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„Bújj-bújj zöld ág…”
(Élő játszótér fűzből, összefogással.
Cikkünk a 11. oldalon.)

Építsünk közösen!
(Út- és járdaépítésről a 2. oldalon.)

Várjuk Önöket…
…április 21-én (szombaton) 7 órától termelői vásárunkra a Rendezvényudvarunkba;
…április 27-én (pénteken) 17 órától Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr fogadóórájára a Városháza Geróts-termébe;
…április 27-én (pénteken) 19 órára az MTA Agrártudományi Kutatóközpont előadótermébe, a Művészeti Iskola tanári koncertjére;
…április 30-án (hétfőn) rendezendő első májusfa állító és rügyszámláló összejövetelünkre a lakóparkba;
…május 3-án (csütörtökön) 18 órára a Beethoven Általános Iskola aulájába, a Ki mit tud? gálaelőadásra;
…május 5-én (szombaton) és 6-án (vasárnap) 10−16 óráig az Autósbolt udvarán (Martonvásár, Fehérvári út 77.) értelmi fogyatékossággal
élők által vezetett kézműves foglalkozásokra;
…május 12-én (szombaton) 9 órától a Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthonban (Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 32.) majálisra;
…május 12-én (szombaton) 9−14 óra között a Születés Hete rendezvényeire a Szent László Völgye Segítő Szolgálatnál (Szent László út 20.);
…május 12-én (szombaton) 19 órára a Martonvásári Fúvószenekar tavaszi koncertjére az iskola aulájába.

A polgármester házhoz megy…
…április 21-én (szombaton) 14 órától a Béke utcában.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra április 20-án – pénteken – 12 óráig.)

2012. április • FORUM MARTINI

ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületi hírek
Képviselő-testületünk rendkívüli ülést tartott március
30-án, melyen TÁMOP-3.4.3-11/2 konstrukcióra történő
pályázatokról, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre vonatkozó pályázatról, valamint egyes önkormányzati utak felújításáról döntöttünk.
A Beethoven Általános Iskola és a Művészeti Iskola kezdeményezte a szakmai pályázatok benyújtását testületünknél, mint az érintett
intézmények fenntartójánál. Egyhangú döntéssel támogattuk, hogy
oktatási intézményeink eddigi sikeres pályázataikhoz is kapcsolódóan iskolai tehetséggondozás (tehetség felismerés, tanácsadás, támogatás, tehetséggondozó programok szervezése, hálózatba szerveződés elősegítése) céljával indulhassanak a legalább 5 millió, legfeljebb 20 millió forintos támogatású, önrészt nem igénylő pályázaton. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre vonatkozó pályázatok révén önkormányzatunk több mint 25 millió forintnyi támogatást nyert el költségvetési forrásból, többek között az
óvoda és az iskola nyílászáróinak teljes cseréjére. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is meghirdetett pályázaton az idén – az önkormányzat és a lakosság által megfogalmazottaknak megfelelően – három pályázat benyújtása mellett döntöttünk. Az egyik a
Brunszvik Teréz Óvoda kapacitásbővítését szolgálja (2 új csoportszobát és kiszolgáló helyiségeket, mosdót és öltözőt tartalmazó új
építésű bővítés). A másik a sportöltöző tetőszerkezetének – tetőtéri bővítést is lehetővé tevő − felújítását, homlokzati hőszigetelé
sét, nyílászáró cseréjét segítené elő. A harmadik a helyi közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésként komplex térvédelmi kamerarendszer I. ütemének megvalósítását célozza meg (a településre
bevezető utak, településközpont, intézmények kamerás megfigyelésére alkalmas rendszer kiépítése a rendőrséggel és polgárőrséggel közösen). E három célra – 80 százalékos támogatás mellett –
közel 56 millió forintnyi költségvetési forrásra pályázunk, 14,5 millió forintos önrész vállalása mellett. Végül döntöttünk arról, hogy
az idei évre tervezett szűkös költségvetési források igénybevétele
mellett, további 2 millió forintot különítünk el a Kossuth tér – Széchenyi utca (a Kossuth tér és a Bocskai utca közötti szakasza) igen
rossz állapotú burkolatának mart aszfaltos felújítására. A minél nagyobb szakaszt érintő felújításhoz igénybe kívánjuk venni az Önök
segítségét is, mely hozzájárulás meghosszabbíthatja a járható burkolat hosszát.
A képviselő-testület tagjai

Építsünk közösen!
Sok közösség életében, így
Martonvásáron is szép példáit találhatjuk az összefogás erejének. Gondoljunk csak például a közelmúlt sikeres rendezvényére, amikor lelkes szervezők hívására, beteg gyermekek
gyógyulása érdekében, oly sokan igyekeztek segíteni.
Helyben elért eredményeink
többsége is a közösség erejéből
valósulhatott meg. Sokan talán
nem is tudják, hogy az 1960-as
években így épült az ivóvízhálózatunk jelentős része, mellyel
szinte egy időben készült az azóta sem sokat bővült járdarendszerünk. Az akkori falu apraja
nagyja mozdult meg, hogy árkot
ásson a csövek részére, hogy járdalapot fektessen a tanács által
adott anyagból. Szüleik mellett
a járdához gyerkőcök hordták
játék talicskáikon a homokot.
Így épülhetett a ma is használt
sporttelepünk, később a gázhálózat nagyobb része. Útjaink
többsége is így kapta a ma már
sajnos sok helyen elkopott burkolatát. Összefogás nélkül nem
lenne Emlékezés tere, a kisebb
parkok, de nem lenne játszóterünk, sem hintákkal, sem fűzfa
búvóhelyekkel, és még folytathatnám a példák sorát.
Volt, aki a pénzét, volt, aki kétkezi munkáját, gépét vagy szervezőkészségét adta a közösség
érdekében.
Ma sem jutunk előrébb másképp, építsünk, szépítsünk közö-

