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Eltemettük a nyomasztó
440 milliós áfa-adósságot
– Cikkünk a közmeghallgatásról a 2–3. oldalon.

A martonvásári
temetők rendje
– Új és régi szabályok a 10–13. oldalon.

Várjuk Önöket…
…február 17-én (pénteken) 17 órára Civil Fórumra a Városháza Geróts-termébe, ahol információt nyújtunk a nemrégiben megváltozott civil törvényről,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatási lehetőségeiről;
…február 18-án (szombaton) rendezendő, disznóvágással egybekötött termelői vásárunkra a Rendezvényudvarba;
…február 18-án (szombaton) 17 órára a Martonvásári Fúvószenekar és az ütő tanszak közös Farsangi Koncertjére a Beethoven Általános Iskola aulájába;
…február 20-án (hétfőn) 16 órakor a Hölgyklubba a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületébe;
…február 24-én (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő hivatalos fogadóórájára, a Városházán;
…február 24-én (pénteken) 17 órakor a kommunizmus áldozatairól történő megemlékezésre az Emlékezés terére, majd a Városháza Geróts-termébe;
…március 3-án (szombaton) 9 óra 30 perctől a Beethoven Általános Iskola aulájába egész napos jótékonysági rendezvényre, Sára és Samu gyógyulásáért;
…március 9-én (pénteken) 17 órára a Könyvtárba a Férfiak a Nőkről…nemcsak nőknek című műsorunkra;
…március 10. (szombaton) rendezendő termelői vásárunkra a Rendezvényudvarba.
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Martonvásár kérdezett, dicsért, javasolt
Csaknem három órásra sikeredett a közmeghallgatás

Január 25-én percre pontosan kezdődött a közmeghallgatás. A 2011-es közmeghallgatásra körülbelül százan érkeztek a Beethoven Iskola kistermébe. Az esemény dr. Szabó Tibor polgármester tájékoztatójával kezdődött. A beszámolóban szereplő tények többségét a
legutóbbi számunkban már közzétettük. Egy nagyon lényeges új pénzügyi momentummal
azonban bővült a 2011-es beszámoló.
A jelenlévőket mindenekelőtt Martonvásár
koló betörésekre, tiszteletét tetarról tájékoztatta beszámoló- járásközpont
te a közmeghallgatáson dr. Sági
jában Szabó Tibor, hogy a csa- A körülbelül egy órás beszámo- János rendőr alezredes, a Gártorna beruházással kapcsolatos lóban arról is hallhattunk, hogy donyi Rendőrkapitányság vezetárgyalássorozat
eredménye- a szennyvízcsatorna üzemelte- tője, valamint Kratancsik Ákos
képp, a több éve Martonvásárt tésének átalakításával nem csak rendőr százados a Martonvásári
nyomasztó áfa-teherrel össze- hatékonyabbá és átláthatóbbá Rendőrőrs parancsnoka. Sági
függésben sikert könyvelhe- vált a működése, de már a pénz- János − elébe menve a kérdétünk el. Öt év alatt, több rész- ügyi hozadéka is látható.
seknek − a parkolással kapcsoletben, összesen 30 millió forint Szó esett a járásközpontra al latban elmondta, hogy ami a hekifizetésével ez az adósságunk kalmas polgármesteri hiva- lyi erők részéről megtehető, azt
letudható, így nem terheli to- tal átszervezéséről, valamint a megteszik. A lehető legrugalvább a várost az ingatlanonkén- Beethoven Általános Iskola ál- masabban kezelik a tőlük és a
ti kb. 200 ezer forintos összeg.
lami kézbe kerüléséről is. Utób- várostól függetlenül kialakult
bi esetében a megoldott nyílás- áldatlan állapotokat. Azt nem
Kötvény – továbbra is
záró-csere Szabó Tibor szerint látják pontosan, hogy a körzenyomasztó
alkuhelyzetet teremt a város ré- ten kívüli rendfenntartók milyen szigorral járnak el, annyi
Sajnos, az elődök által felvett szére.
kötvényekkel kapcsolatos ban- A város életével kapcsolatos azonban bizonyos, hogy jogelki álláspont nem változott, így gondokról szólva, miközben el- lenes intézkedés részükről sem
a körülbelül 900 millió forin- ismerte a gyűjtőutak minőségé- történik.
tos (kötvény) tartozás továbbra vel kapcsolatos jogos kifogáso- A közállapotok tekintetében
is Damoklész kardjaként lebeg kat, kritikákat, a polgármester a kapitány bíztatónak látja,
felettünk. Bíztató, talán, hogy jelezte, hogy azok javításának, hogy az elmúlt időszak betöa tárgyalások a város és a bank aszfaltozásának forrása jelen- réseiért felelős (ráckeresztúri)
között még folyamatban van- leg még nem áll rendelkezésre, személyek immár előzetes lenak. Kisebb horderejű, de lé- viszont pályázati úton remény tartóztatásban várják a bírónyeges momentum a pénzügyi van az ehhez (is) felhasználha- ság ítéletét. Ettől eltekintve is
jellemző, hogy az elmúlt évbeszámolóban, hogy sikerült tó összegek elnyerésére.
ben minden tekintetben csökbehajtani a város követeléseikent a bűncselekmények száma
nek egy részét, amiből 25 mil- Bűncselekmények:
Martonvásáron. Ez magyarázliós bevétel származott. A vá- csökkenő tendencia
ros egyenlege így az év végére A rendőrség részéről, különös ható egyrészt az állomány lét55 millió forintos pluszban állt. tekintettel a vasút-közeli par- számának bővülésével, hatékoEz attól függetlenül is komoly kolásra és a múlt évet beárnyé- nyabb működésével, de a helyi
eredmény, hogy a maradványösszeg még részben kötelezettségekkel terhelt.
Megmenekültünk az áfa-követeléstől!
Az idei évről megtudhattuk,
Kb. 200 ezer forintos egyszeri terhet jelentett volna minden
hogy az állami források 40
helyi ingatlanra, amennyiben nem születik megállapodás,
milliós apadása és a feladata mintegy 450 millió forintos tartozás kiegyenlítése miatt.
ként ránk háruló plusz 20 milAz immár rendezett követelés pontos lebontása:
liós költség ellenére is kiegyenTőkekövetelés:
162,9 millió forint
súlyozott költségvetést tervez a
Ügyleti kamat:
64,5 millió forint
város. Végre pont kerülhet a váKésedelmi kamat: 216,4 millió forint
ros vagyonának felmérésére és
Összesen:
443,8 millió forint
leltárba vételére is.

polgárőrség megjelenésével és
tevékenységével is.
Szólt a 7-es út várható idei forgalomnövekedéséről − ami a
négynapos autópálya matrica
megszüntetésének
következménye lehet −, valamint a helyi rendőri erők létszámának további növekedéséről is.

A rendőrség partner

Az első kérdéseket a jelenlévők
rendőrség képviselőihez címezték, melyek között szerepeltek
az egészségház előtti parkolással, a parkolási bírság részletben való fizetésével, a gyalogos
járőrök esetleges biciklis közlekedésével, az új lakótelepnél
szükségessé vált gyalogátkelőhellyel és a forgalom lehetséges
lassításával, valamint egy-egy
utca egyirányúsításával kapcsolatosak is.
Sági János válaszai a következők szerint foglalhatók röviden
össze:
– Az egészségház és a rendőrség előtti parkolás lehetősége
a közút kezelőjének hatásköre,
így abban lépéseket nem tehet.
– A részletfizetés szintén nem
rendőrségi hatáskör, de tudomása szerint bizonyos körülmények között van rá lehetőség.
– A lakótelepnél tervezett gyalogátkelőhelyet az ott lakók érdekeit szem előtt tartva alakítják ki.
– Az óvoda utcájában a lehetőségekhez mérten, szívesen jelen lesznek továbbra is a rend
őrei a sebességkorlát betartása
és a rend felügyelete érdekében.
– Fekvőrendőrök
kialakítása
szintén nem a rendőrség hatásköre, de szívesen segítenek a
megfelelő helyszínek kiválasztásában.
A polgármesteri hivatalt (is)
érintő közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a testület részéről a következő válaszok érkeztek:
– Fekvőrendőr szabályos kiala-

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztőség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintő rövidítések jogát.
Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzők viselik a felelősséget. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A
kéziratok legkésőbbi leadási határideje tárgyhó első napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követő hétfő). Szerzőink megértését előre is köszönjük. Kizárólag sajátkezű aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztőség
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kítása, terveztetése és jóvá- nak, vagy az esetleges illegális
hagyása pénzügyileg jelenleg szemétlerakásnak is.
meghaladja a város lehetőségeit, Szabó Tibor azonnali intézde napirenden marad a kérdés.
kedést tartott szükségesnek a
– Parkolási ügyben hamarosan buszmegállót illetően, illetve a
egyeztet a polgármester a közút Vasudvar környékén lakók észkezelőjével, így a Brunszvik ut- revételeinek ügyében.
cai állapotok nyugvópontra jut- Ami a rend fenntartását illeti, a
hatnak. A város a táblák eltávo- Martongazda azokon a helyelítását kéri, a vasútnál pedig a ken, ahol szükséges, segít megváros polgárainak türelmét, hi- teremteni a rendet és tisztasászen ott előbb-utóbb közel 100 got, de ahol ez hanyagság és
parkolóhelyet alakítanak ki.
felszólítás utáni állapot, ott ki– A gyalogos átkelő még az idén számlázzák a munkadíjat.
elkészül, az óvoda utcájában A szelektív hulladékgyűjtéspedig, ha szükséges, 20 km/h-s sel kapcsolatos kérdések megkorlátozó tábla is kihelyezhető.
oldása háromoldalú együttmű– A Vajda utca egyirányú ködést kíván, fegyelmezett polsításában igazat adott a kérde- gárokat, együttműködő hivatalt
zőnek, ott télen ez nem indokolt, és az ÉrdKom megfelelő men�ezért azt napokon belül módo- nyiségű, a célnak megfelelő tásítják.
roló edényét is.
Ettől függetlenül, ha valaki ilTerítéken a közállapotok
legális szemétlerakást észlel, a
A Rend rendelettel, illetve az legjobb, amit tehet, hogy lefoáltalános közállapotokkal kap- tózza azt, vagy felírja a jármű
csolatban is érkeztek kérdések rendszámát, és ugyancsak jelzi
a képviselő-testülethez. Ezek a a Polgármesteri Hivatalnak.
járdák, sövények rendben tartásáról, a tisztaságról, a fűnyí- Fejlesztések, új
rással, zajjal, a TSZ udvarral, csatornaszerződés
a volt szeszgyár területével, a A TSZ udvar és az egykori
„Vasudvarral”,
aszfaltozással, szeszgyár területének értékeszemeteléssel, csatorna üggyel, sítésével kapcsolatban a jelenvalamint a Fehérvári úti busz- legi hazai befektetési helyzet
megállóval kapcsolatos egyedi, nem kecsegtet sok jóval. Ettől
vagy az egész várost érintő, fő- függetlenül értékes lehet Molként jogos észrevételek voltak.
nár István felszólalása, amelyVálaszában a polgármester ben arra hívta fel a műszaki
többnyire igazat adott a fel- szakemberek figyelmét, hogy
szólalóknak, és a legtöbb eset- a volt szeszgyár területén kelben azonnali, vagy mielőbbi lő körültekintéssel járjanak el,
intézkedést ígért egyedi ese- mert a mélyben előfordulhattekben is. Arra kérte a polgá- nak a tervezett létesítmény kirokat, hogy amint észrevétele- vitelezését, megépíthetőségét
ik vannak, azonnal cselekedje- lehetetlenné tevő meglepetének, jelezzék egyedi gondjaikat sek.
a hivatalban. Ott elég egy „pa- Jelzés érkezett továbbá, az új
pírt leadni”, ami az illetékes ke- csatornaszerződéssel kapcsolazébe kerül, aki foglalkozik az tosan, hogy az nem felel meg
észrevétellel, és igyekszik azt teljes egészében a jogi követelmielőbb megoldani. Másik le- ményeknek.
hetőség, hogy e-mailben jel- Szabó Tibor polgármester vázik azt a kabinetvezetőnek a laszaiban megköszönte ezekabinetvezeto@martonvasar.hu ket az észrevételeket, amelyek
e-mail címen. Így gyorsan vé- azt eredményezik, hogy egygére járhat az önkormányzat részt megvizsgáltatják az adott
úgy a magas, zavaró sövények területet, másrészt a Polgáresetének, a járdák takarításá- mesteri Hivatal − mint tulajdo-

nos − számon kéri a vállalat vezetésén a szerződést, amit minden bizonnyal rövidesen kijavítanak.

