fenn az évközben
érkezô óvodaköteles gyermekek számára, és 4 kérelmet utasítottunk
el. A jelenlegi helyzet megoldása érdekében igyekeztünk minden
tôlünk telhetôt megtenni. A továbbiakban kérjük a szülôk megértését és együttmûködését.
Stefkovits Ferencné, óvodavezetô

2011-ben ötödik alkalommal rendezzük meg a környezô települések
önkormányzatainak összefogásával ezt a gyermekeket foglalkoztató,
egy hetes, háromszori étkezést is adó tábort
melynek az idén naponta 7,30 órától 16,30 óráig június 20-a
és 24-e között Tordas ad helyet.
A táborba a gyermekeiket bejelentô családok a további információt
(utazás, étkezés, költségek, stb.) a helyi közmûvelôdésben dolgozó
munkatárstól kaphatják, Martonvásáron Nagy Ágnestôl, aki elérhetô
személyesen a Klubházban (Dózsa Gy. út 13.),
vagy telefonon (06-30) 749-5124, 06 (06-22) 460-286.

Önkormányzat

Jelölés helyi kitüntetésre

Az önkormányzat temetôjében megoldást találtunk a sorozatos lakossági bejelentésekre, s az Önök igényeinek megfelelôen a kerítések mentén megszüntettük a kôlerakatot. Kitakarítottunk mindent,
lekaszáltuk a gyomot, felszámoltuk a hosszú ideje elfekvô kövek
alatti patkány fészkeket. Az elszállított köveket a Vásártéren tároljuk. A hozzátartozóknak a Martongazda Kft. irodájában adnak felvilágosítást ezekkel kapcsolatban. A kerítések mentén pedig a fejfákból, keresztekbôl, sírkövekbôl egy kôkertet alakítanánk ki, hogy
a régi idôk emlékét az elkövetkezô generációk is tovább vihessék.
Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a temetô is közterület! A
megváltott sírokon kívül a temetô közös területein senki nem tárolhat huzamosabb ideig semmit. A többi temetô látogató biztonságát nem veszélyeztetheti egymásra halmozott sírkövekkel, a tárolókon kívül eldobált koszorúkkal, üvegtörmelékkel. Kérem Önöket, figyeljenek egymásra a balesetek elkerülése érdekében.
A régi hulladék gödör helyén kialakítottunk egy szelektív gyûjtôt,
ahová a hozzátartozók már jól elkülönítve lerakhatják a papír, fém,
mûanyag, üveg és zöld hulladékukat.
Ezúton kérjük segítségüket a nyilvántartásunk pontosításához!
Amennyiben a martonvásári köztemetôben elhunyt hozzátartozójuk van, és ismerik az elhunyt adatait (elhunyt neve, születési dátuma, születési helye, anyja neve, halálozás dátuma, halálozás helye, temetés dátuma, utolsó lakhelye, temettetô neve, címe,
elérhetôsége, sírgondozó neve, címe, elérhetôsége), akkor kérjük,
fáradjanak be a Martongazda Kft irodájába, és segítsenek.
Adatokat szolgáltathatnak: e-mailben: martongazda@martonvasar.
hu; telefonon: (22) 460-004, faxon: (22) 460-229, és személyesen:
2462 Martonvásár, Fehérvári út 10. (a Tûzoltószertár épülete).
A Martongazda Kft. irodája június 8-ától a Tûzoltó szertárba költözik. A temetôi és egyéb ügyintézések a továbbiakban már az új helyen folynak. A zöldhulladék szállító zsákokat szintén itt vásárolhatják a jelzett idôpont után.
Martongazda

Ebben az évben a Martonvásári Nyár kulturális rendezvénysorozat keretében adjuk át a „Martonvásár díszpolgára” és a
„Martonvásárért” kitüntetô díjakat.
Kérjük, hogy a mellékelt szelvény kitöltésével tegyenek javaslatot
azon személy(ek)re vagy közösség(ek)re, akik városunk társadalmi,
gazdasági, tudományos, mûvészeti, kulturális, oktatási, szociális vagy
sportéletében maradandót alkottak, akik tevékenységükkel hozzájárultak településünk fejlôdéséhez, ismertségének növeléséhez, jó
hírnevének öregbítéséhez.
A díszpolgári címre egy személy, a kitüntetô díjra kettô személy
vagy közösség jelölhetô.
A javaslatok június 20-án 16 óráig az onkormanyzat@martonvasar.
hu e-mail címen vagy a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (2462
Martonvásár, Budai út 13.) adhatóak le. A nyomtatvány Martonvásár
honlapján elektronikus formában is elérhetô: www.martonvasar.hu
(Hirdetmények).

Kirakodó vásár
Ez évben is június utolsó hétfôjén (június 27-én)
rendezzük meg a nyári alkalmi árusítást.
Mindenkit, az árusokat és a vevôket is
nagy szeretettel várjuk a volt Tsz udvarban.
Nyitás reggel 6 órakor.

SZÍNJÁTSZÓTÁBOR

a Martonvásári Napok keretében
2011. július 11–16.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt,
8-tól 88 éves korig a KOMISZ
(Komédiás Magyar Integrált Színház) színjátszótáborba.
Helyszín: Martonvásár, Emlékezés tere (Gépállomás)
Érdeklôdni és jelentkezni lehet a következô telefonszámokon:
06 (20) 493-7521; 06 (30) 863-2523 (Provoda József – Jodes);
06 (30) 642-1906 (Papp Éva)
A táborban az Óz a nagy varázsló c. zenés darabot tanuljuk be,
amit július 16-án 19 órakor a tábor zárásaként bemutatunk a
Martonvásári Rendezvény udvar színpadán.

JAVASLAT

#

A rendezett temetôért

Ajánló személy, közösség neve: . ................................................ .
„MARTONVÁSÁR
DÍSZPOLGÁRA” címre

„MARTONVÁSÁRÉRT”
kitüntetô díjra

Martonvásár díszpolgára cím
adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Martonvásár javára folytatott eredményes
és sikeres tevékenységével,
egész életmûvével elismerést vívott ki.

Martonvásárért kitüntetô díj
adományozható, annak a személynek, vagy közösségnek,
aki/amely településünk fejlesztéséért, társadalmi, gazdasági, tudományos, irodalmi,
mûvészeti, egészségügyi, közoktatási, közmûvelôdési és
sport-életéért kiemelkedô, kimagasló munkát végzett.