Szelektív hulladékok szállítása
Hamarosan megkezdjük – kísérleti jelleggel – a Béke utcában lakók bevonásával, a közvetlenül az ingatlanoktól történő szelektív hulladékszállítást. A tervek szerint április 26-ától kezdve hetente, csütörtökönként szállítja el a szelektíven gyűjtött hulladékot az Érd-Kom Kft. A hulladékot az erre a célra rendszeresített műanyag zsákban lehet kihelyezni, hetente más, szelektíven gyűjtött anyaggal. A hulladéknak
megfelelő feliratú és színű zsákokban lehetőség lesz a papír, a műanyag és az üveg hulladék gyűjtésére.
A Béke utca lakói, a kísérleti szállítást telefonon igényelhetik a Martongazda Kft-nél, vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A zsákokat a kísérlet idejére ingyenesen adjuk az érdeklődők részére,
egyeztetett időpont szerinti kiszállítással.
A kísérlettel a vegyes hulladék mennyiségének és az elszállítás költségének csökkentési lehetőségeit
vizsgáljuk, összhangban azzal a törekvéssel, hogy a keletkezett hulladék minél nagyobb mértékben újra
hasznosítható legyen. Köszönjük a közreműködésüket.
Gucsek István, alpolgármester

sen! Alakítsuk együtt kisvárosunk képét!
Természetesen vannak dolgok,
melyekhez kevés az összefogás.
Ezekhez keressük és pályázzuk
a különböző forrású támogatásokat. Ilyen például a gyűjtőútjaink építése, felújítása.
Járdákat, kisebb utakat, vízelvezető árkokat azonban lehet a
közösség erejéből, összefogással építeni, karbantartani. Lehet
ebből az erőből utcákat, köztereket parkosítani és a már megvalósult eredményeket megóvni.
Mindezeket csak önkormányzati
forrásból (egyébként az is a közösség ereje, törvényesen megfizetett adói, hozzájárulásai révén.) lehetetlen, vagy csak évek
hosszú sora alatt sikerülhet kigazdálkodni.
Számítunk a segítségükre, ötleteikre, munkájukra! Egy-egy
utca lakóinak összefogása, felajánlása nagy segítség céljaink
megvalósításához.
Az utcánként szerveződő kis közösségeken is múlik, hogy mikor
és milyen sorrendben épülhetnek, szélesedhetnek, válhatnak
kényelmesebbé a járdák, lesznek-e szebbek, virágosabbak a
zöldterületek.
A szervezésben segíteni szándékozók jelentkezését várjuk, hogy az elképzeléseket
egyeztetve, utcánként dönthessünk az elvégzendő munkákról, hogy hol, milyen segítséget
ajánlanak az utca lakói és ehhez mit tud hozzá tenni az önkormányzat.
Az első ütemben a járda felújítását a Szent László út Jókai utcáig terjedő szakaszán tervezzük.
Az elsőbbség oka, az ott működő Segítő Szolgálat épületének biztonságos megközelíthetősége. Az építendő térburkolatos járda hossza, az utca lakóinak hozzájárulása révén növekedhet. Kérem, hogy keressenek
segítő javaslataikkal!
Gucsek István
alpolgármester

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztőség fenntartja az írások szellemiségét 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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Adóhátralékokról
− őszintén
A képviselő-testület az idén is
olyan költségvetést fogadott el,
amely nem adósítja el tovább városunkat. Ahhoz, hogy a költségvetést tartani tudjuk, nagyon takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szükséges minden szereplő részéről. Kiadásainkat tovább
faragni már nem igazán tudjuk,
a bevételeinket kell pontosan,
ütemezve, határidőre beszednünk. Ez természetesen nagymértékben függ a lakosságtól és
a vállalkozóktól is. Nem állunk
e tekintetben jól! Hatalmas tartozás állományt örököltünk, amit
igyekszünk kezelni. A táblázat a
pillanatnyi helyzetet mutatja be,
vagyis azt, hogy jelenleg men�nyi a lakosság és a vállalkozók
tartozása. Nincsenek ebben benne azok az összegek, amellyel a
környező települések tartoznak
városunknak, de velük megállapodtunk, hogy ez év végéig rendezik kifizetetlen számláikat.
Mint azzal bizonyára sokan
szembesültek, tavaly a NAV bevonásával igyekeztünk a felszólítás után sem fizetőket arra rábírni, hogy teljesítsék kötelezettségeiket. Az idén is folytatjuk ezt az akciót, valamint megállapodtunk egy behajtó céggel,
aki szintén közreműködik ebben
a korántsem derűs munkában.
Az első félévi befizetések ös�szegzése, a felszólítások, a behajtások
eredményességének
értékelése után döntünk arról,

hogy hol és milyen formában
hozzuk nyilvánosságra az adósok listáját. Aki tudja, hogy van
elmaradása, az kérem, pótolja
azt, aki bizonytalan ebben, az
keresse meg az adóiroda munkatársait, akik készséggel adnak
felvilágosítást.
Tisztelt Adófizetők!
Senki sem szeret adót, vagy
egyéb járulékokat fizetni, senkinek sem, az önkormányzatnak
sem. Bizonyára mindenki elfogadja viszont azt a tényt, hogy
mindenkinek ki kell vennie részét a közteherviselésből, közös
költségeinket nekünk kell kifizetni. A pénzügyi bizottság, a
képviselő-testület tisztában van
a lakosság és a vállalkozások
nehéz helyzetével. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem vezetünk be
az idén új adónemet, és egy adónem kivételével nem emeljük
tovább a terheket. A megállapított díjakat, adókat viszont törvény által ránk rótt kötelezettség
maradéktalanul beszedni a tisztességes adófizetők, az egész lakosság érdekében!
A nyilvánosságra hozatallal nem
az a szándékunk, hogy bárkit is
pellengérre állítsunk, a cél az,
hogy az adófizetői morált javítsuk. Természetesen az lenne az
örömteli állapot, ha a listára nem
lenne kit felírni, mert nincs hátralékos adófizető Martonvásáron!
Varga Ferenc
A pénzügyi bizottság elnöke