Dicsérő szavak

Kritikus megjegyzések és a
megoldandó feladatok felvetése mellett dicséret is jutott a város vezetésének. A Rend rendelettel, a közterületek tisztaságával, az új programokkal, a termékvásárral, és a „Polgármester házhoz megy” akcióval kapcsolatban jelezték elégedettségüket a Martonvásáriak. Emellett a Martongazda „számlájára”
is érkezett elismerő szó a temető rendben tartása miatt.

Javaslatok

Martonvásár fejlődését szem
előtt tartva néhányan olyan felvetéssel éltek, amelyek az ös�szefogást segítik elő. Horváthné
dr. Porvay Judit felajánlotta,
hogy civil összefogás keretében
járda építésének szervezését indítja el, városhoz méltóbb állapotok megteremtése érdekében.
Példának hozta fel a Bajcsy Zs.
utcát, ahol az úttesten lehetséges csak közlekedni.
Varga Violetta hozzászólásában

több megfontolásra érdemes javaslat is elhangzott. Szerinte a
szelektív hulladékgyűjtés elkezdhető otthon, a háztartásban is. Szükségesnek tart egy
családi napközi otthont. Kérte,
hogy a Forum Martini februári számában is tegyék közzé az
adó 1 százalékának fogadására
képes helyi civilszervezetek és
alapítványok listáját, ellenőrizve az abban szereplő adószámokat, hogy minél több pénz maradhasson itt, helyben. Jónak
tartaná, ha a Forum Martiniban
nem csak az orvosi ügyeletek,
de a családsegítő és a gyógyszertárak címei és telefonszámai is elérhetők lennének. Javasolta, hogy készüljön újra
Martonvásári telefonkönyv, valamint azt is, hogy minden születő gyermek után ültessünk
egy fát.
A javaslatokat és a felajánlást
Szabó Tibor polgármester megköszönte, s egyúttal a közmeghallgatás bezárásakor azt is jelezte, hogy nem kell egy évet
várnia annak, akinek valamilyen kérdése vagy javaslata van.
„A polgármester házhoz megy”,
csak szóljanak, csak hívják!
Nagy Árpád

Tájékoztató a
szemétszállításról
Januári lapszámunkban tettük közzé a szemétszállítás 2012. évre
érvényes díjait, jelezve egyben, hogy a későbbiekben tájékoztatjuk
a lakosságot a képviselő-testület döntését követő fejleményekről, a
szemétszállítás változásairól.
Az év végi törvénymódosítást követően a szolgáltató céggel újra
tárgyaltuk a szemétszállítás rendszerét. Sikerült elérnünk, hogy
a 60 literes kukák alkalmazhatósága a terveinknek és a megkezdett ügyintézésnek megfelelően megvalósulhasson. További jó hír,
hogy a 120 literes gyűjtőedények szállítási díja nem emelkedik a
2011. évre megállapított díjhoz képest.
A 60 literes kukák igénylési lehetőségét január 31-én lezártuk.
Azok, akik ilyen kukát igényeltek, a gyűjtőedények kicseréléséig
továbbra is használhatják a 120 literes edényeket. Részükre a szolgáltató megküldi az igazoláshoz szükséges matricát és a szállítást
a csökkentett, ürítésenként 247 forintos (+ áfa) díjjal számolja el.
Tájékoztatást ígértünk a megszüntetett díjátvállalási rendszerrel és
a helyette igényelhető támogatási lehetőséggel kapcsolatban is.
Mindig nehéz olyan döntést hozni, amely korábban megszokott
kedvezményeket von el. Különösen nehéz, ha ez a döntés idős embereket érint kedvezőtlenül. Éppen ezért a leginkább rászorulók, a
legelesettebbek részére szociális alapon lesz elérhető a támogatás,
és nem csak a 70 év felettiek részére. A megújult lakásfenntartási támogatás rendszerén belül, törvényben meghatározott feltételek
alapján, a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél igényelhető a kedvezmény.
Gucsek István, alpolgármester
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Az ország legnagyobb agrárkutató központja
Beszélgetés dr. Bedő Zoltánnal, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának vezetőjével
• Bővül a „kutató” Martonvá
sáron?
− Nem, nem bővül, hanem átalakul. Három budapesti intézet
beolvadt a martonvásári kutatóintézetbe. Így a négy intézetből
az Akadémia agrárkutató központja jött létre.
• Budapestről kitelepülnek az
intézetek?
− A budapestiek maradnak, ahol
vannak, azok most a kutatóközpont telephelyei, a martonvásári
pedig a székhely. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi, gazdasági irányítás, a menedzselés, vagyis a székhellyel kapcsolatos
tevékenységek történnek ezután
helyben.
A budapesti kutatóintézetek
sok tekintetben hasonló tevékenységet folytattak eddig is,
genomikai, genetikai, betegség
ellenállási kutatásokat, stb. Az
összevonás fő célja, hogy ezeket
a tevékenységeket közelebb hoz-

zuk egymáshoz, növeljük a szellemi koncentrációt. A négy intézetből a martonvásári volt a legnagyobb, itt van a legtöbb kutató,
itt van a legnagyobb infrastruktúra, ennek megfelelően a többi intézet hasznosan tud csatlakozni.
• Mit jelent ez a városnak?
− Már az is jelent valamit, hogy
az ország legnagyobb agrárkutató központja Martonvásáron
van. A négy intézet egyesülésével pedig az Akadémián belül országosan az egyik legna-

Fejér megye

Előtérben a fejlesztés

Mint az mindnyájunk számára ismeretes, 2012. január 1-jén
életbe lépett az új önkormányzati törvény. Ez sok feladatot rótt
a megyei önkormányzat dolgozóira, és természetesen a közgyűlésre is. Decemberben a soros közgyűlés mellett három soron kívüli közgyűlés foglalkozott az új önkormányzati törvény
miatt szükségessé vált feladatokkal, s ezek töltötték ki az idei
első, január 26-án megtartott közgyűlésünk napirendjét is.
A Fejér Megyei Önkormányzatnak 2012. január elsejével megváltoztak a feladatai. Ezzel összefüggésben a Fejér Megyei
Kormányhivatal égisze alatt működő, Megyei Intézményfenntartó Központhoz kerültek át, s ott folytatják munkájukat azok
a kollégák, akik eddig a megyei önkormányzat mellett segítették az intézményi feladatellátást. Ennek megfelelően januártól
a Fejér Megyei Önkormányzat Hivatala csupán huszonöt munkatárssal látja el az új feladatkörét, készíti elő a közgyűlés döntéseit és közreműködik a végrehajtásban.
A megszűnt Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) jogutódjaként a megyei közgyűlés – új feladatköréből adódóan − támogatta Martonvásár önkormányzatának a Közép-dunántúli Operatív Programhoz (KÖZOP) benyújtandó pályázatát. A megyében mintegy hatszáz, már folyamatban lévő pályázat ügyében dönthet a jövőben a Fejér Megyei Közgyűlés. A településrendezéssel, területfejlesztéssel kapcsolatosan további napirendekben több település (Balatonvilágos, Kápolnásnyék és
Sárszentmihály) rendezési tervét véleményezte a testület. Megkezdtük a 2014−2020. közötti EU-s költségvetési időszakra szóló, Fejér megyére vonatkozó fejlesztési terv előkészítését is.
Farkas Erzsébet
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gyobb kutatóközpont jött létre.
Ha a költségvetésünket vesszük
figyelembe, az jelenleg nagyobb,
mint a Szegedi Biológiai Központé. Ha ez nem is közvetlenül,
de közvetve mindenképpen, közép vagy hosszú távon hatással
lesz a város életére is.
Az intézetnek kereskedelmi értelemben vett marketing tevékenysége nincs. Ha azonban a
tevékenységéből származó eseményeket nézzük, a kutatóintézet országszerte ismert volt eddig is, elsősorban a mezőgazdasági kutatási eredmények révén.
De ugyanúgy ismert a kulturális események, mint a Beethoven hangversenyek miatt, vagy
éppen a Beethoven Múzeum
révén. Nem mellékes azt sem,
hogy komoly nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezünk,
amely a város hírnevét öregbíti
világszerte.
• Elégedett az intézmény és a város kapcsolatával?
− A várossal kiváló a kapcsolatunk, ezt jelzi az is, hogy az elmúlt év őszén együttműködési szerződést írtunk alá. Abban

hangsúlyoztuk, hogy az itt született tudományos eredmények
Martonvásár hírnevét öregbítik,
és közös az elhatározás, hogy
a helyi kulturális hagyományokat mind az önkormányzat, a város közössége, mind pedig a kutatóintézet egyaránt ápolja. Közös törekvés, hogy Martonvásár
neve mindig pozitívan csengjen
akárkinek a fülében.
Közös szervezésű események is
elég gyakran előfordulnak, az
Óvodamúzeum is közös fenntartással működik intézményünk területén. Fontosnak tartom, hogy
közös ünnepségeket szervezünk.
Tavaly március 15-ét együtt ünnepeltünk a Polgármesteri Hivatal udvarán, és idén is közösen ünneplünk. A kapcsolat már
csak azért is működik észrevétlenül is, mert dolgozóink mintegy fele martonvásári lakos.
• A „Kutatók éjszakája” is erősíti az együvé tartozást.
− Igen. A Kutatók éjszakájához
hasonlóan régebben „Nyitott
kapuk napja” is volt. Egy ilyen
típusú tevékenységnél, mint az
agrárkutatás kicsit talán misztikus is az a kutatás, amely a kapuk mögött folyik. Nem igazán értik, hogy itt mi történik. A
Kutatók éjszakája azért fontos,
mert a kutatók tevékenységét a
mindennapok embere is megismerheti. Elsősorban gyerekek,
iskolások és azok szülei, tanárai
láthatják, hogy az ezen a területen folyó munka a társadalom
jobb jövőjéhez járul hozzá.
Nagy Árpád

ÉVFORDULÓK

Tóth Iván
tanár úr 85 éves
Tóth Iván tanár úr, Iván bácsi 1927. március 1-jén született Párizsban. Budapesten végezte középiskolai tanulmányait, majd az
ELTE történelem-földrajz szakán diplomázott és 1950-ben került Martonvásárra a családjával. Itt tanított 50 évig, majd 9 évig a
kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály gimnáziumban.
A BEAC-ban, majd a Beloianniszban kezdett el kézilabdázni. Martonvásáron ő honosította meg ezt a szép játékot játékosként,
majd évtizedeken át edzőként. Az iskolában
és a sportpályán oktatta, nevelte nemzedékeken keresztül a fiatalokat. A gyermekek
nevelése iránti elkötelezettsége miatt vállalta az úttörő,
majd később a
cserkészcsapat
vezetését.
Évtizedeken
keresztül végzett
közéleti
munkát, mint
önkormányzati
képviselő, sportvezető. Tevékenysége elismeréseként kapta a
Martonvásárért díjat és a Martonvásár díszpolgára címet. A Magyar Kézilabda Szövetség első ízben Tóth Ivánnak adta a kézilabdázásért életmű díjat 2006-ban, 2007-ben
a Megyeházán vehette át a Terstyánszky
Ödön díjat.
Mindannyiunk számára, − akit tanított, annak
főként − ő az EMBER és a PEDAGÓGUS.
Nagy tisztelet övezi az idősebbek és az ifjúság körében is. Munkájában mindig segítette őt felesége Éva néni. Köszönjük Éva néninek, hogy vigyázott rá, hogy óvta őt!
Tisztelt Tanár úr! Kedves Iván bácsi! Isten éltessen sokáig! Kívánjuk, hogy kisebb
egészségügyi bajaid gyógyuljanak! Szükségünk van még sokáig bölcs tanácsaidra, arra,
hogy velünk légy! A tanítványok, játékosok,
barátok és Martonvásár lakossága nevében
is sok szeretettel:
Horváthné dr. Porvay Judit

Az Iluskát alakító Földi Teri az első sorban jobbról a harmadik.