Javasolt személy neve:
Javasolt személy, közösség
.............................................
neve:
....................................................................................................
....................................................................................................
Életrajz, tevékenység, eredmények rövid bemutatása:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Dátum, aláírás: 2011. .................................................................
....................................................................................................
Javaslatot tehet: a képviselôtestület tagja, társadalmi szervezet,
egyesület, a településen mûködô intézmény vezetôje, a közzétett kérdôíven a város lakossága.
Javaslatok benyújtásának határideje: június 20. 16 óra
Javaslatok benyújtásának helye, módja:
Postán, személyesen: Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálat
2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mailben: onkormanyzat@martonvasar.hu
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Vakáció elôtt

több százan látogatták, kalltak, hogy érdeklôdjenek a Mûvészeti Iskoa közönség lelkesedé- la által nyújtott lehetôségek felôl.
se hangos vastapsok- Májusban a tanév kemény munkájának gyüban nyilvánult meg. A mölcsét a vizsgákon, alapvizsgákon élvezrendezvény technikai hették diákjaink és tanáraink. A gyerekek
elôkészítéséért ez úton kitûnôen vizsgáztak, az alapvizsgázók pedig
is köszönetet mondunk már igazán mûvészi produkciókat mutattak be.
a Martongazda Kft. Annak ellenére, hogy a tanév hamarosan vémunkatársainak.
get ér, nyárra is vannak terveink.
Május 23-án a Vidék- Váli és ráckeresztúri táncosaink táborozni
fejlesztési Minisztérium mennek Pusztamarótra június 20-án.
felkérésére az EU el- Július 15-én kezdôdnek a Martonvásári Nanökségi programokkal pok és a rendezvénysorozat egészen július
összefüggô rendezvé- 24-éig tart. A martonvásári néptánccsopornyen léptek fel tánco- tunk, a Martonvásári Fúvószenekar és a Százsaink, amely a gyerekek, szorszép Táncegyüttes július 22-én lépnek fel.
tanáraik, a Mûvészeti Július 22-én indul a Villô tánccsoport és háIskola és Martonvásár rom festészet szakos növendékünk Olaszorszámára is komoly elis- szágba Vajda Rozália, Vajda Levente és Kárpámerést jelent.
ti József vezetésével.
Május 6-án kettô martonvásári, valamint a váli Május 28-án a Váli Vajda-napokon vállaltak ta- Arra biztatunk minden hangszerest, táncost,
és a ráckeresztúri csoportunk szerepelt a VII. nulóink és tanáraink aktív részvételt, bár az festészet szakos tanulót, hogy a nyáron haszSeregélyesi Néptánc Fesztiválon, túlzás nélkül idôjárás nem volt túl kegyes, de az esôs idô nálják tudásukat, vidámítsák-szépítsék körállíthatjuk, a résztvevô csoportok közül a leg- ellenére minden produkció fényesen sikerült. nyezetüket! Növendékeinknek és szüleiknek
fényesebben (tanáraik Vajda Rozália, Bodó-Bán Táncosaink és népzenészeink nagyszerû pro- izgalmas, élményekkel teli vakációt kívánunk!
dukciói több kisgyermeket és szülôt arra sarB. Á.
Enikô, Vajda Levente).
A kalendáriumban további fellépéseket is találunk. Minden hangszeres tanulónk fellépett
tanszakának hangversenyén, valamint a váli
és a martonvásári összevont hangversenyen,
ahol a szülôk is meggyôzôdhettek a gyerekek A „Nemzetközi Családi Év” kapcsán – országszerte sok-sok település választotta május közepén ezt, az általunk is kiszemelt hétvégét, a „Családi Majális” megrendezésére.
szorgalmáról, kitartásáról.
A „Juno Wars” mandolin zenekar érke- A május 14-én, szombaton már fél tíztôl jöttek az édesanyák és az édesapák a pici babákkal, a
zett hozzánk május 18-án Lengyelország- Fiskus Olga által vezényelt „Ringatóra”, épp úgy, mint az ezt követô kézmûves foglalkozásokból. Az együttest már sokan ismerik a ko- ra, melyet a Lurkó Kuckó gazdasszonya, Misk Anikó és Galántai Katalin irányítottak. Rendesen
rábbi évekbôl. Válon és Martonvásáron ad- lekötötte a teremben felépített KRESZ tanpálya mûködtetése a családsegítô és gyermekjólétak hangversenyt (képünkön) igen nagy si- ti szolgálat dolgozóit is. Majd következtek a gyúrói önkéntes tûzoltók, akik Gurabi Andrea vekerrel. Mind a lengyel gyerekek, mind a ta- zényletével, egy ügyességi pályával tették próbára az ott sürgô gyermekeket. Galántai Gábor íj
náraik nagyon hálásak voltak a gördülékeny puskával segítette a célba lövésben a gyermekeket, s szüleiket. Az ebédre a paprikás-krumpprogramszervezésért, a fogadó családok lit segítôtársaival Eisenbacher Géza fôzte, míg a Harmónia Idôsek Otthona Feri bácsija pörkölmeleg vendégszeretetéért. A Mûvészeti Is- tet készített, Turda Sándor pedig Tordasról erôs borlevessel és nagyon gusztusosan elôkészített
kola vezetôsége ez úton szeretné megkö- szalonnás-sonkás rántottával nyerte el az „arany cupák” díjat.
szönni a családoknak, hogy a legváratlanabb Ezzel még nem ért véget a napi program, mert a folyamatos arcfestés és hennázás mellett
helyzetekben is segítséget nyújtottak ahhoz, a teremben, a nagy színpadon fél 2-tôl 3 óráig show táncos csoportok szórakoztatták a köhogy vendégeink szép élményekkel legye- zönséget. Közben Benkô Sándor és barátai a „Felnôtt Megôrzôben” táblás társasjátékokra innek gazdagabbak és jó véleménnyel legye- vitáltak. A színpadot ezután amatôr hangszeres együttesek vették birtokba, és másfél órára
nek a magyar emberek vendégszeretetérôl. helyet kapott a ráckeresztúri általános iskola Petôfi Teátruma, a „Légy jó mindhalálig” musiHogy ez így legyen, abban nagy szerepük volt cal elôadására. A rendezvényeken több mint 1000 ember fordult meg, s aki akart hajnali fél
Bechtold Anna, Csiki Anna, Dohárszky András, 4-ig maradhatott, addig szólt a zene, a kivételes szórakozásban részesülô fiatalok részére. (A
Gábor Márton, Keresztes Abigél, Kovács Emese, szereplôk mindegyikének volt martonvásári kötôdése.) Mindenkinek köszönöm a segítségét,
Lazók Veronika, Lukács Ákos, Makovics Dorot�- aki az elôkészítésben, a lebonyolításban, a technikai elô és utómunkákban közremûködött!
Nagy Ágnes
tya, Moldován Regina, Pálinkás Patrícia, Papp 
János, Pimper Boglárka, Resku Eszter, Sárvári
Boglárka, Szûcs Bence és Tar Márton szüleinek,
valamint Salamon Ferencnének, Farkas Erzsébetnek, Szalai Györgynek, és a Szent László
A Nemzeti Összefogás Napján az Emlékezés terén Tóth Iván taVölgye Lovas Egyesületnek. Segítségüket ez
nár úr emlékezett a trianoni békediktátumra, mely súlyosan ráúton is köszönjük.
nyomta bélyegét egész múlt századunkra, s hatása máig érezhetô.
Május 21-én rendeztük meg a táncgálát. Ezen
Eredményt, változást csak a nemzeti összefogástól remélhetünk.
a szombat délutánon felléptek a lengyel manA megemlékezésen a Tordasi Dalárda I. Világháborús katonadalodolin zenekar tagjai, a Martonvásári Fúvószekat énekelt, majd a Legbátrabb város címû filmet nézhettük meg
nekar és természetesen a Mûvészeti Iskola
az általános iskola aulájában.
tánccsoportjai, népzenészei is. A rendezvényt