Tartozások

Táblázatunk a lejárt, be nem fizetett hátralékok állományát tartalmazza a 2012. január 1-jei állapotnak megfelelően. A legkisebb,
még figyelembe vett hátralék 1000 forint, míg az adóhátralékosok
száma 449 fő volt.
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Bírság
Talajterhelési díj
Összesen
Csatornadíj elmaradás (2011. évi)

Forint
1 518 793
425 920
1 679 212
16 527 771
8 601 442
6 539 891
1 616 995
122 801
37 032 825
11 000 000

FEJ ÉR MEGYE

Lengyel-magyar
kapcsolatok
A Fejér Megyei Közgyűlés márciusi munkája is a Fejér Megyei Önkormányzat átalakulása jegyében telt. A két soron
kívüli ülést ez a munka jellemezte.
A Fejér Megyei Önkormányzat legfontosabb feladata a területfejlesztés. Ezzel kapcsolatban a március 8-ai közgyűlés létrehozta a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot, és ezzel összefüggésben a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyeket delegált. A területfejlesztési konzultációs fórum tagjai: a Fejér Megyei
Önkormányzat, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. A fórum működtetésére vonatkozó „Együttműködési Megállapodást” változatlan tartalommal hagyta jóvá a közgyűlés és felhatalmazta a közgyűlés elnökét
annak aláírására.
A március 29-ei közgyűlésen Vargha Tamás elnök arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy Komárom-Esztergom,
Veszprém és Fejér megye közgyűlési elnökei létrehozták a
Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot. A regionális fórumokat jogszabály alapján kell
működtetni.
A közgyűlés köszöntötte Molnár Tamást, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatóját. A megyei önkormányzat a Velencei-tó−Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsot a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzattal közösen – megújított formában és szervezettel – Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács néven kívánja tovább működtetni.
A javaslat értelmében az állami támogatással történő működtetésének kezdeményezését elviekben támogatja a közgyűlés.
Március 15-én ünnepi közgyűlés keretében az ünnep nagyságához méltóan emlékeztünk az 1848-as forradalom és
szabadságharcra. A közgyűlés elnöke minden évben ezen
a napon kitüntetéseket ad át. Ez évben örömmel jelenthetem, hogy martonvásári kitüntetettünk Kincs Sándor, akinek Vargha Tamás elnök az évtizedek óta lelkiismeretesen,
szakmai elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként
Pápay Ágoston Díjat adott át. Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez.
Március 23−24-én Fejér megye és Székesfehérvár Város
Önkormányzata a Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából fogadta a testvér megye, Opole vajdaság küldöttségét. Az ez évi találkozó központi témája a sport volt, a
felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián labdarúgó
tornát láthattunk 4 csapattal. Természetesen Opole megye
fiataljai is ott voltak.
Március 24-én délelőtt felavatták a második világháború
idején történt katyńi vérengzés lengyel áldozatainak tiszteletére állított emlékkeresztet a Jávor Ottó téren. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete, részt vettek
Opole vajdaság és város delegációi, illetve a katyńi családok küldöttei.
Farkas Erzsébet
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„Úgy szeretem a maguk szagát.”
Megújult templom, erősödő kapcsolat