Látogatóban Földi Terinél
A közelmúltban a Brunszvik Teréz Szel- zett községi ünlemi Hagyatéka Alapítvány ügyvivőiként nepség
sikeréMiklós Gergely és jómagam tiszteletün- hez. Később a
ket tettük a Jászai Mari-díjas Földi Terinél, Brunszvik Klub,
akinek az alapítványunk sokat köszönhet. majd pedig az
A művésznő Martonvásár kisszámú orszá- a l a p í t v á n y u n k
gos hírű szülöttének egyike. Az itteni mű- hívására is rendkedvelő színjátszás több évtizedes múltra re igent mondott,
tekintett vissza, amikor 1950-ben a szín- lett légyen szó
játszó kör tagjai Kacsóh Pongrác János vi- jótékonysági esttéz című darabjának a bemutatására vállal- ről, a pozsonyi
koztak. A siker óriási volt, nemcsak hely- Brunszvik
Teben, hanem Székesfehérvárott is! Ekkor réz-emlékműsortűnt fel először a gimnazista Földi Teri ról vagy a kastélyparki szoboravatóról. A
– Iluska szerepében.
fellépései befejeztével azonban többnyire
Tanulmányait 1951-ben a Színház- és Film- oly észrevétlenül távozott, hogy nemegyművészeti Főiskolán folytatta. A diploma- szer a neki szánt virágcsokor átadására sem
osztó és kilenc vidéki (győri, szegedi) év volt módunk. Ezért is örültünk, hogy most,
után a Vígszínházhoz került (1964), ahol amikor az alapítvány lassanként befejezi
egyebek mellett Bródy Sándor A tanítónő, a működését, átnyújthattuk neki szerény
G. B. Shaw Pygmalion és Örkény István ajándékainkat: Kovács Erzsébet Brunszvik
Macskajáték című darabjában kapott fő- Terézt ábrázoló tűzzománc plakettjét és
szerepet. Mintegy húsz mozifilmben (leg- Pletser Tamás csodaszép művészi virágutóbb a Konyecben) és még több tévéfilm- kompozícióját. Utána, miközben a pazar
ben, köztük a Szomszédok című sorozatban süteményét majszoltuk, a sugárzó, lelkes
láthattuk. És a sok-sok szinkron szerep! Az „Tercsi nagyi” kis unokájának, Mikának a
ő csodálatos (és ma is fiatalos!), kedves fotóiban gyönyörködhettünk. A vele való
hangján „szólaltak meg” magyarul Annie találkozásra, amelynek megszervezéséért
Girardot, Jane Fonda, Faye Duneway, Miklósné Gittát illeti köszönet, a születésVanessa Redgrave, s még sokan mások.
napja alkalmából kerítettünk sort.
Ismeretségünk Földi Terivel 1983-ban kez- Két év múlva lesz a „kerek születésnapja”.
dődött, amikor felkértük őt, hogy felolva- Nagyon örülnénk, ha erről a szülővárosa is
sásával járuljon hozzá a Brunszvik Teréz megemlékezne.
Óvoda alapításának centenáriumán rendeÜ. Hornyák Mária

60 éve együtt!
Keveseknek adatik meg az, hogy megéljék gyémántlakodalmukat.
E kevesek közé tartozik Deák András és felesége, hiszen február 2-án ünnepelték 60., úgynevezett gyémánt házassági évfordulójukat. Ezen az eseményen összegyűlt a család apraja-nagyja, hogy
együtt ünnepelhessenek velük. Szívből gratulálunk nekik és kívánunk sok egészséget és még hosszú együtt töltött éveket.
Gutyina Attiláné és családja
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Tehetségrejtegető gyerekek fejlesztése
A martonvásári Beethoven Általános Iskolában 30 órás tehetséggondozó programot indítottunk tavaly szeptemberben az „Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely – ISZE Tehetségiskola” címmel. A programot az OKA XVIII pályázat keretében valósítottuk meg.
A programban
16, hetedik évfolyamos tanuló vett részt:
a
baracskai
Kozma Ferenc
Általános Iskola 4 diákja és a
martonvásári Beethoven Általános Iskola 12 diákja. Olyan
tanulókat választottunk, akiknek iskolai teljesítménye nem
igazolja a képességeik szerinti
elvárásokat, akik a tanórai környezetben nem teljesítenek, ám
akiknél mégis bizonyos helyzetekben kiváló feladatmegoldó képességet és kreativitást tapasztalunk.
Az alulteljesítő tehetségeket az
osztályfőnökök és az osztályban tanító pedagógusok segítségével választottuk ki. Ezekre a gyerekekre általában jellemző, hogy gyakran szétszórtak, figyelmetlenek, nehézségeik vannak a számolással, helyesírással, memorizálással, viszont túl csendesek, visszahúzódóak, érzékenyek vagy éppen túl energikusak, remek a
humorérzékük, gazdag a fantáziájuk.
A szakkör programja az ISZE
Tehetségpont ATTTM műhelyének pedagógusai által kidolgozott tehetségfejlesztő program volt. Ebben kreativitás-fejlesztő és csapatépítő foglalkozások, az interaktív tábla és a
feleltető rendszerek megismerése, a társas készségek fejlesztése, honlap készítés és video
szerkesztés szerepeltek. Tanulás módszertani foglalkozást is
tartottunk számukra, amelyek
megkönnyítik az iskolai tananyag feldolgozását és elsajátítását. Ilyen például a gondolattérkép módszer.
A foglalkozások célja az volt,
hogy az alulteljesítés mértéke
csökkenhessen, a gyerekek a
program keretében új ismeretekre tegyenek szert, miközben
fejlődik a kreativitásuk, kommunikációs és kezdeményező
készségük, számítástechnikai
ismereteik.
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Pozitívumként
elmondható,
hogy bizonyos rejtett képességek felszínre kerültek. Talán az
informatikai eszközök alkalmazása az, ami a gyerekeket a
legjobban fellelkesítette. Egymással versengve készítették el
a különböző interaktív feladatokat, képeket, rajzokat. A csoportban végzett munka javított
az egymáshoz való viszonyu-

lásukon, egymásra figyelésükön, alkalmazkodóképességükön. Sikerélményük volt, kreatívak és önállóak lehettek.
Negatívumként említhető meg,
hogy bizonyos tanulók érdeklődése, lelkesedése a program végére alábbhagyott. Néhány tanuló passzivitásában „a tanórán
vagyok” komplexus volt megfigyelhető.

A 30 órás program zárásaként december 9-én ellátogattunk Budapestre, a Graphisoft
Parkban található Microsoft
Székházba. A pályázat megvalósítása ugyan december
31-ével lezárult, de az ISZE
(Informatika-Számítástechnika
Tanárok Egyesülete) támogatásával lehetőséget kaptunk a
program 30 órás folytatására.
Ez újabb 12 hétfő délutáni elfoglaltságot jelent. Folytatjuk
tehát a megkezdett munkát.
Bondorné Hegyi Margit
és Takács Attila

Gyerekszáj a képzésről
„A tehetséggondozó szakkörön rengeteg új dol- előadást hallgattunk végig a számítógépes vígot tanultam. A video szerkesztés nagyon ér- rusokról, programokról és a Microsoft termédekes volt. A társasjáték elkészítése vicces, de keiről. Szó volt még a kémprogramokról és a
valamennyire nehéz feladat volt. … Csapatépí- biztonsági beállításokról is. Számomra a legtésen nagyon sok figyelemfejlesztő játékot ját- érdekesebb a Microsoft xbox 360 terméke volt,
szottunk. Azt hiszem, ezt élveztem a legjob- amit később nagy élvezettel próbáltunk ki.”
ban.” (Szeszler Klaudia, 7.b)
(Turcsányi Botond, 7.a)
***
***
„A tehetséggondozó szakkör számomra nagyon „Amikor bementünk a Microsoft egyik épületéérdekes volt, és sok mindenben segített. Olyan be, úgy éreztem magam mintha 20 évvel előre
dolgokat tanultam meg, melyeket még eddig mentem volna az időben, vagy legalább is egy
nem tudtam. …A video szerkesztés az én ér- nyugati országban lennék. Bárhova néztem,
deklődésemet nem igazán keltette fel, de ennek mindenhol a legfejlettebb technológiát láttam.”
ellenére az is érdekes volt. A képszerkesztés vi- (Miklós Gergő, 7.a)
szont izgalmas, nagyon sok olyan dolgot tanultam meg, amiről eddig nem is tudtam.” (Mát- „Nekem nagyon tetszett a Microsoftos kirándurai Henrietta, 7.b)
lás. … Nagyon sok új és hasznos dolgot meg***
tudtam az msn-ről, a facebookról, a hotmailről
„A tehetséggondozó szakkör befejezéseként, és egy új vírusirtóról, amit már le is töltöttem.
egy pénteki napon elmentünk a millenáris Az is nagyon tetszett, hogy kipróbálhattam az
parkban lévő Microsoft-székházhoz. Itt kisebb xbox 360 Kinectet .” (Földesi Ábel, 7.a)