Mozgalmas majális

Trianoni megemlékezés
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Ünnepség
pedagógusnapon

A Városházán megrendezett ünnepségen dr. Szabó Tibor polgármester köszöntötte a település nevében Martonvásár pedagógusait, és az oktatásban
dolgozókat, közülük kiemelten azokat, akik valamilyen jubileumot értek el,
illetve ebben az évben vonulnak nyugdíjba.
Ötven éves tanítói és tanári
(arany) oklevelének átadásával ezen az ünnepségen köszöntöttük Udvaros Károlyt,
a Martonvásári ÁMK nyugalmazott igazgatóját (képünkön).
A Beethoven Általános Iskola jubilálói dr. Veisz Ottóné,
Kocsisné Ihász Valéria és
Bottyánné Márkus Olga, míg
az idei évben nyugdíjba vonul Briski Judit.
A Mûvészeti Iskolából nyugdíjba megy Lakk Györgyné.
A Brunszvik Teréz Óvoda
jubilálói dr. Schekkné Bódai
Tünde, Szabó Józsefné és
Eisenbacher Józsefné, valamint nyugdíjas lesz Szabó
Józsefné.
Az FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája Készség
fejlesztô Speciális Szakiskolája és Diákotthonában Kincs
Sándor, Mátyási Sándorné,
Budai Rózsa és Pilát Lászlóné
jubiláltak, míg az Év Segítôje
Orbán Ferencné, az Év Pedagógusa pedig Viszt Nóra lett.

Visszaszámlálás…
Már csak néhány nap, s véget telmeibe vezette be dr. Peredi Margit, majd az ifér ez a tanév is. Az utolsó he- júsági bûnmegelôzésrôl hallhattak Galgóczi Ildikótekben is több verseny, színes tól, s végül a gyógynövények titkaival ismerkedhetprogram várt tanítványainkra.
tek Szabó Dóra kalauzolásával. Az elôadások közAz Országos Komplex Ének- ben egészségügyi szûrésre invitálták a gyerekeket
zene Mûveltségi Verseny a helyi védônôk, Dolinka Éva és Máténé J. Andrea.
döntôjében iskolánk csapata az 5. helyen végzett. A nyolcadikosok egészségügyi felvilágosító beszélA csapat tagjai: Somogyi Zsuzsanna, Vajda Villô és getését Bíróné Füzi Éva, az ÁNTSZ munkatársa veVictor Rebeka, felkészítô tanáruk Bodóné
Polányi Tünde (1. kép).
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
megyei döntôjében Jambrik Levente (7.a)
a negyedik helyet szerezte meg, felkészítô
tanára dr. Czikajló Gyuláné.
Az elsô osztályos Kálfári Dóra ugyancsak kivette részét a szavalóversenyekbôl: a Tanítók Egyesülete által szervezett V. Országos Szavalóversenyen az elsô helyen végzett, a Vajda János Szavalóversenyen harmadik lett az elsô-második osztályosok között. Felkészítô tanítója Filemon Krisztina.
A Vajda János szavalóversenyen több tanítványunk (2. kép) is sikerrel szerepelt.
Elsô helyezettek: Szabó Anna (2.b, taní1. kép: Vajda Villô, Bodóné Polányi Tünde, Miklósa Erika
tója dr. Veisz Ottóné) és Béni Kincsô (6.a,
(a zsûri elnöke), Victor Rebeka és Somogyi Zsuzsanna
felkészítô tanára Rezessyné Zsoldos Erika).
Negyedik helyezett lett Urschler Anna Sára (3.b, ta- zette. A tízórai szünetben a Zóna Kft. ajándékanítója Kocsisné Ihász Valéria), míg Riczu Alex (7.a, ként különbözô zöldségekbôl készült szendvicsefelkészítô tanára dr. Czikajló Gyuláné) különdíjban ket fogyaszthattak a gyerekek. Köszönjük a segítrészesült.
ségét valamennyi elôadónknak.
Hagyományos egészségnapunkon sok hasznos Gyermeknapi programunkat a testnevelô tanárok
tudnivalóval gazdagodhattak felsôseink. Az ötödi- szervezték, s a megvalósításban az iskola tanárain
keseknek az energiaitalok káros hatásait ismertet- kívül meghívott vendégek is közremûködtek. Kute Meleg Jánosné, az ÁNTSZ munkatársa, majd a tyás bemutatóval kezdôdött a nap: elôször a Váliserdülôkori változásokról beszélgettek Fergencsné völgyi Kistérségi Egyesület kutyaiskolája vonult fel,
Farkas Beáta védônôvel, azután a ZÖLDALMA majd az Országos Közép-dunántúli Büntetés-végAlapítvány képviselôi a szelektív hulladékok fel- rehajtó Intézet, Baracska akciócsoportjának behasználásával ismertették meg az érdeklôdôket. mutatójában gyönyörködhettünk. A bemutatót
A hatodikosok a dohányzás ártalmairól hallhat- akadályverseny követte, ahol valamennyi csapat
tak, majd erônléti mérésen vettek részt a tornate- kipróbálhatta ügyességét, kreativitását. Az eredremben. A hetedikeseket az elsôsegélynyújtás rej- ményhirdetésig a százhalombattai Tutti Táncegyesület különbözô csoportjai szórakoztattak
bennünket, majd a hagyományos tanárdiákmérkôzések következtek. A lányok és
a tanárnôk röplabda-, a fiúk és a tanárok
focimérkôzésen csaptak össze. Az idén a
polgármesteri hivatal is képviseltette magát, csapatuk nemcsak a diákokkal, hanem
a tanárokkal is megmérkôzött. A gyermeknapi programot a Martonvásári Gyermekekért Alapítvány és a diákönkormányzat támogatta.
Végül két nevet kell pótolnunk. Az elôzô
számban a „Gyors ész, hamar kész” verseny csapattagjainak felsorolásából két
versenyzô neve is kimaradt: Szeidl Krisztina
az elsô helyezett nyolcadikos csapat, Vajda
2. kép: A Vajda János Szavalóverseny martonvásári résztvevôi: Villô a második helyezett hetedikes csapat
(hátul) Béni Kincsô, Csáp Barna, Riczu Noémi, Riczu Alex, sikeréhez járult hozzá.
(elöl) Urschler Anna Sára, Kálfári Dóra és Szabó Anna
Szeidl Hedvig
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AZ SPR Mûvészeti
Csoport sikerei