Egy kis falucska régi álma vált valóra, amikor ünneplő falubeliek, rokonok és elszármazottak népesítették be egy napra Mezőkölpény központját. Az alig több
mint háromszáz lelkes erdélyi testvértelepülésünk március 11-én ünnepelte református templomának és művelődési házának felújítását. Helyi és megyei elöljárók, vendégek mellett, Martonvásár is meghívást kapott a szívet-lelket melengető alkalomra. Városunkat és az anyaországot Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, feleségével, Horváth Bálint kabinetvezető, három martoni fiatalember társaságában, és jómagam, feleségem kíséretében képviseltük.
Társainkkal ellentétben először jártunk
Mezőkölpényben. Vegyes érzelmekkel utaztunk a nem a legszebb arcát mutató télvégi, kicsit kopasz, kicsit kopott, szebb napokat is látott erdélyi falvakon, városokon át.
A vegyes érzelmeinket erősítette néhány
− itthon kapott, a városi lét kényelméből fakadó − felkészítő jó tanács, utalva a
kölpényi sáros utakra és a megszokott komfort hiányára. A Mezőkölpényt ölelő, még
havas dombokhoz érve, ahol a gépkocsi kereke alatt az egyre rosszabb állapotú aszfaltos út, nehezen járható, durva kővel terített
bekötő útra vált, feleségemmel a lesz, ami
lesz gondolatával néztünk össze.
A völgybe érve, a falu első házának udvarán
elhelyezett üdvözlő táblát olvasva − Testvérfalunk: Martonvásár. Isten hozta! − minden
rossz érzésünk elmúlt. Itt várnak minket!
Szemünk − mint, a hosszú útról hazaérkezőé − a templom tornyát kereste. A nemes
egyszerűséggel szép, külön álló fatoronnyal
és sikátorral épült templom, éppen az ünnepi
felkészítés utolsó simításait kapta. Szorgos
emberek takarították a helyi önkormányzat,
illetve Maros megye támogatásával megújult közösségi házat is.
A falu legmélyebb pontján épült református
templom 1818-ban kapta mai formáját. Közel kétszáz éve nem volt komolyabb felújítás az épületen. Az idő vasfoga mellett, a ta-
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lajvíz okozta a legnagyobb károkat. Az istentiszteleteket ellehetetlenítő, a falakon
egyre magasabbra kúszó és mindent romboló, két forrás által is táplált vizesedés
2008-ra halaszthatatlan cselekvést követelt.
Zöld Imre, Mezőkölpény fiatal és tervekkel
teli református lelkészének kezdeményezésére, a püspökség és egy svájci alapítvány
jelentős anyagi támogatásával kezdődhetett
el a felújítás. A tiszteletes úr elmondása szerint, a támogatás megszerzésénél jóval nehezebb feladat volt a közösség bevonása a
munkába. A kezdetben vonakodó, morgolódó kölpényiekből azonban 2010-re lelkes, önkéntes csapatok szerveződtek. A napi
munka a romos templom közepén tartott közös áhítattal, imádsággal indult, majd fütyörészve, vidáman haladt. A templom szépülésével párhuzamosan, a 190 fős gyülekezet
igazi közösséggé kovácsolódott.
Könnyfakasztóan megható érzés volt a hálaadó istentiszteleten, az ünneplő közösséggel együtt énekelni nemzeti imánkat, meghallgatni Orbán Viktor mezőkölpényiekhez
intézett ünnepi köszöntőjét. Magyarország
miniszterelnökének díszkötésbe foglalt sorait Tessely Zoltán olvasta fel és adta át a
közösségnek.
Az ünnepi pillanatokban jó érzés volt arra
gondolni, hogy csekély összeggel ugyan, de
városunk is hozzájárult a kölpényi kincs fel-

újításához. Martonvásár kétszázezer forintos támogatásából vásárolták meg a templomot világító lámpákat. Az anyagi támogatásnál jóval nagyobb az értéke annak
a munkának, amit a bevezetőmben csak
három martoni fiatalemberként említett
Budai József, Orosz Tamás és Szalkai József
végzett a templom megmentése érdekében.
Ők az elektromos hálózatot újították fel.
Mindannyiunk nevében is köszönöm nekik.
Szép lett fiúk.
Martonvásár sokat kapott Mezőkölpénytől
az elmúlt évtizedekben. Táncosaink itthon
és a világ számos országában − Martonvásár
hírét is öregbítve − szép sikereket értek el
a Kölpényben gyűjtött, tanult táncokkal. A
kölpényi levegőt szívva váltak igazi táncosokká. Tánclépésekkel fonódott barátság a
mezőkölpényi és martonvásári családok között.
Örömmel tölt el, hogy van akarat Mező
kölpény, a kölpényi közösség megújítására,
megtartására. Hiszem, hogy jó irányba terelgeti nyáját a tiszteletes úr, aki a következő
feladatot így határozta meg a ma már nyugdíjas lelkipásztor, Rácz Gyula szavait idézve: „Épüljetek fel lelki házzá!”
Nekünk pedig, kötelességünk segíteni
Zöld Imre tiszteletes munkáját, és közben
magunk is épülhetünk.
Az adatközlő táncos, Teri néni szavai csengenek fülemben, amit − átölelve minket −
búcsúzáskor mondott: „Úgy szeretem a maguk szagát.”
Köszönöm vendéglátóinknak az emlékezetesen szép napot.
Gucsek István
alpolgármester

Buszjegy
és bérlet
A helyi járatos buszra a bérleteket minden hónap 6-áig lehet a buszon megvásárolni, 6-a után pedig a Martongazda Kft.
irodájában (2462 Martonvásár, Fehérvári út 10.), ügyfélfogadási időben.
A jegy- és bérletárakat a képviselő-testület határozta meg.
Felnőtt jegy:
200 Ft
Diák, és nyugdíjas jegy:
100 Ft
Felnőtt bérlet:
3000 Ft
Diák és nyugdíjas bérlet:
1000 Ft
Az ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8−16 óráig,
szerda: 8−18 óráig,
csütörtök : 8−16 óráig.