Idén is megrendezték
a Fejér Megyei
Népdaléneklési versenyt,
melyen iskolánkat a
„Pacsirta” énekegyüttes
képviselte. Kiváló
teljesítményükkel
továbbjutottak a megyei
döntőbe. Sikerükhöz
gratulálunk a csapat
tagjainak (Gyulay Júlia,
Buda Eszter, Tóth Luca,
Buda Zsófia, Kunos Luca),
és felkészítő tanáruknak,
Bodóné Polányi Tündének.
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Félévzárás versenyekkel
Január közepén kapták meg a
tanulók a félévi eredményekről szóló tájékoztatót. Az első
félévben iskolánk tanulmányi
átlaga 4,2 volt. Tanulóink 21
százaléka kiválóan teljesítette
a félévi követelményeket. Sajnos akadtak olyanok is – a tanulók 4%-a −, akik egy vagy több
tárgyból még a minimumszintet sem érték el, főként a szorgalom teljes hiánya miatt. A
második félévben nekik jóval
nagyobb erőfeszítést kell tenniük az év végi bukás elkerülése
érdekében.
A tanórák mellett a tehetséggondozás, a fejlesztő foglalkozások és a korrepetálások is segítik az egyéni képességek fejlődését, az iskolai követelmények minél eredményesebb teljesítését. Nagyon fontos az,
hogy otthon is legyen „súlya” a
tanulásban elért teljesítménynek, és a szülők folyamatosan
figyelemmel kísérjék gyermekeik iskolai munkáját.
A jó teljesítményhez hozzájárul, hogy a félév során tanulóink többsége keveset, vagy egyáltalán nem hiányzott az iskolából. Az igazolt hiányzás átlagban 23 óra tanulónként, ami egy
tanítási hétnek felel meg. Az
idei tanévben elhanyagolható
szintre csökkent az igazolatlanul mulasztott órák száma.
A nyolcadik évfolyamra járó
tanulók január végén központi
középiskolai felvételit írtak magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából. A felvételin elért pontszámok és az
általános iskolai eredmények
alapján a nyolcadikosok február 17-éig – ez a beküldési ha-

táridő − dönthetnek arról, hogy
melyik középfokú iskolába szeretnének jelentkezni.
Diákjaink több területen is versenyezhettek.
A Móra Ferenc szépolvasási
versenyen a következő eredmények születtek:
A 3. évfolyamon első Rezessy
Júlia (3.a), második Szeles Borbála (3.b), harmadik Fekete
Tünde (3.b), és Hoffmann Balázs (3.a);
A 4. évfolyamon első Zoboki
Alexa (4.c), második Urschler
Anna Sára (4.b), harmadik Rácz
Dániel (4.a).
„A Szép Magyar Beszéd” verseny eredményei a következők:
a 8. évfolyamon első Bencze
Zsanett (8.a), második Riczu
Alex (8.a), harmadik Kazi Máté
Benjamin (8.b);
a 7. évfolyamon első lett Béni
Kincső (7.a), Kovács Dóra (7.a)
és Nagy Boglárka (7.a) előtt,
különdíjas Böcz Balázs (7.a);
a 6. évfolyamon első Mata Andrea (6.b), második Kunos Luca
(6.a), harmadik Gyulay Júlia
(6.a);
az 5. évfolyamon első Papp
János (5.c), második Bitó Kitti (5.a), harmadik Nagy Cintia
(5.b) és Rezessy Lili (5.a), különdíjas Fekete Aliz (5.a) és
Kazsimérszky Áron (5.b).
A megyei versenyre továbbjutott: Papp János, Mata Andrea,
Bencze Zsanett és Riczu Alex.
A székesfehérvári Hét Vezér
Téri Általános Iskola által szervezett területi matematikaversenyen 3. helyezést ért el Gábor Márton (4.b), akinek tanítója Kocsisné Ihász Valéria.
Turcsányi Klára

Megjelent az Őrláng
A Brunszvik Teréz Emléknap eseményeiből, az
azokon elhangzott előadásokból ad válogatást az
Őrláng legújabb, összevont száma. Ezek mellett
összeállítás található benne a tavalyi Brunszvik
Teréz a képzőművészetben címmel megrendezett kiállítás műalkotásaiból is. A női arcképcsarnok sorozatban ezúttal Mária Dorottya főhercegnőt, József nádor harmadik feleségét mutatja be
Ü. Hornyák Mária, aki írásával néhány tévhitet ezúttal is igyekszik eloszlatni. Az Őrlángban
megtalálhatják a Teleki Blankára emlékező sorozat ötödik részét is.
O. A.

Adójuk 1%-a – ajánlják fel!
Az elmúlt év végén az APEH a nem megfelelő, vagy késedelmes
adatszolgáltatás miatt néhány szervezetet kizárt abból a körből,
amelyik jogosult az Önök által felajánlott 1 százaléknyi adóhányad fogadására. Bár a májusi bevallási határidő még messze, de
tudva azt, hogy sokan már most elkészítik bevallásukat, ajánljuk figyelmükbe a helyi civil szervezeteket. Az itt felsorolt szervezetek a városunkban működő, a közösség érdekében, annak javát szolgáló alapítványok, egyesületek. Kérjük, adóbevallásuknál gondoljanak rájuk és saját belátásuk szerint az itt betűrendben felsorolt valamelyik szervezet, alapítvány tevékenységét támogassák.
• Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány, melynek célja
Brunszvik Teréz szellemi hagyatékának közkinccsé tétele, Teleki
Blanka emlékének ébrentartása. Adószáma: 18482155–1–07
• Együtt Értük Alapítvány célja, a Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon gyermekeinek, rendezvényeinek támogatása. Adószáma: 19097123–1–07
• Embertársainkért Alapítvány: célja a Martonvásáron élő embertársaink életkörülményeinek javítása, krízishelyzetének megoldása, gyógyíttatás elősegítése, valamint az idősgondozás.
Adószáma: 19096517–1–07
• Gyermekkert Alapítvány: célja a Brunszvik Teréz Óvoda eszközeinek bővítése, nevelési tanácsadás, eszközbővítés, rendezvények
szervezése. Adószáma: 18493368–1–07
• Harmonikus Fejlődésért Alapítvány: célja a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatásának támogatása.
Adószáma: 18490327–1–07
• Martonvásár Sportjáért Alapítvány: célja Martonvásár sportéletének segítése. Adószáma: 19097037–1–07
• Martonvásári Egyházközségért Alapítvány: célja a Római Katolikus Templom felújítása. Adószáma: 18494060–1–07
• Martonvásári Fúvószenei Egyesület: célja közösségformálás
a zenélésen keresztül, eszközbeszerzés, hangversenyszervezés.
Adószáma: 18497063–1–07
• Martonvásári Gyermekekért Alapítvány, a Beethoven Általános
Iskolát segítő alapítvány. Adószáma: 18485866–1–07
• Martonvásári Kertbarát Egyesület: célja a kert- és szőlőtulajdonosok munkájának segítése, korszerű művelési ismeretek terjesztése.
Adószáma: 18492099–1–07
• Martonvásári Olimpia Diák Sportegyesület: célja a rendszeres játék és versenyzési lehetőség elősegítése, a tömegsport.
Adószáma: 18485127–1–07
• Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány: célja zenetörténeti emlékek ápolása, hátrányos helyzetű tanulók segítése, eszközbeszerzés, táborozás, külföldi kapcsolatok segítése.
Adószáma: 18484195–1–07
• Martonvásári Városvédő Egyesület. Adószáma: 18494383–1–07
• Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány: célja a martonvásári Óvodamúzeum támogatása. Adószáma: 18791745–1–07
• Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány: célja a martonvásári keresztény szellemiségű térségi óvoda működtetésének elősegítése.
Adószáma: 18486582–2–07
• Százszorszép Alapítvány: célja a felnőtt néptánc együttes támogatása, a népi kultúra ápolása és közvetítése, az ifjúság nevelése,
Martonvásár hírnevének öregbítése. Adószáma: 19095619–1–07
• Szent László Völgye Lovas Egyesület: célja a hagyományőrző lovas programok szervezése. Adószáma: 18495339–1–07
• Zöld ALapítvány Martonvásárért: célja a természet- és környezetvédelem. Adószáma: 19495841–1–07
Amennyiben – szándékunk ellenére – kimaradt olyan szervezet, amelyik fogadhat 1%-os támogatást, kérjük, hogy a
bbkozpont@gmail.com címen jelezzék. Márciusi számunkban pótoljuk a közzétételt.
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KULTÚRA MARTONVÁSÁRON
P F I F F E R Z S U Z S A N N A R O VA T A
Tisztelt Olvasók!
A februári számban elindítunk egy kulturális rovatot. Előző számunkban beszámoltunk Önöknek dr. Szabó Tibor
polgármester által elindított Tehetségtámogató Program
keretében támogatottakról. Szeretnénk egy sorozatot indítani, amelyben bemutatjuk az eddig támogatott személyeket. Célunk, hogy egy kicsit jobban megismertessük
Önökkel azokat a fiatal tehetségeket, akik támogatásban
részesültek. Elsőként ismerkedjenek meg Vida Lászlóval.
Kérem, segítsék a rovat további szerkesztését oly módon,
hogy elmondják, leírják, elküldik nekem azokat a témákat
vagy személyeket, aki(k)ről/amiről szívesen olvasnának az
újság hasábjain.
Elérhetőségek:
Martonvásár, Szent László út 20. (Segítő Szolgálat)
Tel.: (20) 484−9955, e-mail cím: bbkozpont@gmail.com

Óvodamúzeum a hölgyklubban
Az év első találkozóján első vendégünk
Szabóné Pályi Judit, a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat vezetője volt,
aki néhány mondatban bemutatta az általa vezetett intézményt. Őt Pfiffer Zsuzsanna, az
újonnan alakult BBKÖZpont igazgatója követte. Mindketten felvá-

zolták elképzeléseiket is, melyek
megvalósításában számítanak tagjainkra. Legközelebbi találkozónkat február 20-án (hétfőn) 16 órakor
tartjuk a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében az Óvodamúzeum házhoz jön címmel. Előadónk Harcsa Tiborné Katika a
múzeum alapítója lesz. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
Szabó Lajosné

Bemutatjuk Vida Lászlót
pedig portrékkal. A harmadév
kicsit vegyesebb volt, itt festett
csendéletet, urbánus tájképeket és már próbálkozott a figurák megfestésével is. Gondolatai inkább a technikai megoldások finomítására, tökéletesítésére összpontosulnak, mintsem a gondolati háttérre. Egyelőre a technikai felkészültségre fordítja az időt, azért fest főJanuár 20-án a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük a könyvtárban. Jólként tanulmány jellegű festmélehet ez a nap nem tartozik a hivatalos nemzeti ünnepeink közé, az elnyeket. Úgy gondolja, a figura
múlt években egyre hangsúlyosabbakká váltak az ehhez az emléknaptérrel való megfestése az egyik
hoz fűződő kulturális események, melyek elsődleges célja gyökereink,
legnagyobb kihívás, amit edmúltunk, hagyományaink megismerése, kulturális örökségünk megdig maga elé állított. Rendszeőrzése, ápolása és továbbadása a jövő nemzedékek számára, továbbá
resen kiállít az egyetem kiállía kortárs művészetek felkarolása, az alkotások megismertetése, a matásain. A martonvásári közöngyar kultúra iránt fogékony érdeklődőkkel.
ség legutóbb 2010-ben, a 20.
Az ünnepnap eredete – mint bizonyára sokan tudják – Kölcsey Ferenc
Martonvásári Napok kereteHimnuszához kötődik, melynek írását január 22-én fejezte be a költő.
in belül megrendezett csoporA mű megzenésítésére kiírt pályázatot Erkel Ferenc nyerte meg. Ezen
tos kiállításon találkozhatott
a napon nemcsak múltbeli és jelenlegi kulturális értékeinkre emlékezLaci munkáival. Tanulmányatünk, de azokra is, akik tevőlegesen részt vettek a művészetek, a kulit kiegészítette a virtuális tértúra művelésében, terjesztésében, a gyermekek és fiatalok színvonarel való ismerkedéssel. Animálas és igényes nevelésében.
ciók, 3 dimenziós modellek és
Pázmány Ágnes művészettörténész Munkácsy Mihály életéről és leglátványtervek készítésével is
főbb művéről, a Krisztus trilógiáról tartott nekünk lenyűgöző előadást.
foglalkozik. Fiatal pályakezAz ünnepi alkalmat a Művészeti Iskola növendékei és tanárai, valadő művészként fontosnak tartmint a Szélrózsa Kórus tagjai színesítették muzsikával.
ja a kor újításait, technikáit kihasználva alkotni, valamint kísérletezni a múlt és a jelen formavilágának kombinálásával.
Erre kiváló táptalajt biztosít a
virtuális tér és a számítógépes …címmel mutatkozik be Szabó Teréz, a marosszéki Mezőség, Mezőkölpény
grafika. Hogy e tanulmányai- kiemelkedő népművésze a Fővárosi Művelődési Házban (Budapest, XI.
val otthon is foglalkozhasson, ker., Fehérvári út 47.) február 28-án (kedden) 19 órakor. A műsort követőszüksége volt egy számítógép- en mezőkölpényi táncházban vehet részt a közönség, ahol 70. születésnapre, amit a polgármester úr ál- ján köszöntjük Teri nénit!
tal létrehozott tehetséggondo- Jegyek vásárolhatók a helyszínen, és rendelhetők Cselikovics Hertánál
zó program támogatásával si- a (20) 553−3523-os telefonszámon, illetve a BBKözpont irodájában
került beszerezni.
(Martonvásár Szent László út 20.) és a (20) 484−9955-ös telefonon.