Ringatunk, ölbe veszünk…
Ezt csináljuk nap, mint nap, amióta gyermekünk van. Milyen jó is
ez! Sokszor gondolok erre a huszonötödik órában, amikor már
majdnem leszakad a kezem a
gyermek súlyától… Persze akkor
jönnek még a nagyok, hogy ôk isôk is. Bizony, megváltozik az ember élete, ha kisbaba van a háznál. Nem olyan nyugodtak az éjjelek sem – tisztelet a nagyon szerencsés kivételeknek – mint korábban. Hogy mégsem mókuskeréknek érezzük a napi ritmust
gyerkôcökkel, ahhoz az kell, hogy
örömünket is leljük benne. Megfigyeltem már, hogy milyen nagymértékben befolyásolom én immáron öttagú családunk hangulatát. Figyeltetek már erre? Ha jó
kedvem van, énekelek, valahogy
könnyebb minden, a gyerekek is
jókedvûek. Ellenben ha nem, akkor valahogy minden háromszor
annyi ideig tart. Tehát alapozzuk
meg gyermekünk jövôjét! Fontos,
hogy együtt legyünk a gyerme-

keinkkel, hogy meséljünk, játs�szunk. A Ringatóban is ez a legjobb. Hogy együtt vagyunk. Hogy
semmi sem kötelezô. Vannak jó
és kevésbé jó napjaink, de a közösség, az énekszó, az együttlét az mindig gyógyító. A Ringató foglalkozásokon játszunk, énekelünk, mondókázunk. Figyeljünk arra, ahogyan az apró gyermekeket elbûvöli a furulyaszó, a
felnôttek közös éneke, majd kicsit késôbb nagyokat nevetve
bújnak hozzánk egy csiklandozó
játék során. S hogy még mi mindenre jó egy játék? Az már csak
hab a tortán. Errôl beszélünk legközelebb! Szeretettel várlak benneteket hétfônként a régi óvoda
épületében a 9 óra 30 perckor, illetve 10 óra 15 perckor kezdôdô
foglalkozásokra. (Nyáron is, de
nézzétek meg a honlapot és hírlevelet, mielôtt elindultok).
Fiskus Olga
Ringató foglalkozásvezetô
www.fiskus.hu

10 FORUM MARTINI • 2011. június

Különleges lehetôség az, ha gyermekeink
olyan pedagógusokkal találkoznak, akiktôl szívesen tanulnak és elfogadják útmutatásaikat.
Különleges adomány, ha egy mûvészember
úgy tudja tanítani és terelgetni az alkotópalántákat, hogy nem szabja meg útjukat, csak segíti munkájukat. Ilyen
mûvész Sütô Petre Rozália, aki rajzszakkörében az alkotás élményét adja a gyerekeknek. Az alkotás örömével együtt nagyszerû érzés, ha egy-egy megmérettetésen sikerül elismerést szerezni. Sütô
Petre Rozika méltán lehet büszke az elért díjakra, és mi méltán lehetünk büszkék rá.
Az idén 11. alkalommal megrendezett Portugál Nemzetközi Rajzversenyen ismét kitûnôen szerepelt a csoport és 9. alkalommal kapott meghívást a Vouzela-i Mûvészeti Fesztiválra, ahol Martonvásárt
Borsik Lili és Fekete Mátyás képviselte. A mûvészeti fesztiválon osztották ki az egyéni díjakat. Aranyérmet kapott Kováts Dorottya,
ezüstöt Rezessy Lili, különdíjban részesült Sulyok Bence, Dömötör
Judit, Somogyi Zsuzsanna és Vécsi Zsombor.
Újvidéken, Szerbiában a „Gyerekek és a sport” témában fôdíjat kapott Szalai Kristóf, és kiállították Rezessy Lili és Sulyok Bence munkáit is.
A Toruńban rendezett Chopin emlékév kapcsán kiírt pályázaton,
ahol 10 ezer pályamûbôl 35-öt díjaztak, Somogyi Zsuzsanna – egyedüli magyarként – kapott fôdíjat. A Toruń-i 17. Nemzetközi Gyerekgrafikai Biennálén Gordos Cintia, Borsik Lili, Kováts Dorottya és
Király Viktória mûveit is kiállították.
A Finnországban megrendezett 14. Gyermek Mûvészeti Kiállításon a „Hazám” témában a zsûri 7500 rajz közül kiállításra méltónak ítélte és dicsérô oklevéllel jutalmazta: Rezessy Lili, Gordos Cintia,
Kováts Dorottya és Raffai Fanni mûveit.
A Fejérvíz Zrt. által évente megrendezett megyei versenyen 2. helyen végzett Kováts Dorottya, dicsérô oklevelet kapott Rezessy Júlia,
és minden gyerek munkáját kiállításra méltónak találták a szervezôk.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) Gráf
Dóra országos 2. helyezést ért el.
A zánkai országos rajzpályázaton fôdíjas lett Rezessy Júlia, aranyérmes Szilika Domonkos, ezüstérmet kapott Somogyi Zsuzsanna,
bronzot Kováts Dorottya.
Kányádi Sándor Küküllô kalendárium c. versciklusának illusztrálására meghirdetett Nemzetközi Grafikai Versenyen Kováts Dorottya és
Rezessy Lili korosztályukban aranyérmet, Rezessy Juli bronzérmet,
Raffai Fanni különdíjat kapott. A vershez készülô naptárban Rezessy
Lili munkája illusztrálja a januári hónapot. Erre a pályázatra nagy
szeretettel készült Rozika a tanítványaival. A költôvel való baráti viszonyát jelképezi, hogy „Itthon, Otthon...” c. kiállításának megnyitóján meglepetésként, Kányádi Sándor (Sándor bácsi, ahogyan Rozika beszél róla szeretettel) egy versével köszöntötte Rozikát. A kiállítás megtekinthetô augusztus 31-éig, munkanapokon 8-tól 18 óráig Budapesten a XI. kerület Gábor Dénes u. 2. alatt, az INFOPARK
D épület, I. emeletén (a Lágymányosi híd budai hídfôjénél).
Az SPR csoport szokásos nyári táborát július 4-étôl július 8-áig tartja, (nagyszámú érdeklôdés esetén a rákövetkezô héten is). A téma
„Brunszvik Teréz”. A készített munkákat a tábor után kiállításon tekinthetik meg az érdeklôdôk. Érdeklôdni és jelentkezni lehet személyesen a csoport vezetôjénél, Sütô Petre Rozáliánál (Martonvásár,
Budai út 3.), vagy pedig telefonon a 06 (30) 851-8882-es számon. A
tábor helyszíne: Martonvásár, Budai út 3.
Zs. E.