INTERJÚ

Mami
Németh Ildikó, városunk kitűnő táncpedagógusa, március
13-án, Budapesten a Darányi Ignác teremben, a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át Fazekas
Sándor vidékfejlesztési minisztertől, március 15-e alkalmából. Kiemelkedő népművészeti munkásságáért, a magyar népi hagyományok ápolásáért, terjesztéséért és színpadra állításáért vehette át a díjat.
• Gratulálunk a Vidékfejlesztési
Minisztérium által adományozott lovagkereszthez. Mit jelent
ez Önnek?
− Köszönöm. Sokat gondolkodtam azon, pontosan mit is jelent
ez, olyan emberek kapták, akik a
vidékért, vidéken tettek. Ez a díj
kötődik ahhoz, hogy ’86 óta vidéken élünk, és a pedagógia útján haladunk.
• Számos díja közül melyek a
legkedvesebbek?
− Az első, ami nagyon meghatározó volt. A Népművészet Ifjú
Mestere díj nagyon fiatalon ért
bennünket, még nem fogtuk fel
egészen, hogy ez mit jelent. Útravalónak kaptuk ahhoz, amit
csinálunk, olyan embertől, aki
ezt a negyven éves táncház mozgalmat szellemileg táplálta, dr.
Martin Györgytől. Ez nekünk
hatalmas dolog volt.
No meg, amit közösen kaptunk
a férjemmel − mert igazán csak
együtt csináljuk −, a Magyar
Művészetért díjat, amit együtt is
adtak át, és nagyon jól esett.
• Lehet, kell számolni a díjakat?
− Nem. És mindig meglep, mert
az ember a mindennapokban
nem látja ezt, viszi saját keresztjét, mert azt gondolom, hogy mi
megkaptuk örökre a keresztet,
és hordozzuk. Nem lehet rá számítani, de jól esik, mert megerősítés, hogy mások is úgy látják,
jó úton járunk.
• Mi martonvásáriak szeretjük,
szeretnénk hinni azt, hogy a
Százszorszéppel összefonódott
Németh Ildikó díjában pici szerepe van a Százszorszépnek is...
− Nem pici. Ha az egész pályámat nézem, mindenképpen itt
töltöttem el a legtöbb időt. A
táncos pályafutásom 1975-ben
kezdődött, amikor a balettintézetben néptánc szakon végez-

tem. Az volt az első évfolyam.
Profi együttesben 8−10 évet töltöttem, akkor jöttek a gyerekek,
1986-tól pedig a pedagógia és a
Százszorszép folyamatosan jelen van az életemben.
• Azért emellett több helyen is
megjelenik Német Ildikó, mint
koreográfus.
− Persze, az Állami Népi Együttes örökös tagjává választásom is nagyon jól esett, de
meg is hívtak többször, a Naplegendában két tánc koreográfusa voltam. Erdélyben a széki tábort is folyamatosan, már
tízedik éve működtetjük. A táboron keresztül ott is próbáljuk visszaültetni azt a magot,
azt az élményt, amit mi fiatalon,
ugyanott, Széken megkaptunk.
Azt, ami akkor még a mindennapok része volt.
• Igaz az a meglátás, hogy talán
valami megmozdult, hogy egyre többen nyúlunk vissza a néptánchoz, népművészethez?
− A táncház-találkozók kapcsán,
és, hogy az UNESCO elismerte ezt a mozgalmat, valami elindult. Tévéműsorok, riportok készülnek, cikkeket írnak róla. Reméljük, ez a külső megerősítés
is segít abban, hogy ez nagyon
fontos lesz, hogy saját magunknak is a legfontosabb legyen.
Halmos Béla zsűri elnökként
néhány éve a boglári fesztiválon
azt mondta, hogy egymillió ember űzi ezt, ami nagyon sok. Ha
belegondolok, az ország tíz százaléka kapcsolatban van ezzel a
népi kultúrával.
• Ön hogyan vált részévé a néptáncnak?
− Valami egyéni, vagy családi
indíttatás mindenütt van. Édesanyám mondta, hogy menjek
el felvételizni, mert mint akkor
kiderült, ő Molnár Istvánnál

(Néptáncos, koreográfus, a Művészeti Akadémia tagja, a Budapest Táncegyüttes megalapítója.
– A szerk.) táncolt és majdnem
profi táncos lett.
Előtte sportoltam, kézilabdáztam keményen, testnevelő szerettem volna lenni. Amikor
édesanyám a balettintézet felvételijére bíztatott, még nem is
tudta, mire vállalkozom, vállalkozunk. Akkor ezerkétszázan jelentkeztek...
• Pályáján mik voltak a mérföldkövek?
− Két mesterem, Györgyfalvai
Katalin (március 15-én hunyt
el) és Tímár Sándor nagyon
meghatározó volt. Két pólusú
nevelést kaptunk, az egyik a teljesen új, táncház mozgalom sze-

rű autentikus kultúra, hogy hogyan tudom megélni, használni a mindennapjaimban, a másik
pedig az abszolút profi, színpadi táncolás. Ez tökéletes képzésnek bizonyult.
Az Állami Népi Együttesben
dolgoztam elég hosszú ideig,
7−8 évig, ahol elkezdték használni azt, amit addig tanultunk. Elég sok szerepet kaptam, de igazán nem ez volt a
célunk. Mi a Tímár-féle vonalat szerettük volna valahogyan
továbbvinni, folytatni. Meg-

alakítottuk a Kodály-együttest. Kamara táncegyüttest,
amelyben szerettük volna ezt
színpadi formába önteni, természetesen profi táncosokkal.
Sajnos akkor nem volt pénz rá.
• Ekkor kezdődött a pedagógiai
pálya?
− Egy profi táncosnak, ha három gyereke születik, akkor el
kell indulnia más irányba. Akkor rengeteget jártunk külföldre,
Észak-Amerikába, Nyugat-Európába. Ezt a módszert próbáltuk külföldön is továbbadni. Kemény volt.
• A jelen milyen munkát követel?
− Most is ugyanolyan keményen
kell dolgoznunk, mert minősé-

get nem lehet produkálni, csak
ha az ember fáradtsággal nem
törődve egyfolytában gyűri. Ma
nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mivel sokkal hamarabb szeretnének sikerekhez jutni, utána pedig váltani. Később
azután visszatérnek, amire jó
példa a tordasi tánckör, ahol volt
tanítványaink, szülők kezdenek
ismét néptánccal foglalkozni.
Talán kicsit másképp jön vissza
ez a kultúra, mint ahogy azt gondoltuk, de visszajön és működik.
Nagy Árpád
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A gyógypedagógus