Ecce homo – íme az ember

S

zékesfehérváron született
1988. március 25-én. Születése óta Martonvásáron él.
Művészeti érdeklődése már
korán megmutatkozott. Második osztályban beiratkozott a martonvásári Művészeti Alapiskolába, ahol Kárpáti József növendékeként ismerkedhetett meg a rajzolás és festészet alapjaival. A kezdeti érdeklődés később komolyabbá
vált és középiskolai tanulmányait már célirányosan művészeti pályán kezdte meg. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola grafika szakán szerezett OKJ-s képesítést.
Az alapiskolában és a Tópartiban szerzett tapasztalatokkal, 2007-ben sikerrel felvételizett a Magyar Képzőművészeti Egyetemre. Az egyetem
ötödéves festő szakos hallgatójaként készül diplomát szerezni. Eddigi éveit főként tanulmányok készítésére fordította. Elsőben csendéletek festésével foglalkozott, másodéven
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„Akiket fog a figura”…
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Termékvásár disznóvágással
Aki az árusítók vagy vevők közül
szeretne részt venni egy disznóvágáson, az látogasson el február 18án rendezendő termelői vásárunkra a rendezvényudvarba! A vásár
alatt egy mangalica lesz a megpörzsölt és feldolgozott „áldozat”. Böllérünk Nagy Gábor lesz, akitől az
előző vásárainkban már finom füstölt mangalica árut vehettünk. Ezen
a napon a kínálatok között szerepel
húsáru, frissen töltött kolbász, akár
füstölten is! A frissen sütött pecsenyéről, kolbászról, forralt borról, jó
hangulatról, a Macska Fogadó munkatársai gondoskodnak.
A farsangi időszak 22-ével véget ér!
Használjuk ki vásárnapunkat arra,
hogy maskarában megjelenve vidít-

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a Martonvásári Fúvószenekar
és az ütő tanszak
közös Farsangi Koncertjére
február 18-án (szombaton), 17 órára
a Beethoven Általános Iskola aulájába

suk fel önmagunkat, a vásárlókat, a
nézelődőket. Űzzük el a jeges szeleket és a hideget. A jelmezben érkezőket meglepetés várja! A gyerekek
álarcokat készíthetnek.
A következő vásárnapunk március
Köszönjük, hogy személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlá10-én, szombaton lesz. Ezen a megsával támogatta egyesületünk munkáját! Várjuk továbbra is tászokott havi, élelmiszervásárlás
mogatásukat!
mellett, nemzeti ünnepünkre is kéMARTONVÁSÁRI FÚVÓSZENEI EGYESÜLET
szülődhetünk. A vásárra jelentkeADÓSZÁM: 18497063-1-07
ző árusítók kínálatában szerepelnek
magyar motívumokkal készült ruhaneműk, kisbútorok, várunk zászlókészítőt is. A márciusi vásárra látogató gyerekek kokárdákat, zász- A Karyah Show-tánc Csolókat készíthetnek. Ekkor is a meg- port egy éve alakult
szokott jó hangulattal, síppal, dob- Martonvásáron
Orova
bal várjuk Önöket!
Karola vezetésével, aki
Árusítás előzetes bejelentkezés testvérével, Barbaráalapján lehetséges. Jelentkezni a val közösen készíti
(20) 941−8319-es telefonszámon, a dinamikus és fivagy a bbkozpont@gmail.com cí- atalos koreográfiámen lehet.
Tóthné Márti ikat, amikhez meseszerű kosztümöket és látványos eszközöket használnak. A
csoport tagjai tehetséggel és nagy lelkesedéssel sajátítják el a tánc alapjait, fortélyait.
Tudásukat rendszeresen bemutatják kulturális eseményeken, amelyek közül kiemelkedik a tavaly júliusi fellépésük Balatonlellén, a
Magyarok Világtalálkozóján.
Repertoárjukban többféle tánc megtalálható, az arab világot megidéző hastánctól, a klasszikus latin táncokon át, a discós és revü
elemeket felvonultató show táncig.
Február 18-án 18 órakor rendezik meg Ercsiben az Eötvös József
Művelődési Házban a csoport show tánc gálaműsort, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!
Márciustól fellépő és kezdő csoportjukba várják a lelkes és táncolni vágyó lányokat, asszonyokat!

Karitasz Martonvásáron
A martonvásári Karitasz létrehozott egy levelezőlistát, amire a lev-lista.hu/pub/karitasz_mv honlapcímen lehet feliratkozni. Szeretettel hívunk mindenkit a levelezőlistára!
A levelezőlistán szeretnénk felajánlásoknak és szükségeknek helyet adni. Ha valaki ajándékozni szeretne ruhát, bútort, biciklit, bármit, akkor a lista segítségével remélhető,
hogy megtalálja azt, akinek éppen arra van szüksége. Ha pedig valakinek szüksége van valamire, a listán lehetőség van arra, hogy segítséget
kérjen.
Az ingyenes felajánlásokon kívül örömmel használnánk a listát a kistermelők és „kisvásárlók” egymásra találtatására is. Ha valaki termel valamit, akkor itt meghirdetheti. Továbbá lehet a listán gondolatokat, ötleteket is cserélni mindarról, ami a Karitasz értékrendjével összhangban van.
www.karitasz.hu
Szeretettel vár a Karitasz és még sokan mások, akiknek „caritas”-ra van
szükségük! További kérdéseket, ötleteket a következő címeken várunk:
Gyulayné Orosz Ágnes: gyulaycigi@gmail.com
Vargáné Veszeley Erzsébet: veszeleye@gmail.com

Karyah Show-tánc Csoport

NŐNAPRA
„Melyik ér többet: a nő, vagy a
férfi? Mindegy. Bármelyik elérheti a legvégsőt: a teljességet.
De mindegyik más módon: a férfi saját zárt lényét fejleszti egyre nyitottabbá, teljesebbé: a nő,
mint egy puha melegség száll a
végső puha, meleg fészekbe.”
(Weörös Sándor:
Nő és férfi című verséből részlet)
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
és a BBKÖZpont nevében szeretettel várjuk Önöket
március 9-én (pénteken) 17 órára a Könyvtárba
Férfiak a Nőkről… nemcsak nőknek című műsorunkra.
A műsor idejére gyereksarkot működtetünk felügyelettel a kisgyermekes anyukáknak!
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RENDELET

A martonvásári temetők rendje
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 13án elfogadta a köztemetőkről és a temetkezésről szóló, 28/2011. (XII.14.) számú
önkormányzati rendeletet. Ebben, tekintettel a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltakra, meghatározza a közigazgatási területén lévő temetők rendjét.
Cikkünkben nem szó szerint közöljük a rendeletet, hanem abból csak a fontosabb, nagyobb érdeklődésre számot tartó részeket emeljük ki, közérthető formában. Akit ennél bővebben érdekel ez a helyi rendelet, az a városházán, illetve a
város honlapján is hamarosan megtekintheti.
Az üzemeltető – az önkormányzat gazdasági társasága (Martongazda Kft.) − a városüzemeltetési szerződés keretében ellátja
a temető üzemeltetési feladatait, valamint
meghatározza a temetkezési szolgáltatás, a
temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek, a temetések és a temető rendjét.
Az üzemeltető köteles a temető rendjének
betartásáról és betartatásáról gondoskodni,
így elősegítve a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.
A használó köteles a használatában lévő sírhelyet, és síremléket folyamatosan tisztán,
rendben és karbantartani, a baleset- vagy
életveszélyessé vált síremléket haladéktalanul felújítani, vagy visszabontani, gondoskodni a sírhely díszítéséről, virágosításáról, a sírfeliratok olvashatóságáról, valamint a sírok beazonosíthatóságáról. Ugyancsak a használó köteles a sírhely megváltási
idejének lejárta előtt 60 nappal nyilatkozni
arról, hogy továbbra is meg kívánja-e váltani a helyet.
A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemetők nyitvatartási idején belül róhatják le
úgy, hogy eközben nem zavarhatják a köztemetőben folyó temetési szertartásokat. A
köztemető látogatási rendjét az 1. táblázat
tartalmazza.

Tiltott tevékenységek

Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. A köztemető területén tilos hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni,
továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely kegyeletet sért, vagy sérthet, és
a látogatókat megbotránkoztathatja.
A köztemető területén:
– 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül
nem tartózkodhat;
– tilos avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt égetni;
1. táblázat: A temető látogatási rendje
nyitva
Időszak
tartás
április 1-jétől szeptember 30-áig 8-20 óráig
október 1-jétől március 31-éig
8-17 óráig
kiemelt ünnepnapokon
8–22 óráig
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– a sírhely gondozása úgy végezhető el,
hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatóknak kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a sírgondozásban;
– a sírhely gondozása során keletkező szemét a sírhelyek között nem tárolható, azt az
üzemeltető által kijelölt helyre kell vinni,
és ott szelektíven gyűjteni;
– tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt
elhordani, vagy sírfeltöltésre használni;
– a sírok és a sírboltok – beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is − kerítéssel nem határolhatók körül, padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem
építhetők;
– kizárólag az ott kialakított utakon lehet
közlekedni, tilos a sírokon történő közlekedés.
Az említetteken túl ugyancsak tilos a temetőbe – a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével – állatot bevinni, valamint néhány, engedélyhez
kötött kivételtől eltekintve oda kerékpárral,
motorral, gépkocsival behajtani és ott e járművekkel közlekedni.

Temetkezési szabályok

A köztemető sírhelytáblákra (parcellák), a
sírhelytáblák pedig sorokra oszthatók. Számozni kell a sírhelytáblákat, a sorokat és a
temetési helyeket, melyeket az üzemeltető jelöl ki. A sírhelytábla valamint a sorok
számozását könnyen észrevehető helyen, a
helyszínen is fel kell tüntetni.
Az üzemeltető a köztemetőről köteles térképet (vázrajzot) készíteni, amit a temető
bejáratainál, illetve a temető központi helyén kialakított tájékoztató táblán is ki kell
függeszteni a temető nyitvatartási idejével
és a rendjére vonatkozó rendelkezésekkel
együtt.
A rendeletben meghatározták a köztemetőben a temetkezésre használható sírhelyek
fajtáit és azok méreteit is. Ezeket a 2. táblázat tartalmazza. Koporsós temetésnél a sírhelyek felnőtt sírhelyek, mélyített sírhely és
gyermeksírhely kialakítása nem lehetséges.
Egy koporsóba főszabályként egy elhunyt
temethető, kivéve, ha az anya halála és az

2012. február

újszülött születéskori halála miatt az eltemetés egy időben történik, és az eltemettető így rendelkezett.
Hamvasztásos temetésnél a hamvakat tartalmazó urna urnaférőhelyekbe, sírhelybe,
valamint sírboltba rátemetéssel helyezhető
el. A koporsós sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát azok befogadóképessége határozza meg. Minden férőhelyre legfeljebb 4 urna tehető.
Az elhunytakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint a következő sírhelyre kell temetni a kettős sírhelyeket kivéve. Indokolt
esetben ettől a szabálytól az üzemeltető eltérhet.
Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna
elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.