Intézményeink életébôl

Esélynövelô gyakorlaton
Tartalmas szakmai programok színesítették, gazdagították a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztô Speciális Szakiskolája és Diákotthona elmúlt hónapját. Sikeres konzorciumi pályázat eredményeként pedagógusaink képzések, mentorálás
keretében bôvítették tudásukat, módszertani eszköztárukat az autizmus spektrumzavarok pedagógiája témakörében, s a beszerzett
eszközök szintén hozzájárulnak a színvonalasabb fejlesztôtevékenységhez.
A Nemzetközi Civil
Programhoz benyújtott
nyertes pályázat révén
május 9-e és 14-e között
az „Együtt-Értük” Alapítványunk aktivistái közül 4 fôs delegáció vett
részt egy Észak-Németországi szakmai tapasztalatcserén. A Havetoftban és környékén meglátogatott intézményekben, lakóott-honokban
hasznos szakmai ismeretekkel, jó gyakorlatokkal
gazdagodhattunk.
Egy, a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes, illetve József Attila Kollégium lakóiból álló 33 fôs, középiskolás csoport látogatta meg intézményünket
május 20-án. Nyitottságuk, érdeklôdésük
kapcsán biztosak lehetünk abban, hogy ôk
harminchárman már bizonnyal könnyebben
el tudják fogadni a „másság”-ot, s hozzá tudnak járulni a sérültekkel szemben még mindig
meglévô elôítéletek csökkentéséhez.

Iskolánk 8 fôs „Napsugár” tánccsoportja (képünkön a csoport lányai) a tordasi Fôvárosi
Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona szervezésében egy velencei táborozás
keretében készült fel a június 24-én Budapesten megrendezett, „Dallal Tánccal” Integrált
Fesztiválra. Az immár 8. alkalommal meghirdetett program nagyszerû lehetôséget teremtett ezúttal is a sérült fiatalok értékeinek
megmutatására. Mindezt élményszerûvé teszi, hogy neves mûvészek társaságában léphettek fel a Stefánia Kultúrpalotában.
A tánccsoport nagy sikerrel mutatkozhatott
be mûsorával május 28-án a váli Vajda-napok közönsége elôtt, valamint június 3-án a Székesfehérváron megrendezett Kulturális Fesztiválon. E helyütt is
köszönetünket fejezzük ki Vajda Levente
tanár úrnak, aki (az
OKA-XVI. Tehetséggondozó pályázatunk
keretében) segítette a csoport szakmai
felkészülését.
A TIOP-1.2.3. nyertes pályázatunk záró ünnepségét május 31én rendeztük. Ez alkalommal adtuk át az intézmény tanulóinak a pályázat keretében kialakított olvasószobát, s a beszerzett speciális eszközöket.
Májusban zártuk szakiskolás tanulóink „Munkahelyi Gyakorlat” elnevezésû programját. A
tanév során a hét egy meghatározott napján fiataljaink nyílt munkahelyeken vettek

Az olvasópályázat nyertesei
Az áprilisban meghirdetett Lázár Ervin olvasópályázat lezárult. A legjobb megoldások készítôi: Garai Vivien, Hoffmann Tamás, Lipovics Dániel, Lipovics Ráhel, Nagymáthé Nikolett, Uschler Anna Sára könyvjutalomban
részesülnek, melyet az iskolai tanévzáró ünnepségen vehetnek át. Gratulálunk nekik!
Könyvtárunk vendége volt Telegdi Ágnes meseíró, számos, szép mesekönyv
szerzôje. „A madarak éneke” címmel megtartott foglalkozás keretében a második osztályosoknak mesélt az írónô a kertünkben is megfigyelhetô madarak, kisállatok életérôl, hasznosságukról és arról, hogyan segíthetjük ôket. Az állatokról szóló kis történeteket, a szerzô
saját készítésû, gyönyörû fotóinak vetítése színesítette. A gyerekek közül többen, lelkesen
mesélték megfigyeléseiket. A rendhagyó könyvtári óra végén mindenki lerajzolhatta a neki
legkedvesebb történet szereplôjét.
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a nyári szünetben a következôk szerint módosul
könyvtárunk nyitva tartása: hétfôtôl péntekig minden délután 14-tôl 18 óráig, valamint kedden és pénteken délelôtt 9-tôl 12 óráig állunk olvasóink rendelkezésére.
Augusztus 1-jétôl 21-éig a könyvtár zárva tart.
Konrádné Papp Orsolya

részt szakmai gyakorlaton. A szakmai módszer lehetôséget kínál a sérültek munkavállalói esélyeinek növeléséhez. Köszönetünket fejezzük ki a következô munkáltatóknak,
vezetôiknek, s munkatársaiknak egész éves
együttmûködésükért: Akadémiai Nyomda –
Martonvásár, Feldhoffer Kertészet – Tordas,
Harmónia-Gondoskodás Idôsek Otthona – Martonvásár, Makler Kft. – Martonvásár,
Maxi Coop ABC – Martonvásár, MTA
Mezôgazdasági Kutatóintézet – Martonvásár,
OMMI Fajtakísérleti Állomás – Tordas, Szent
László Völgye Segítô Szolgálat – Martonvásár.
Orbánné Molnár Anikó

Orbán-napi
borünnep
Hagyományainkhoz híven ez évben is megrendeztük az Orbán-napi megemlékezést
és borünnepet. A program elsô része a
megújult Orbán szobornál zajlott. Az Orbán szobor Balogh Ferenc tagtársunk alkotása, melyet az ünnepre megújított. Talapzatához Erdélyi Gábor adta az anyagot, és Orosz
József tagtársunk készítette azt el. Köszönjük áldozatkészségüket.
A megemlékezésen megjelenteket köszöntötte dr. Szabó Tibor polgármester. Ezt
követôen dr. Janky Ferenc egyetemi docens
vázolta fel a hazai szôlôbor ágazat helyzetét, egyebek mellett megemlítve az egyre
csökkenô szôlôültetvényeket, illetve a határon kívülrôl érkezô nagy mennyiségû bor
piacbefolyásoló szerepét. Az elôzô évi téli
fagykárt követte az ez évi téli fagy, melyet
tetézett a tavaszi fagy kártétele is. Ennek ellenére végezetül Borostyán Mátyás egyesületi elnök borral kínálta – képletesen – Orbán
szobrát, mert a szôlôtermelôk védôszentje
eredményesen óvta szôlôinket a május végi
fagyoktól.
Az ünnepség Borostyán Mátyás pincéjénél
folytatódott a borverseny eredményhirdetésével. Ez évben kevesebb, 23 bormintát
neveztek megmérettetésre a szôlôsgazdák
a tavalyi év mostoha viszonyai miatt. Egyes
szôlôfajták azonban ennek ellenére jó
minôséggel hálálták meg a gondoskodást.
A hét tagú zsûri – Balogh Ferenc, dr. Janky
Ferenc (elnök), Németh Gyula, Orbán András, (Martonvásár) Nagy Gábor, Mocsi Tibor (Pázmánd), Vabrik Ferenc (Kajászó) – 3
arany-, 7 ezüst- és 11 bronzérmet, valamint két oklevelet adott ki. Aranyérmes
lett Németh Gyula 2009-es Chardonnay
bora, Szalai György 2008-as Kékfrankosa
és Szwajkovszky Imre 2009-es Zweigeltje.
A 2010-es borok legjobbjai csak a dobogó
második fokáig jutottak.
V. B.
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Vélemény