Kincs Sándor kollégánk (a képen balról) munkáját március 15-e alkalmából Pápay Ágoston Díjjal ismerte el a Fejér Megyei Közgyűlés.
Pedagógus-családból származik, s így már gyermekként szívta magába a segítő hivatás szellemiségét. A nevelés iránti elkötelezettségét családjában Ő maga is tovább tudta adni: nagyobbik lánygyermeke – az édesapa nyomdokait követve – szintén nevelőtestületünk
lelkes és aktív tagja.
Pályája kezdetén Pápay Ágostontól, az intézmény élére frissen kinevezett igazgatótól kapott felkérést az akkori Foglalkoztató Iskola nevelőtanári álláshelyére, s így 1974 szeptembere óta dolgozik
a martonvásári összetett funkciójú gyógypedagógiai intézményben, jelenlegi nevén Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthonban.
Főiskolai tanulmányait 1978-ban fejezte be a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolán oligofrénpedagógia−pszichopedagógia
szakon. Nevelőtanári munkáját szakmai tudatosság jellemzi. Munkája során elsődleges szempontként kezeli, hogy a rá bízott sérült fiatalokat minél nagyobb fokú önállóságra, a munkában és az életben
való helytállásra nevelje.
Munkatársaival együtt 1999-ben ismerkedett meg az úgynevezett
„ulwila” zenei fejlesztési módszerrel. E Németországból átvett speciális fejlesztőmódszerrel dolgozva 12 éve szakköri vezetője az intézmény „Színvarázs” Ulwila Zenekarának. E több mint egy évtizedes zenei fejlesztőtevékenység gazdag szakmai eredményeket hozott intézményünk életében. A speciális módszer hozzásegítette az
értelmileg akadályozott tanulókat a hangszeres zenélés elsajátításához. Az együttzenélés élménye pedig hozzájárult tanulóink életminőségének fejlődéséhez. Kincs Sándor kollega önzetlenül, viszonzást nem váróan szervezte és szervezi a szakkör tagjai számára a fellépési, bemutatkozási lehetőségek sokaságát, s ily módon messzemenően hozzájárult a „másság” valódi megismertetéséhez, a sérültek elfogadásához, s a velük szemben meglévő előítéletek lebontásához. Eredményes munkájának köszönhetően a szakkör tagjai – a
városi, megyei és országos rendezvényeken, kulturális fesztiválokon való fellépés mellett − több alkalommal sikerrel mutatkoztak be
Nemzetközi Szakmai Fesztiválokon, mint például Lengyelországban (Gryfice), illetve Németországban (Landshut).
Tanítványaival, neveltjeivel való kapcsolatát meleg, szeretetteljes,
ám a következetességet, „atyai” határozottságot sem nélkülöző viszony jellemzi, s volt növendékei így évek, évtizedek múltán is szeretettel emlegetik, s keresik fel szeretve tisztelt nevelőjüket. Munkatársaival való viszonyát az elfogadás, a segítőkészség jellemzi.
Kincs Sándor az a típusú pedagógus, aki valódi pedagógiai, gyógypedagógiai hittel és elkötelezettséggel végzi munkáját. Igazi csapatmunkásként vesz részt az általa szeretett intézmény szakmai arculatának színesítésében, hírnevének öregbítésében.
Tantestületünk tagjai együtt örülnek Sándor kitüntetésének!
A nevelőtestület nevében:
Orbánné Molnár Anikó
igazgató
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Versenyek és eredmények
A
Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny
iskolai
fordulóján a
következő eredmény született:
A 4. évfolyamon Urschler Anna
Sára és Gábor Márton (4.b) lettek elsők, megelőzve Rácz Dánielt (4.a) és Biró Andrást (4.c).
Az 5. évfolyamon első Daru
Kitti (5.c), második Kovács
Áron (5.b), harmadik Szeidl
Máté (5.b). A 6. évfolyamon
első Papp Gabriella (6.b), második Varga Flóra (6.c), harmadik Láposi Viktória (6.c).
A 7. évfolyamon első Bőke Boglárka (7.a), második Béni Kincső (7.a), harmadik Mátrai
Henrietta (7.b). A 8. évfolyamon első Jambrik Levente (8.a),
második Somogyi Zsuzsanna
(8.a), harmadik pedig Lugosi
Kata (8.a) lett.
Az itt említett házi verseny
mellett területi tanulmányi versenyen is indultak diákjaink.
A Ráckeresztúron rendezett területi németversenyen négy
csapat is indult iskolánkból.
Az ötödikesek az első − Nagy
Cintia (5.b), Fekete Aliz és Nagy
Daniella (5.a) − és a harmadik
− Kazsimérszky Áron (5.b) Kőszegi Réka és Kőszegi Levente
(5.c) − helyezést szerezték meg.
A hatodikosok a második − Ábrahám Alexandra (6. b), Buda
Zsófia és Németh Bianka (6. a)
− és a harmadik − Csiki Anna,
Buda Eszter és Kardos Angelika (6.a) − helyen végeztek korosztályukban.
Kimagasló eredmény született
Székesfehérváron, a Szemere
Gyula helyesírási verseny területi fordulóján, hiszen az első és
a második helyezést is iskolánk
4.b osztályos diákjai szerezték
meg. Első helyezett Urschler
Anna Sára, második Gábor
Márton, s mindketten továbbjutottak a megyei versenyre.
Felkészítő tanítójuk Kocsisné
Ihász Valéria.
A Víz Világnapja alkalmából
szervezett megyei irodalmi pályázaton első helyezést ért el
Keresztesi Dominika, dicsérő oklevelet kapott Radvánszki
Máté (2.a). Tanítójuk, Filemon
Krisztina a legeredményesebb