RENDELET
2. táblázat: A temetkezésre használható sírhelyek és méretük
Síremlékek kialakítása
méret (méter)
A síremlékek magassága sírkő esetén 1,5 Típus		
szélesség
hosszúság
mélység
méter, emlékoszlopnál 2,5 méter, kriptánál
pedig 2 méter lehet.
Koporsós temetésnél
A síremlékek építése, kialakítása előtt an- egyszemélyes
0,9
2,1
2,0
nak tervét be kell mutatni az üzemeltetőnél, kétszemélyes
1,8
2,1
2,0
és amennyiben az engedélyköteles, az en- háromszemélyes
2,7
2,1
2,0
gedélyezési eljárás csak az üzemeltető jó- négyszemélyes
3,6
2,1
2,0
váhagyásával kezdhető meg.
sírbolt (kripta)
3,0
3,0
3,0
A temetési helyen közízlést sértő vagy oda Hamvasztásos temetésnél
nem illő felirattal ellátott sírjel nem helyezurnafülke (kolumbárium)
0,3
0,3
0,3
hető el. A sírok fölé épített szegélykő, sírurnasírhely
0,6
0,8
0,6
emlék, sírbolt, sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén. Egyes, kettős-, hár- épített temetési hely. Új urnafülkét az urna- tett eleget kötelezettségének, a síremlék lemas-, négyes sírhelyen sírboltot építeni falban vagy urnaoszlopban úgy kell kiala- bontható és értékesíthető. A síremlék bonkítani, hogy a fülke egyedi díszítését lehe- tásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annem lehet.
Az előírásoknak nem megfelelő sírjelet, tővé tegye. Az urnafülkében az elhamvasz- nak eredménytelensége esetén megsemmivagy annak részét, a használó köteles az tottak urnái helyezhetők el.
sítéséről az üzemeltető köteles nyilvántarüzemeltető felszólítására 15 napon belül el- Ahogy azt már korábban említettük, a sí- tást vezetni és azt öt évig megőrizni. Az értávolítani, eltávolíttatni. Amennyiben ezt rok fölé emelt sírjelek karbantartása, hely- tékesítésből származó bevételnek a bontás
nem teszi meg, úgy az üzemeltető a hasz- reállítása, és felújítása a használó kötele- és a tárolási díj összegén felüli részét 1 éven
náló költségére távolíttatja el a kifogásolt zettsége. Amennyiben e kötelezettségének belül a kötelezett részére – annak külön késírjelet.
a használó nem tesz eleget, úgy az üzemel- relmére – vissza kell fizetni.
A sírok egymástól való oldaltávolsága leg- tető erre – 15 napos határidő kitűzésével – A temetési helyen 1 méternél magasabbalább 60 és legfeljebb 100 centiméter le- felszólíthatja, ám a használatot veszélyez- ra növő fák, cserjék, bokrok nem ültethehet, az urnasírokat 40 centiméter távolság- tető állapot láttán ezt köteles megtenni. Az tők ki. A már meglévő, kiültetett és zavara kell elhelyezni. A sírdombok magassá- erre vonatkozó felhívást nemcsak a haszná- ró 1 méternél magasabbra növő fákat, cserga legfeljebb 30 centiméter lehet, a sírhe- lónak kell megküldeni, hanem a temető ka- jéket, bokrokat az üzemeltető felszólításályeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. pujánál lévő táblára és a parcella sarkánál is ra a használó távolít(tat)ja el. Amennyiben
A sírbolt (kripta) legalább két koporsó el- 30 napra ki kell függeszteni. Amennyiben a használó e kötelezettségének az előírt hahelyezését szolgáló, terepszint alatti és fe- a felhívás eredménytelen marad, a baleset-, táridőig nem tesz eleget, úgy az üzemeltető
letti, illetve kizárólag terepszint feletti épít- illetve életveszély esetén a szükséges mun- a használó költségére teszi meg ezt.
ményrészből álló temetési hely. Méretét a kálatokat az üzemeltető a használó költsébefogadott koporsók száma határozza meg, gére elvégezteti. A sírjel vagy sírbolt hely- Munkavégzés a temetőben
temetőn belüli elhelyezését az üzemelte- reállításáig a temetési helyre további temet- A temetőben történő munkavégzést − a
tő jelöli ki. A sírboltokba történő temetés kezés nem történhet.
hozzátartozók részéről történő sírgondozás,
rendjét a sírboltkönyv (parcella nyilvántar- A lejárt és újra meg nem váltott, vagy újra a temetési hely növénnyel való beültetése
tás) határozza meg. Sírboltban halottat csak nem váltható síron lévő síremlékről az üze- és díszítése kivételével − a temető üzemelkettős koporsóban szabad elhelyezni, me- meltető az újraváltásra meghirdetett határ- tetőjénél a munkavégzés megkezdését meglyek közül az egyiket légmentesen kell le- idő leteltét követően köteles a sírhely felett előzően be kell jelenteni. Síremlék építézárni.
korábban rendelkezésre jogosultat − vagy a se, felújítása, átépítése esetén ezt 8 nappal
Az urnasírhely és az urnasírbolt az urna nyilvántartásban fellelhető utolsó beteme- korábban, míg temetés miatti sírbontásnál
földbe történő elhelyezését szolgálja. Ur- tés megrendelőjét − írásban figyelmeztetni 1 munkanappal korábban kell megtenni.
nasírba, urnasírboltba legfeljebb 4 urna he- a síremlék bontására és elszállításával kap- A rendelet kitér a síremlék építés részletes
lyezhető el. Az urnafülke (kolumbárium) csolatos kötelezettségére. Ha a kötelezett szabályaira is. Ezeknek a tervezést megelőhamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére a sírhely lejártát követő 1 éven belül sem zően érdemes utánanézni.

Fontosabb fogalmak

Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolthely (kripta), urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, urnakripta.
Rendelkezési jog: a temetési hely megváltási (újraváltási) díja
ellenében szerzett, a temetési hely használatára irányuló jogosultság, mely felöleli a jogosultnak a temetési helyre helyezhető
személyek körének meghatározására (ide értve a rátemetést is),
sírjel állítására és mindezek gondozására irányuló jogosítványait, valamint ezzel összefüggésben a rendeletben meghatározott
körű kötelezettségek teljesítését, s amely jog a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott körben ruházható át, illetve
szállhat át más személyre.
Használó: a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja,
gyakorlója.

Sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak (síremlék, fejfa, kopjafa, emlékoszlop,
szobor stb.) összessége.
Temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halott szállítás,
az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a
sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.
Temetkezési kiegészítő szolgáltatás: a sírhely létesítésével, építésével, fenntartásával, megszüntetésével, bontásával kapcsolatos sírkő-, műkő munkák, kertészeti, parkfenntartási munkák,
melyet a használó ellentételezés ellenében rendel meg a szolgáltatást nyújtó vállalkozótól.
Kiemelt ünnepek: húsvét, a mindenszentek és a halottak napja
körüli időszak, karácsony szenteste, újév.
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RENDELET
A használó köteles gondoskodni a sír áthelyezése, felújítása, új síremlék állítása, exhumálás miatt feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról, annak feleslegessé válásától számított 15 napon belül. Amennyiben kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy az üzemeltető a használó
költségére elszállítja azt. A használó a sírkőmaradványt az elszállításig az üzemeltető által kijelölt, a köztemető területén kialakított, kőtárolóba köteles elhelyezni. A kőtárolóban elhelyezett síremlékek esetleges
megrongálásáért az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.
Sírjelet és kegyeleti tárgyakat helyreállítás,
vagy csere céljából – vagyonvédelmi okból
− kizárólag az üzemeltetőnek történt előze3. táblázat: A temetkezési hely használati
ideje és a sírhely megváltás díja
Megnevezés
Ft + áfa
Egyszemélyes sírhely 25 évre
16 000
Kétszemélyes sírhely 25 évre
40 000
Háromszemélyes sírhely 25 évre*
60 000
Négyszemélyes sírhely 25 évre*
80 000
Sírbolthely 60 évre
260 000
Urnasírhely 10 évre
13 000
Urnafülke 10 évre
20 000
Urnaoszlop 10 évre
30 000
* csak újra megváltás lehetséges

tes bejelentés után, annak írásbeli engedélyével a használó, vagy annak megbízottja
vihet ki. Az üzemeltető engedélye szükséges az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák
elvégzéséhez is.
A rendeletben meghatározták a temetőben
történő munkavégzés szabályait. Ezek közül azt emeljük ki, hogy ez csak hétfőtől
csütörtökig, reggel 8 órától 16 óráig lehetséges, de temetések, búcsúztatások, megemlékezések ideje alatt, valamint az azt
megelőző, illetve annak befejezését követő fél órában szüneteltetni kell. A kivitelező köteles ügyelni arra is, hogy a szomszédos temetési hely nem sérülhet meg, és nem
szennyeződhet el. Amennyiben ez mégis

12

FORUM MARTINI

•

4. táblázat: Temető szolgáltatások díjai
Megnevezés
A temető fenntartási hozzájárulás
Halott hűtő használata (1–3 nap között)
minden további nap
Áramvételezési díj
Hirdető, vagy tájékoztató tábla (30 × 21 cm)
Kőtároló
Kaució

bekövetkezik, úgy a kivitelező köteles az
eredeti állapotot helyreállítani.

Temetői díjak

Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt
hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg kell váltania (egyszeri megváltás).
Ezzel rendelkezési jogosultságot szerez
a sír megváltásának idejére a temetkezési
hely felett. A rendelkezési jog kiterjed a temetési hely használatára, a temetési helyre
helyezhető személyek körére, a sírjel állítására, valamint annak gondozására.
A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja
a sírmegváltás napja.
A temetkezési hely használati, illetve újra
megváltási díját a temettetőnek előre kell
megfizetnie az üzemeltető részére a 3. táblázatban foglaltak szerint. Amennyiben a
sírhelymegváltás haláleset miatt történik, a
megváltás díja a mindenkori díj 50 százaléka. Rátemetés, illetve többszemélyes sírhelyeknél betemetkezés esetén, amennyiben a sírhely megváltásától 10 év eltelt, a
sírhelyet újra meg kell váltani. Ez esetben
azonban a temetkezési hely feletti rendelkezési jog az első megváltásból még hátra
lévő idővel megnövekszik.
A temetési hely feletti rendelkezési jog kezdete egyszemélyes sírhely esetén a koporsós betemetés, illetve rátemetés napja, kétvagy többszemélyes sírhelynél az első koporsós betemetés, illetve rátemetés napja,
míg urnás temetéskor az első betemetés, illetve rátemetés napja.
A temetkezésre használt helyek magán-,
vagy magán és jogi személyek közötti csere, adás-vétel és ajándékozás tárgyai nem
lehetnek.
A megváltott, de fel
nem használt, illetve visszaadott sírhely díja sem részben, sem egészben nem téríthető vissza. Amen�nyiben a hozzátartozó a megváltási
idő letelte előtt az
elhunytat áttemetteti, a megváltási
díjból visszatérítés
nem jár.
Ha a rátemetést
megrendelő
nem
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Ft + áfa
3240
2000
3000
3000
10 000
200
20 000

egység
alkalom
nap
nap
nap
év
alapterület m 2
alkalom

azonos a rendelkezési jog jogosultjával, akkor a jogosulttól származó, teljes bizonyító erejű magánokiratok követelményeinek
megfelelő engedélyt kell bemutatnia és leadnia az üzemeltetőnek.