„KEDVES” Ismeretlen Sírgyalázó! A születés hetérôl
Valószínûleg levelem nem jut el Önhöz, de
ha csak egy százalék esély van rá, már érdemes volt megírni e sorokat.
A tavasz beköszöntével virágba borultak a
martonvásári temetô sírjai is. Felejthetetlen, drága emlékû Édesapám sírját is friss,
szép virágok díszítették, hála Édesanyám
és Húgom gondoskodásának. Édesapám fiatalon kapott súlyos cukorbetegséget, melyet méltósággal viselve élte nem könnyû
életét. Két gyermekét kitaníttatta, családjával, nyolc testvérével példás életet élt.
Szakmai tudása megkérdôjelezhetetlen
volt, embersége, közvetlensége sok barátot jelentett. Mindenkihez volt kedves szava, ha megbántották is, soha nem volt haragtartó. Nem csak a saját „portáján” tartott rendet, de a település érdekében is
mindig tevékeny részt vállalt. Viszonylag
korai halálakor igen sokan kísérték utolsó
útjára.
Ön egy ilyen nagyszerû Férj, Édesapa, Barát, EMBER emlékét sértette meg gyalázatos tettével. Milyen alacsonyra kell süllyedni ahhoz, hogy a síremléket díszítô virá-

got „valaki” barbár módon ellopja? Tényleg
nincs határa már az „emberi” aljasságnak?
Persze Ön nemcsak egy halott ember emlékét gyalázta meg, hanem az élô hozzátartozókat is megsértette. (Csak zárójelben
jegyzem meg, hogyha a családtagok közül
bármelyikünknek szól, biztosan hozzásegítettük volna megfelelô virághoz!)
Nem átkozódom, csak nagyon sajnálom
azt a szellemi, lelki sivárságot, amelyben
Ön él. Remélem ahányszor csak a lopott
virágra néz, mindig égeti a szemét egy
szó: TOLVAJ! Ha még van szikrányi lelkiismerete, azonnal befejezi szégyenteljes
tevékenységét – most tudtam meg, más
sírokat is meglopott – mert higgye el, így
jár a legjobban. Ha a szervezôdô figyelôk
fogják meg, szerintem sokkal rosszabbul
jár…
… a virágok pedig tovább nyílnak, hirdetve
az élet szépségét, a mindennapok kis boldogságát, az örökös körforgást, a szellemi
lét tisztaságát, az erkölcs gyôzelmét a barbárság felett…, mert Mi vagyunk többen!
Danka Dénes

Mire tanított Sáti?
Martonvásár lakói, itt élünk együtt, ugyanazokba az üzletekbe, óvodákba, iskolákba járunk,
ugyanaz a postánk, az önkormányzatunk. Látásból szinte mindenki ismer mindenkit, azonban a tisztelet és figyelem még csak csírájában sem jelentkezik egymás iránt. Bizonyára
mindenkinek van olyan embertársa vagy háziállata, aki nélkül igencsak magányosnak érezné magát, akinek jelenléte rendkívül fontos az életében, akinek elmondja problémáit, aki
megérti, akihez hozzábújik, ha bánata van. Nekünk több ilyen társunk is van. Gyermekünk
mellett cicáink nyújtanak számunkra megnyugvást.
Áprilisban azonban elvesztettük egyik legfontosabb társunkat, Sátit, a macskát. Persze,
gondolhatja a kedves Olvasó, ja, csak egy macska?! Nem egy macska, A Macska! Mert tudniillik, ôk is külön személyiségek. Nincs két egyforma macska. Sátira mindig számíthattam,
ha egyedül voltam, folyton ott dorombolt az ölemben, bújt hozzám, a kerti munkák közepette is ott tüsténkedett. Egér, patkány nincs a környéken, barátaink tizedelik ôket. Minden valamire való ember egérfogó, egérméreg helyett macskát tart. Sátitól megtanultam,
miért fontos az ember-állat kapcsolat.
Szerettem volna, ha Sátitól a gyermekem is tanulhat, például felelôsségvállalást! Aki
megfelelôen tud gondoskodni egy állatról, aki vigyázza, tiszteli ôket, az embertársaival is
hasonlóan fog viselkedni.
Gyermekem azonban most azt tanulta meg, hogy az emberek felelôtlenek, hogy a világ
önzô, tisztességtelen. Mert a rohanó világban megfeledkezünk segítséget nyújtani, nem
vállaljuk, ha hibázunk. Másfél évesen megtanulta, mit jelent elütni, elveszíteni, eltemetni,
többé sohasem látni. Mindezt egy olyan ember miatt, akinek nem volt két perce arra, hogy
megkérdezze, nem tudja-e valaki, kié ez macska? Talán megmenthettük volna...
Ez az ember egy gyereket is az árokba hajítana, ha elüti? Nyilván nem. De nem azért, hogy
megmentse az életét, hanem azért, mert fél a törvénytôl, a szankciótól. Érezni a különbséget, ugye?
Vezessünk tehát körültekintôbben, tartsuk tiszteletben embertársainkat, környezetünket,
a természetet. Ha pedig hibázunk, vállaljuk a felelôsséget, kérjünk segítséget, és segítsünk
annak, aki ezt kéri, vagy aki erre rászorul!
Major Bernadett
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A visszajelzések alapján bátran állíthatom,
hogy jól sikerült a rendezvény. Népszerû témákat találtunk, melyekrôl elôadóinktól alapos tájékoztatást kaptunk. Köszönöm mindenkinek, aki segített és támogatott abban,
hogy a rendezvény létrejöhessen. Akik segítettek: Baranyai Mónika 100Ft-os bolt, BMMix Kft., CBA, Coop, Enikô Ékszerbolt, Fodrász Gabi, Gyócsi Családi Sütôipari Kft., Kántor Ildikó, Képvarázs Papírbolt, Kramár és társa Kft., Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület, Mayerné Virágboltja, Medicz Gyógyszertár,
Mennyei Pékáru, Napsugár Fagylaltozó, Pelenka Diszkont, Pipi Grill, Rácz Szilvia kismamajóga oktató, SPEC-VÉD BT. Autósbolt, Százholdas Pagony Játékbolt, Tôzsér Manka, Védônôi
Szolgálat, Wend Rövidáru, WHITEDOOR. Találkozzunk 2012-ben.
Miks Anikó

Tanfolyam a Lurkó Kuckóban
Bölcsôhalál megelôzése,
csecsemô újraélesztési
tanfolyamot tartunk
június 22-én, 16.30-kor

A tanfolyamot vezeti:
dr. Peredy Margit, mentô szakorvos
Helye: Martonvásár, Fehérvári út 14.