felkészítő tanítónak járó oklevelet vehette át.
Örömmel értesültünk arról,
hogy iskolánk két diákja, Kiss
Barbara és Dolinka Anna (7.a)
második helyezést értek el a
„Szeretet, remény, gyógyu
lás” című országos irodalmi pályázaton. (Magyartanáruk Rezessyné Zsoldos Erika.)
A versenyt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány hirdette
meg azzal a céllal, hogy a mesék erejével is segítsék a beteg
gyermekek gyógyulását. A beérkező 200 pályamű értékelésében a szakmai zsűri mellett
azok a gyerekek is részt vettek,
akik számára a meséket írták.
Az Apáczai Kiadó által meghirdetett „Itt születtem…” című
komplex tanulmányi verseny
országos döntőjén 2.c osztályosaink „Szorgos hangyácskák”
csapata 3. helyezést ért el korosztályában. A csapat tagjai:
Lipovics Anna, Mednyánszky
Pál és Szilasi Hanna. (Tanítójuk Kőrösiné Lőrincz Erzsébet.)
Március utolsó péntekén csaptak össze kézilabdásaink a
Beethoven-kupa mérkőzésein.
A lányok mezőnyében Adony
csapata lett az első megelőzve
Martonvásár és Pusztaszabolcs
csapatát. Gólkirálynő Tóth Anita (Martonvásár), míg a legjobb játékos Müller Kamilla (Adony) lett. A fiúk mezőnyében ugyancsak Adony csapata nyerte a tornát, ám mögöttük Pusztaszabolcs csapata
lett a második, és Martonvásár
csapata a harmadik. A fiúknál Juhász Ákos (Adony) lett
a gólkirály, a legjobb játékosnak ugyanakkor Bakos Richárdot (Martonvásár) választották, míg a legjobb kapus Bicskei Csaba (Pusztaszabolcs) lett.
Szeidl Hedvig

Papírgyűjtés
A Beethoven Általános Iskola diákönkormányzata papírgyűjtést szervez. Április
25-én, szerdán és 26-án, csütörtökön 14−18 óráig, április
27-én, pénteken 14−16 óráig lehet leadni a hulladékpapírt az iskola főépülete előtt.
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Az iskolai beíratás
rendje
A Beethoven Általános Iskolába a 2012/2013. tanévre való beíratással kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk a szülőket.
Az első osztályosok beíratásának lépései a következők:
1) A diákigazolványhoz szükséges adatfelvétel és fénykép
elkészítése. Ennek helye az Okmányiroda (Martonvásár, Budai út 13.) Az Okmányiroda a következő időpontokban áll ehhez rendelkezésükre:
− április 17-én (kedden) 8−12, illetve 13−16 óráig, és
− április 19-én (csütörtökön) 8−12, illetve 13−16 óráig.
Az igazolvány elkészítéséhez szükséges a gyermek születési
anyakönyvi kivonata és a lakcímkártyája.
Az okmányiroda szolgáltatása ingyenes.
2) Az iskolai beiratkozás. Ennek helye az iskola „A” épülete a
következő időpontokban:
− április 23-án (hétfőn) 8−10 és 15−17 óráig, valamint
− április 24-én (kedden) 8−10 és 15−17 óráig.
A beíratáshoz a következő iratok szükségesek:
• óvodai szakvélemény,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek lakcímkártyája, TAJ száma,
• az egyik szülő személyi igazolványa és lakcímbejelentő
kártyája,
• az okmányiroda által kiállított adatlap
• 1400 Ft a diákigazolványhoz,
• a tankönyvtámogatás igénybevételéhez a jogosultságot igazoló dokumentum.
Turcsányi Klára
Igazgató

Köszönet!
A gyerekek és a dolgozók nevében köszönjük
Mechle Béla vállalkozónak, hogy óvodánk összes
szőnyegét kitisztította és fertőtlenítette.
Cserna Sándorné

Elektronikai hulladékok
begyűjtése
Segítünk a feleslegessé vagy használhatatlanná vált elektronikai
hulladékok összegyűjtésében. Kérjük, hogy az ilyen eszközöket a
következő időpontokban hozzák a Rendezvényudvarba:
• április 26−27-én (csütörtökön és pénteken) 17−19 óráig, és
• április 28-án (szombaton) 9−12 óráig.
Kérjük, veszélyesnek minősülő hulladékot (akkumulátor, szárazelem, fénycső, festékpatron) ne hozzanak.
Lehetőséget teremtünk nagyméretű berendezések háztól való elszállítására is. A szállítás szervezése érdekében az erre vonatkozó igényüket április 27-éig jelezzék a következő telefonszámok egyikén:
• (20) 588−6799,
• (22) 461−111.
További információt kaphatnak az említett telefonszámokon, a plakátokon és a www.zold-alma.hu honlapon.
Krapfelné Gucsek Rita
ZÖLD ALapítvány MArtonvásárért

Muzsikások az iskolában

A magyar népzene nagykövetei, Éri Péter (brácsa, kontra,
mandolin, furulyák, ének), Hamar Dániel (bőgő, gardon, dob,
ének), Porteleki László (hegedű,
koboz, tambura, ének) és Sipos
Mihály (hegedű, citera, ének)