Lejárt temetkezési helyek

A használó jogosult a sírhelyet a lejárati idő
után újra megváltani. A temetkezési hely
feletti rendelkezési jog meghosszabbítása
(újraváltás) esetén a meghosszabbítás legrövidebb időtartama nem lehet kevesebb a
használati idő tartamánál. Ha a sírhelyek
használati időtartama alatt nem történik
újabb betemetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet fenntartani. A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temetőt,
vagy a sírtáblát nem zárták le, vagy nem
rendezték át. A használati idő korlátozása
esetén a díj arányos részét kell megfizetni.
A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője köteles írásban (ajánlott levélben) tájékoztatni a használót a lehetőségekről és
a díjakról.
Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása,
ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, a temetési hely megszűnik, illetve a használó és az üzemeltető között létrejött megállapodás alapján amennyiben a
temetési helyből kikerült holttestet új temetési helyre helyezik át, illetőleg elhamvasztják. Ez utóbbi alól kivételnek számít,
ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
A rendeletben meghatározták az egyes
szolgáltatások díjait, ezt a 4. táblázat tartalmazza.
Amennyiben a temetőt, illetve a temetési
helyet megszüntetik, a megszüntetést megelőzően azt hirdetményben, továbbá három
alkalommal, legalább egy országos és egy
területi napilapban közzé kell tenni úgy,
hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első
közzététel a megszüntetés előtt legalább 6
hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként
történjenek.
A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.
Aki a jelen rendeletben megállapított rendelkezéseket megszegi, az szabálysértést
követ el és 5-től 50 ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.

VÉLEMÉNY

Kiáltás egy barátért!
Nehezen állok neki ennek az írásnak. Az rosszul legyél. Még törődik. Még a baráujjaimat kényszerítenem kell, hogy enge- todnak is neveznéd, és Te még megköszödelmeskedjenek, de nem hibáztatom őket. nöd Neki.
Hiszen a szép kerek, jólfésült, szenvtelen Aztán észreveszed. Persze, valahol Te is
mondatok és a könyörgő, megvadult, fáj- tudtad mindig. Tudtál a fűről, erről-arról,
dalmukban artikulálatlanul üvöltő, cson- de valahogy elhessegetted azt, ami nem
ka szilánkosra zúzódott gondolatok ház- tetszik – ahogy mindig szoktad −, és vallról-házra vívják az utcaharcot még most juk be, Te sem vagy szent.
is a fejemben. Minden egyes megszülető Most viszont kijózanodsz. Látod, amint
szótag mellől száz másik hullik el ebben egy őz természetességével egy szökkenésa szomorúan síró csatazajban, míg végül sel túllépi a határt valahová, ahová nem
akár egy szót is le tudok írni.
követheted, ahová nem tudod, ahová nem
Persze tudom, mindez az én hibám. Nem szabad követned. Rettenetes. Elrohansz…
tudok racionális, nem tudok nyugodt, nem Zúg a fejed, a szíved túl nagy. Össze vagy
tudok hűvösen szemlélődő kívülálló ma- zavarodva, levegőért kapkodsz. Úgy érzed
radni, nem tudom feladni. Még akkor sem, hatalmasat csalódtál (magadban is). Düha kilátástalan a harc… ez az utolsó pus- hös vagy. Kiabálsz, érvelsz, megpróbálsz
kalövésem.
hatni, harcolni… nem ellene. Érte! De ezt
Azonban nem is harcolni akarok. Tönkre- sem tudod megértetni Vele. Semmi nem
mennék benne. Elevenen felzabálna, ha a használ. Az összes fegyvered, amivel érte
szokott módszereimmel továbbra is a tár- küzdenél visszafelé sül el. Aztán pánikgyilagos aprólékossággal kidolgozott ér- ba esel. Még egyszer megpróbálod. Aztán
vek elitcsapatát vetném be, melyek bármi- újra… de csak rosszabb lesz minden. Belyen alaposak és élesek, gumicukorként lep egy furcsa köd. Elkezded nem érteni
pattannak le ennek a szörnyűségnek az az új játékszabályokat. Kapkodsz. Hibákat
acélkemény pikkelyeiről. De belerokkan- követsz el.
nék abba is, ha a legállatibb, a legelkesere- Amilyen precíz lassúsággal foglalja el a
dettebben ordító barbár szitokzáporral tá- szörnyeteg, amiről Ő azt hiszi, uralni, sőt
madnék. Nem érne semmit ez sem, mint kihasználni képes, mert erős (és Te maahogy a segítségül nyújtott, barátságo- gadban elismered, hogy igen, borzaszsan hallgató kérdéseim is üresen koppan- tó erős, de félted mégis, mert láttad ezt
nának olyan ajtókon, melyeknek mára az már lejátszódni másokkal pont ugyanígy
egyik legmelegebb szívű embert is sike- − másokkal, nem ennyire elevenekkel, nem
rült maguk mögé csalogatniuk egy olyan ennyire értékesekkel, nem ennyire jó embirodalomba, ahol nagy eséllyel elveszik berekkel, de legalább ennyire magabiztosakkal −, és mint ahogy mondja, Ő is láta lélek.
De nem hirtelen, nem egyik pillanatról a ta, és Te hinni akarsz Neki), annyira hirmásikra válik önmaga átfestett fénykép- telen veszed észre, hogy már elvesztetévé. Az a márványkígyó nagyon lassan, ted. Nem teljesen tűnt még el, de a szörészrevétlenül, csigolyáról–csigolyára, hi- nyet már védi. Védi, mint egy kedves jádegen kúszik fel a gerincen. Egyik hideg tékot, ami régóta megvan. Védi, mint egy
ujjával minden hang nélkül, lehelet fino- barátot, védi, mint egy családtagot. Tőled
man megérinti az agyat, majd szépen, egy védi. Már Rád haragszik, már Neki hisz,
mestertolvaj óvatosságával oson tovább. már Te akarsz rosszat, már Te nem érted,
Puhán lefogja a szív először egyik, majd már Te tűnjél el az értetlenségeddel, már
másik húrját, aztán anélkül, hogy az el- Te hagyd Őket békén!
tévedt ebből bármit is észrevenne, a dög És Te csendben maradsz. Lassan elfogaszinte feltűnés nélkül belopakodik a lélek- dod. Megnémulsz. Még annyit mondanál,
hogy Érte vagy ilyen, Érte vagy karcos,
be is.
Bármilyen hihetetlen, a legtöbb esetben Érte próbálod bármilyen durva módszerkívülről még ekkor sem látszik más a min- rel észhez téríteni. Talán már kételkedsz
dent elemésztő viharból… talán csak né- is magadban, a Te igazadban… de nem,
hány, kellemesen hűvös, bátortalan fuval- ezt nem szabad. Ezt is elmondanád neki
még utoljára, de már úgyse hallja, már
lat édeskés illatát érzed.
Még Vele beszélsz. Még Ő van ott a szem csak kinevetne ezen az új, fémesen büszmögött, amibe belenézel. Még Ő mond ke hangján. Felesleges már, mint Te maviccet, még Ő készíti el a reggeli kaka- gad.
ót valakinek, akit kedvel. Még beleszívsz Feladod. Nem írsz neki semmit, nem mona cigijébe. Még Ő kér tanácsot Tőled egy dasz neki semmit. Nem fogod keresni, Ő
személyes ügyben. Még Vele vitatkozol nem fog keresni.
marhaságokon, még Vele neveted ki az Feladod és reméled, hogy − életedben előidiótákat, még Ő hánytat téged egy túl jól ször – tévedtél.
Foky Péter
sikerült buliban, még Ő felügyel, nehogy

Vigyázat!
Csalók!
Az elmúlt hónapokban ismételten
célpontja lett a martonvásári lakosság a különböző trükkökkel próbálkozó bűnözőknek. Vízminőség vizsgálatra, csatorna ellenőrzésre vagy
más közüzemi szolgáltatóra hivatkozva próbálnak a megtéveszthető,
legtöbbször idős emberek otthonába
bejutni. Céljuk a könnyen mozdítható vagyontárgyak eltulajdonítása és a
pénzszerzés. Előfordul, hogy esetleg
előzetes terepfelmérést tartanak későbbi besurranáshoz, betöréshez.
Volt rá példa, hogy valamilyen munkavégzésnek látszó tevékenységet
próbáltak számlázni, mint például a
csatornahálózat látszólagos ellenőrzésével az elmúlt hónapban. Hatalmas a csalók trükkjeinek tárháza, ne
dőljenek be nekik! Legyenek elővigyázatosak, ne higgyenek a próbálkozóknak, még akkor sem, ha jól öltözött, jó modorú az illető.
Sem
az
önkormányzat
cégei
(Martongazda,
csatornaüzemeltető), sem más szolgáltatók nem végezhetnek előzetes és ellenőrizhető tájékoztatás nélkül olyan ellenőrzéseket
és más egyéb tevékenységet, ami az
ingatlanra bejutást igényli. Mindig
gyanakodjanak, ha nem a megszokott
mérőóra leolvasó érkezik, és még ha
igazolták is magukat, akkor sem kérhetnek pénzt, nincs keresni valójuk a
lakásban.
Másik gyakori gond a házaknál megjelenő különböző árusok, támogatást
gyűjtők hada. Önkormányzatunk sajnos nem tilthatja meg, de nem is támogatunk semmilyen házalási tevékenységet.
Említést kell tenni arról is, hogy
az elmúlt hetekben elszaporodtak Martonvásáron az autórongálásos esetek. Az ismeretlen elkövetők
nem válogattak, több, közterületen
álló autó kerekeit kiszúrták. A kár
többszázezer forint, ami érzékenyen
érinti az autótulajdonosokat. Az esetek azért is érdemelnek kitüntetett figyelmet, mert ellenük a védekezés
nagyon nehéz, tekintve, hogy fényes
nappal, forgalmas közterületen is
előfordultak ilyen gaztettek.
Gyanús esetben és amennyiben áldozataivá váltak bűnözőknek, azt
azonnal jelentsék a rendőrségen, a
(22) 460−007-es telefonszámon.
Gucsek István
alpolgármester
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Pályázati felhívás
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2011. (XI.29.) sz. határozata alapján nyílt, egyfordulós pályázatot hirdetek ki a kizárólagos önkormányzati tulajdonban
álló, tehermentes, önkormányzati bérlakás értékesítésére.
1. Pályázatot kiíró adatai:
Megnevezés: Martonvásár Város Önkormányzata
Cím:
2462 Martonvásár, Budai út. 13.
Telefon/fax:
(22) 460–004
E-mail:
alpolgarmester@martonvasar.hu
martongazda@martonvasar.hu
epitesugy@martonvasar.hu
Kapcsolattartó: Gucsek István alpolgármester
Dohárszky István, a Martongazda Kft. ügyvezetője
Tóth Zoltán műszaki osztályvezető
2. Az ingatlan adatai:
Cím: Martonvásár, Dréher u. 2/1
Helyrajzi szám: 1167/2/A/1
Alapterület: 39,00 m 2
Helyiségek: folyosó, konyha, fürdőszoba, lakószoba
Státusza: szociális alapon bérbe adható társasházi lakás, önkormányzati bérlakás
Telekterület: önálló terület nincs, az 1167/2 hrsz-ú ingatlan osztatlan közös tulajdon az alapító okirat szerint
Állapota: építési idejének megfelelő, felújításra szorul
Komfortfokozata: félkomfortos (víz-, szennyvíz-, elektromos rákötés üzemszerű, a gázszolgáltatás kikapcsolva)
Az ingatlan lakatlan.
3. Pályázati feltételek:
A pályázat nyílt, egyfordulós. Azonos vételi ajánlatok esetén az
ajánlatok beadását követően, külön értesítés alapján, liciteljárást
folytatunk le.
Kikiáltási ár: 5 300 000 Ft
Az ajánlati biztosíték összege: 400 000 Ft.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó Martonvásár Város Önkormányzatának 11996303-06065533-10000001 számú bankszámlájára köteles átutalni.
A pályázat kiírásának dátuma: 2012. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 1., 11.00 óra
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai
úton Martonvásár Város Önkormányzatának címezve, (2462
Martonvásár, Budai út 13.) 2 eredeti példányban, az ajánlati biztosíték befizetésének igazolásával, zárt, a pályázóra történő utalás
megjelölése nélküli lezárt borítékban, a helyrajzi számot feltüntetve.
A pályázatok nyilvános bontása: Martonvásár Város Önkormányzatának (2462 Martonvásár, Budai út 13.) hivatalos helyiségében
2012. március 1-én 13.00 órai kezdettel.
A pályázatok elbírálása: 15 nap, legkésőbb a képviselő-testület
2012. márciusi soros ülésén.
Eredményhirdetés: 2012. április 2-án 13.00 órakor Martonvásár,
Budai út 13. szám alatti Geróts teremben.
Az ingatlan megtekintése: 2012. február 16-án 10.00 órakor, helyszíni találkozással.
4. A pályázat egyéb feltétele:
1. A z adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést tartalmazó írásos értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül kerülhet sor.
2. A z ajánlati kötöttség időtartama 90 nap.
3. A pályázati eljárás és a benyújtandó pályázat nyelve magyar. A
kiíró a Pályázati Felhívást indoklás és költségtérítés nélkül vis�szavonhatja. A kiíró a Pályázati Felhívást kiegészítheti, illetve
módosíthatja, visszavonhatja a pályázat beadási határidejét megelőző 7. napig.
4. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
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Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. január 1-31-éig
Házasságot ezen időszak alatt egy pár sem kötött.
Újszülöttjeink:
Pásztor Hanna Zoé, Pajzos Dorina