Fegyelmezés
Az elôzô írásunkban az engedetlen viselkedést követô következmények meghatározásáról szóltunk. Most jön a munka nehezebbik része, azaz betartatni azokat és konstruktívan használni a nevelésben. A következetlen
fegyelmezésbe sokszor és sokan beleesünk,
mert a mi viselkedésünk is függ az adott naptól,
helyzettôl és az ingerküszöbünktôl. A következetességet tehát gyakorolnunk kell nekünk
is, mint gyermekünknek az engedelmességet.
A fegyelmezés akkor ér célt, ha minél elôbb
megtörténik a tett elkövetéséhez képest. Fontos, hogy szeretettel és határozottan cselekedjünk, ne pedig a harag és a düh motiváljon bennünket. A fegyelmezés lépéseit a szeretet kifejezése, a törôdés, a figyelem felhívása a vétségre, és a következményre, majd maga a fegyelmezés jelenti. A tiltakozást, ellenkezést hallgassuk meg, de határozottan és kedvesen ismételjük meg, hogy a tetteinek vállalnia kell a következményeit. Düh és harag helyett mutassunk
inkább együttérzést gyermekünk fájdalmával.
Ha valaki nem engedelmeskedik, azt mások is
megszenvedik. Az ilyen fájdalom engedelmességre tanítja a gyermeket, szülei következetessége pedig tiszteletet ébreszt benne.
Czékusné Biró Nóra és Fodor-Adorjáni Edit

Pályázat, hirdetés

EBOLTÁS
Brunszvik Teréz Óvoda

2462 Martonvásár, Deák F. u. 3.
Telefon/Fax: 06-22/460-290 • Telefon: 06-22/460-958
E-mail: mvovoda@gmail.com • OM azonosító:030016

1) A Brunszvik Teréz Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 20/A§ alapján pályázatot hirdet 1 fô határozott idejû óvodapedagógus munkakör betöltésére. A jogviszony idôtartama 2011. 08. 29.–2012. 07. 31. A foglalkoztatás jellege teljes munkaidô. Pályázati feltétel fôiskolai diploma. Benyújtandó iratok, fényképes önéletrajz, diploma, erkölcsi bizonyítvány másolat. A pályázat benyújtási határideje: 2011. 07. 15. Elbírálás ideje:
2011. 07. 22. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton 2462
Martonvásár, Deák F. u. 3., a 360/2011 azonosító számot kérjük ráírni. Elektronikus úton: mvovoda@gmail.com
2) A Brunszvik Teréz Óvoda pályázatot hirdet 1 fô határozott
idejû dajka munkakör betöltésére. Jogviszony idôtartama
2011. 08. 29. - 2012. 07. 31. A foglalkoztatás jellege teljes munkaidô.
Benyújtandó iratok, fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány másolata. A pályázat benyújtási határideje: 2011. 07. 15. Elbírálás ideje: 2011. 07. 22. A pályázatok benyújtásának módja az 1.pont szerint.
3) A Brunszvik Teréz Óvoda pályázatot hirdet 1 fô határozatlan
idejû dajka munkakör betöltésére. A foglalkoztatás jellege teljes munkaidô. A munkakör betölthetôségének ideje 2011. 08. 29. Benyújtandó iratok, fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány másolata. A pályázat benyújtási határideje: 2011. 07. 15. Elbírálás ideje:
2011. 07. 22. A pályázatok benyújtásának módja az 1.pont szerint.
Stefkovits Ferencné, Intézményvezetô

Martonvásáron

• Június 21-én (kedden)
8–11 óráig és 15-18 óráig.
• Pótoltás június 23-án
(csütörtökön) 15–18 óráig.

Az oltás díja kutyánként
4200 forint, mely valamen�Erdôháton
nyi költséget tartalmazza.
Június 23-án 18 óra 30 perckor. Az oltás díja egységes, a kutya
méretétôl független.
Kismartonban
Az eb oltás kötelezô!
Június 23-án 18 óra 45 perckor.
Hatósági állatorvos

Ismét elveszett!
Kedves Martonvásáriak! A segítségüket szeretnénk kérni.
Hagyományôrzô Gusztáv nevû 32 éves vörösfülû ékszerteknô
sünk, minden óvintézkedés ellenére idén is nyári szabadságra ment
a Szent László patakba. A tavalyi tartózkodási helye a 7-es út mellett,
közel a hídhoz, a patak parton, a többi teknôs között volt.
Nagyon szelíd. Különös ismertetôjele is van, páncélja egy korábbi
baleset nyomait ôrzi.
Kérjük a becsületes megtalálót,
hogy jutalom ellenében jelentkezzen a következô telefonszámon: 06 (30) 934-1594.
Köszönettel: Balikó család
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Sport
Egy biztos, felnôtt csapatunk mindent megtesz a Fejér Megyei Bajnokságban, hogy a dobogón végezzen. A tabella élmezônye egy-egy ponttal váltogatja helyét. A tuti befutó ugye már
hetek óta a Csákvár, de az utána helyezkedô
négy csapat bármelyike lehet még 2. is.
A Csákvári derbi után, Baracson játszottunk,
ahol a vendéglátók egy hibánkat kihasználva találtak egy gólt, így elvesztettünk 3 pontot. Következett hazai pályán a Dunafém
Maroshegy csapata elleni mérkôzés, amelyen az elsô félidôben 2:0-ra vesztésre álltunk, sôt a 2 félidô elején kettôs emberhátrányba is kerültünk, de csodával határos módon így is sikerült megfordítani a mérkôzést.