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
BOSNYÁK TIBOR
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, ezzel is fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki Mindenkinek, aki
SZÉNÁSI TIBOR
temetésén részt vett, vagy együttérzését bármilyen formában
kifejezte. Külön köszönjük a Segítő Szolgálatnak és Szilváné
Ildikónak a több éven át nyújtott, napi segítséget és a beteg
iránti szeretetteljes magatartását.
A gyászoló család

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432–9407
• Íriszdiagnosztika: betegségek valódi okai alapján természetes gyógymódok a Beethoven Általános Iskolában bejelentkezés alapján
(20) 490−4971
• Martonvásár, Jókai u. 114., 116., két, szomszédos (1000, illetve 1345
m2-es), csatornázott építési telek eladó. Víz, villany, gáz a telek előtt.
10,5 MFt; 14,1MFt. Telefon: (30) 922−8641.

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
február 21-én (kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor
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Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Orbán András
Fotó: Kizmus Lajos, Vécsy Attila
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelős kiadó: Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentők:
104
A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a
104 vagy a (22) 460–017-es telefonszámon.
• Orvosi rendelő:
(22) 460–053
• Gyógyszertár
(22)  460–019
• Tűzoltók:
105
• Rendőrség:
107; (22) 460–007
• Általános segélyhívó:
112
• Posta:
(22)  460–001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda:
(30) 859–0558
• Okmányiroda:
(22)  460–081
• Polgármesteri hivatal:
(22)  460–004
• Csatorna üzemzavar bejelentés:
(40)  200–341,
(30)  458–4929
• Orvosi rendelés •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: (22) 460–053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (30) 956–4597
Dr. Czikajló Gyula Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfő:
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 rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet működik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Telefonszám: (25) 492–021
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap 8 óráig, péntek 16 órától hétfőn 8 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–637
Hétfő: 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 rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–334
Hétfő: 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 rendelő. A változásokról az orvosi rendelőknél
kif üggesztett táblán értesülhetnek.
• Védőnői szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (22) 461–369 Mobil: (30) 384–4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 8–12 óráig;
szerda 8–12 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védőnő: Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsi: február 18., 19., és március 10., 11.

báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Eszet Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790

Martonvásár: február 25., 26.

Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11. Tel.: 569−146

Ráckeresztúr: március 3., 4.

Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Tel.: (25) 455−812
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A XVIII. Bihari Aladár
Emlékverseny
Január 8-án, vasárnap, a szépen felújított Geróts terem adott otthont
hagyományos téli versenyünknek, melyen kedves vendéggel
okozott igen kellemes meglepetést Varga Alajos, Boráros János személyében. A tökéletes
szellemi és fizikai állapotban
lévő úr szemtanúja volt 1952ben Martonvásáron Bihari Aladár játékának. Visszaemlékezése szerint, Bihari Aladár a Felvidékről került Budapestre, majd
Martonvásárra, egy fővárosi
társával együtt, s az itteniek körében csodálatot keltettek játékukkal. Személyének nagyban
köszönhető, hogy az 1950-es
években fellendült településünkön a sakkozás.
Téli versenyünk névadójának
sakkozói múltja azonban számunkra továbbra is a legendák
homályában marad (ami egyáltalán nem baj, mert a legendák megszépítik az életünket).
A visszaemlékező úgy tudja,
hogy Bihari szlovák bajnok is
volt, ami nem lehetetlen, ugyanis 1938 és 1945 között létezett
Szlovákia, és − ha mondjuk Pozsonyban élt, − akkor az 1938-as
bécsi döntéssel nem került még
Magyarországra, és − ha rendeztek nemzeti bajnokságot −
akár első is lehetett.
Az emlékezést a verseny követte,
két kedvező változtatással a rendezést illetően. Hétről nyolcra
nőtt a fordulók száma, így a végeredmény valamivel igazságosabb, ami − talán − egy ilyen barátságos légkörű versenyen sem
mindegy. A 2×15 perces gondolkodási idő pedig jobban kedvezett az elmélyültebb gondolatoknak, mint a korábbi 2×10 perc.
Külön csoportban mérkőztek
a kis serdülők, a 14 évnél idősebb ifjúságiak viszont, a felnőttekkel játszottak azonos csoportban. Az előbbiek versenyét
Marton Szabolcs nyerte, teljesen megérdemelten.
A felnőttek versenyéhez az idén
csatlakozott néhány „ifjú” nyugdíjas. (Örömmel vennénk, ha
tartósan bekapcsolódnának térségünk sakkéletébe.) A versenyt
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Torna győztes U16-osok
Január 17-én elkezdődött a felkészülés, sajnos
keretünkből két meghatározó játékos távozott,
Schaeffer Ádám Százhalombattára, míg Magyar Balázs Bicskére igazolt. Hiába, a pénz, az nagy úr… Edzésmunkánk sem az igazi, sok a hiányzó, de reméljük, mihamarabb mindenki csatasorba áll. Keretünket is meg kellene erősíteni, mert így nehéz dolgunk lesz a tavaszi szezonban. Három
edzőmérkőzést is játszottunk a Felcsút U18-as Akadémia, Diósd
és Budafok ellen. Ezeket követi még az Érd, a Dunafém, a BKV
és a Százhalombatta elleni edzőmeccs is. Ezekről a mérkőzésekről és programjainkról bővebb információt megújult honlapunkon
www.martonsk.gportal.hu oldalon találnak. Február 4-én és 5-én
az FMLSZ szervezésében Székesfehérváron a Főnix csarnokában
teremtornán vett részt U16-os korcsoportunk, s remek teljesítményt
nyújtva az 1. helyen végzett. A tornán kiemelkedő teljesítményt
nyújtott Hernádi Ádám és Németh Krisztián, ők külön díjazásban is
részesültek. A srácoknak és a csapatnak gratulálunk és további sikeres szereplést, kívánunk. 
MSK

ötletes játékával Farkas László
nyerte sokadszor, Schaum Béla
és Horváth Sándor előtt. Kiválóan szerepelt Kelemen Krisztián − a pénteki összejöveteleink
leglelkesebb látogatója −, aki
negyedik helyével a legjobb ifjúsági és a legjobb martonvásári
versenyző lett egy személyben.
Úgy látszik, hogy Zelena Viktor mellé újabb tizenéves épülhet be tartósan MartonVál csapatába, ami a jövő szempontjából bíztató. A díjakat, és okleveleket, az önkormányzat képviseletében Nemes József adta át.
Új helyszínen, a CBA-val szembeni pizzéria különtermében
sakkozunk minden pénteken 17től 19 óráig. Szeretettel várunk
ott mindenkit, aki a királyos já- A gyerekek nagy lelkesedéssel készülnek az új idényre, több teték iránt érdeklődik!
remtornán is részt vettünk. Január 14-én Sárszentmiklóson U12-es
Sziklai István korcsoportunk az 1. helyet szerezte meg, míg U13-as korcsoportunk a 2. lett. Január 21-én U11-es korcsoportunk Diósdon, U7-es
korcsoportunk Ercsiben, U13-as korcsoportunk Gárdonyban szerepelt, mindhárom csapatunk a dobogó 2. fokára állhatott fel.
Február 4-én U11-es csapatunk Gárdonyban a 3. helyen zárt, igaz
itt sok meghatározó gyerekünk betegség miatt hiányzott… U13as csapatunk február 4-én és 5-én az FMLSZ által szervezett teMartonvásár Város Önkor remtornán remek teljesítményt nyújtva veretlenül torna győztes
mányzata még tavaly novem- lett. Évek óta részt veszünk ezen a nagyszabású tornán, és büszberben felvette a kapcsolatot a kén mondjuk, hogy zsinórban harmadszor nyertük el a kupát. KonMagyar Kosárlabdázók Orszá- dor Zoltán, Molnár Levente és Gál Benedek egy-egy különdíjjal
gos Szövetségével (MKOSZ), és is büszkélkedhet. A gyerekeknek és a csapatnak gratulálunk a kilevélben tájékoztattuk Bodnár emelkedő teljesítményért és további sikeres szereplést kívánunk.
Pétert a szövetség ügyvezetőjét, A teremtornák várnak még ránk Diósdon, Székesfehérváron, Gárhogy az önkormányzat fenntar- donyban és ezeken kívül helyben is szervezünk teremtornákat,
tásában működő oktatási intéz- minden korcsoportunk részére.
ményekben a különböző spor- Bővebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon találtok gyakorlásához szükséges nak. Tornáinkra, rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk.
eszközök folyamatos és megfeMustang SE
lelő színvonalú pótlása az utóbbi időben nehézségekbe ütközik. Bodnár Péter válaszlevelében leszögezte, hogy egészségügyi és sportszakmai szempontból is fontosnak tartja, hogy a
sportolás örömét minél kisebb
korban megismerjék a gyermekek. Ezért, ezzel összhangban az MKOSZ 10 darab 5-ös
méretű WILSON MVP márkájú kosárlabdát adományozott a
Brunszvik Teréz Óvodának, valamint a Beethoven Általános
Iskolának. Az óvodásainknak
és az iskolásainknak nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének.
Különdíjasok: (hátsó sor balról) Németh Krisztián, Gál Benedek és
Molnár Lívia Hernádi Ádám, (első sor) Kondor Zoltán és Molnár Levente
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