Dobogó közelben
Elôször Csapó, majd két újonc, egy ifi játékos
Suták és egy serdülô játékos Vig Dávid révén
sikerült nyernünk. Polgárdiban már nem volt
ilyen szerencsénk. A 3. percben kapusunk
Cser Tamás, majd a 8. percben Suták is súlyosan sérült. A kényszerû cserék és persze
a gyengére sikeredett játék vége csakis vereség lehetett. Ezt próbáltuk rá egy hétre feledtetni szurkolóinkkal, ami nem is sikerült ros�szul, hiszen a Káloz ellen hazai pályán 7:0-ra
nyertünk. Ha utolsó két mérkôzésünket sikerül megnyerni, akkor dobogón is végezhetünk! Igaz sok a sérült és van egy pár eltiltott

játékosunk is, de egy biztos, célunkért mindent megteszünk. (Lapzárta után játszottunk
Kápolnásnyéken, ahol nagyon jó kezdés után
– hiszen a félidôben 3:0-ra vezettünk – be kellett érjük 3:3-as döntetlennel. A szerk.)
Serdülô csapatunk csoportjában a 2. helyen
végzett, így bekerült a megyei elôdöntôbe.
Sajnos egy kiváló labdarúgónkat, Lepsényi
Danit súlyos sérülése miatt nélkülöznünk kell.
Úgy néz ki, hogy ebben az évben nem léphet
pályára. A legfontosabb, hogy mihamarabb
meggyógyuljon! A döntôbe jutásért a székesfehérvári Dunafém Maroshegy csapatán kell
túljutni az oda-visszavágón!
Bôvebb információt a www.martonvasarsk.
gportal.hu honlapon találnak.
MSK

Gólözön az U13-ban és az U11-ben
U13-as csapatunk a két utolsó bajnoki
mérkôzésen, Pusztaszabolcson 5:0-ra, míg Bicskén 8:0-ra nyert. Így
végül csapatunk 47 ponttal 94 rúgott és 14 kapott góllal a Fejér Megyei Kiemelt Bajnokságban ezüstérmes lett, mindössze egy ponttal lemaradva a VIDI mögött. A gyerekek egész évben kiemelkedô teljesítményt nyújtottak, minden dicséretet megérdemelnek!
U11-es korcsoportunk a Dunamont Bajnokságban eddig verhetetlen, a gyerekek remekül játszanak hétrôl hétre. Rácalmáson 16:2-re,
Dunaújvárosban 12:3-ra, hazai pályán a Sárszentmiklós ellen 10:1-re,
a Dunaföldvári Holler FC ellen 12:6-ra nyertek! Még egy idegenbeli
mérkôzés a Holler FC otthonában és itt is véget ér a bajnokság.
U7-9-11 korcsoportjainknak is sikeresen zárult ez a szezon a Bozsik
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Program keretein belül. Továbbra is Körzeti Központként mûködünk,
összefogva a körzetünkhöz tartozó egyesületek gyerekcsapatait.
Évzárónkat a Forum Martini megjelenése elôtt (június 13-án) tartottuk, melyen díjaztuk az év legjobbjait, s mindezt családias hangulatban, ahol a gyerekek megmutathatták focitudásukat a szülôk ellen is!
Focitáborunkat június19-étôl az idén is Alsóörsön szervezzük U1113-as korcsoportjaink részére.
Minden korcsoportunknak köszönjük a remek szereplést, a kiváló
hozzáállást, a szülôknek, pedig köszönjük a fantasztikus szurkolást,
ami egész évben nagyon sok segítséget nyújtott számunkra!
Bôvebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon találnak.
Mustang SE

Információk

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2011. május 1–31-éig
Házasságot ezen idôszak alatt 4 pár kötött.
Újszülöttjeink:
Tóth Kende Szabolcs, Károlyi Anna Júlia,
Krapfel Botond, Kalász Rebeka

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Elhunytjaink:
Somogyi László (73 éves)

Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.
Az anyakönyvezettek hozzátartozói közül köszönet
azoknak, akik hozzájárultak a nevek közléséhez.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
SOMOGYI LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, ezzel is fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
A gyászoló család

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik
DR. CSABA JÓZSEF Martonvásár, Sporttelep u. 28. sz.
alatti lakos temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
és ezzel próbálták enyhíteni nagy fájdalmamat.
Külön köszönet dr. Kolumbán Ottília és dr. Benedek Amália
orvosok áldozatos munkájáért. Gyula atyának köszönöm a
felemelô, szép temetési szertartást.
Csaba Jean Ella

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül
mindenkit
június 21-én (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
• Pótvizsgára középiskolásokat németbôl eredményesen felkészít nyugdíjas
pedagógus. Telefon: 06 (22) 460-257
• Á L L Á S H I R D ETÉ S! Martonvásári MOTOROS-BOLTBA számítástechnikai ismeretekkel rendelkezô ADMINISZTRÁTOR HÖLGYET keresünk. Jelentkezés telefonon vagy személyesen a Boltban. Telefon: 06 (22) 460-292,
06 (70) 364-3119 Cím: Martonvásár, Fehérvári út 4.
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Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Önkormányzata
Fôszerkesztõ: Orbán András
A szerkesztõség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelõs kiadó: Martonvásár polgármesteri hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentôk:
104
• Betegszállítás:
06-22 311-325
(A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a 104
vagy a 06-22 460 017-es telefonszámon.)
• Orvosi rendelô:
06-22 460-053
• Gyógyszertár
06-22 460-019
• Tûzoltók:
05
• Rendôrség:
107; 06-22 460-007
• Általános segélyhívó:
112
• Posta:
06-22 460-001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda: 06-30 859-0558
• Okmányiroda:
06-22 460-081
• Polgármesteri hivatal:
06-22 460-004
• Csatorna üzemzavar bejelentés: 06-40 200-341
06-30 458-4929
• Orvosi rendelés •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelõ telefonszáma: (06-22) 460-053
Ügyeleti telefon napközben 7–17 óráig: (06-30) 956-4597
Dr. Czikajló Gyula
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfõ:
13–17-ig
8–12-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–12-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–12-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelõben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet mûködik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Telefonszám: (06-25) 492-021, (06-25) 492-008
Hétköznaponként: 17 órától másnap reggel 7 óráig
Szombat – vasárnap: 8 órától másnap reggel 7 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-637
Hétfõ: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig ta
nácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök:
8–9
óráig,
14–16 óráig | Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-334
Hétfõ: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelõ. A változásokról az orvosi rendelõknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.
• Védõnõi szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (06-22) 461-369 Mobil: (06-30) 384-4382
Várandós tanácsadás: kedd 9–13 óráig
Csecsemõtanácsadás: Dr. Jellinek Kinga szerda 8–10 óráig
Önálló védõnõi tanácsadás: szerda 10–11 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védônô: Máténé Jáskó Anna
Telefonszám: 06 (22) 461-369
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsiben: július 2., 3.
Martonvásáron: június 18., 19., július 9., 10.
Ráckeresztúron: június 25., 26.
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