Aki pedig megérkezésükkor limuzinokat, kellékeket szállító buszt várt, annak bizony csalódnia kellett, mivel – igaz a forgalom miatt némi késéssel – a
használatba tisztességgel belekopott járművel érkeztek. És
amint beléptek a tornaterembe
munkához láttak. Nem, nem zenélni, próbálni, hangolni kezdtek, − a gyerekek ekkor még
tanórákon voltak osztályaikban −
hanem székeket cipeltek, azok
elrendezését alakították megfelelőre, hozták közelebb ahhoz a

tartottak zeneórát a felső tagozatos diákoknak március 27-én
reggel a Beethoven Általános
Iskola tornatermében. A kezdeményezés, amelyet a Muzsikás
együttes indított el, kezdetben
csak budapesti iskolákban aratott fergeteges sikert tanárok és
diákok közt egyaránt, mígnem
a MOL felkarolta és országos
szintűvé tette az eseményt. Így
2004 óta a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas együttes sajátos módon vezeti rá a zene, azon belül
a népzene szeretetére több száz
település diákjait, és kápráztatja el közvetlenségével, zenéjével azt a több ezer pedagógust
is, akik jelen lehetnek ezeken a
koncert jellegű tanórákon.
A Muzsikás együttes a legrangosabb nemzetközi világzenei
elismerésének a World Music
Expo WOMEX-díjának kitüntetettje, amivel a nemzetközi sajtó szerint is feltette a magyar népzenét a világzenei térképre. Az együttes tagjainak elhivatottságát, zene iránti alázatát mi sem bizonyítja jobban,
mint a tény, hogy bár február
22-én még telt ház előtt koncerteztek New Yorkban, a Carnegie
Hallban, egy hónappal később
már Martonvásár városában a
Beethoven tér 1-ben léptek fel, tanították, szórakoztatva nevelték
a legértékesebb közönséget.

helyhez, amely rögtönzött színpadul szolgált.
Ám néhány perc múlva a fegyelmezett tanulók is megérkeztek,
majd elkezdődött a rendhagyó
tanóra. Népi muzsikával, hangszerek bemutatásával és énekkel lazított percről percre a Muzsikás a hangulaton. Röviddel
a kezdés után az első sorok tanulói, – ahol zömmel az 5. és 6.
osztályosok ültek − azon kaphatták magukat, hogy ők is teszik a
dolgukat, dúdolnak, énekelnek,
már részesei az órának. A hátsó
sorokban ekkor még a nagyokra inkább jellemző megbocsátó
mosolygást, némi mocorgást és
beszélgetést figyelhettünk meg.
Az idő előrehaladtával viszont
már köztük is az oldódás jelei
mutatkoztak. Ha a távolság miatt az első sorokra jellemző testközeli közvetlen kapcsolat nem
is, a magyar népzene, a ritmus,
az ismert változatos dallamvilág és a kiváló előadás megtette hatását. Megtörtént az, amit a
sok kiváló néptáncot és népzenét hallott, látott martonvásári
tanári kar sem tapasztalt még. A
felső tagozatos diákok is együtt
csujjogatták a zenekarral, hogy
„Járd ki lábam, járd ki most,
nem parancsol senki most! Jobbik lábam jól vigyázz, mert a balog meggyaláz!”
Nagy Árpád

A Muzsikás díjai
Magyar Művészetért Díj
Liszt Ferenc Díj
Kossuth-díj
Magyar Örökség díj
WOMEX-díj
Prima Primissima díj
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Bemutatjuk…

…Gáborfi Balázst, aki Sárospatakon tanul, a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karán, tanító szakon. A „versírást” még a martonvásári Beethoven
Általános Iskolában kezdte. Azóta négy
antológiában jelentek meg írásai és Hajnal címmel önálló kötete is hamarosan
napvilágot lát. Számára a versírás olyan,
mint a teremtés, valami új, eddig nem létező megalkotása, formálása, majd elengedése, hogy az olvasó tudjon felette bírálatot formálni. Ennek szellemében
hozta létre pár évvel ezelőtt az „Új Irodalom” című honlapot, ami céljául tűzte ki,
hogy segítséget nyújtson az amatőr szerzőknek a további fejlődésben. Úgy gondolja, hogy a művészetnek (és itt beszélhetünk minden művészetről) célja a gyönyörködtetés, és egy új világ, illetve látásmód feltárása a közönség előtt.

Teleki Blanka
jegyében
A Hölgyklub tagjai március
19-én, a Szent László Völgye
Segítő Szolgálat ebédlőjében
találkoztak. A klub tagjaként
Üvegesné dr. Hornyák Mária történész elmondta, hogy
október 23-án lesz Teleki Blanka halálának a 150. évfordulója, mely eseményre klubunk és a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány (más budapesti,
illetve erdélyi szervezetek közreműködésével együtt) az évforduló jegyében több rendezvény szervezését indította el. Tagjaink
Teleki Blanka emlékének ápolását megtisztelő feladatnak tekintik, így örömmel vesznek részt az ünnepi események valóra váltásában. Legközelebbi találkozónkat április 16-án (hétfőn) 17 órától tartjuk a Segítő Szolgálat épületében (Szent László út
20.), amikor dr. Janky Ferencné Julikától élménybeszámolót hallhatunk Új-Zélandról.
Szabó Lajosné Mara
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„Mit kíván a magyar nemzet?”
Emelkedett hangulatban nézte végig minden
szerencsés azt, a mintegy másfél órás előadást, amellyel Martonvásár és térsége emlékezett meg az 1848–49-es forradalom és
szabadságharcról. Köszönet érte mindenden
résztvevőnek, akik bearanyozták ünnepünket, de legfőképp a méltó megemlékezés
szervezőjének és irányítójának, dr. Hamza
Lászlóné Irénkének. A szabadságharcról
méltó keresztmetszetet hallhatott és láthatott a jelenlévő nagyszámú közönség, amely
reméljük hírét vitte huszárjaink, dalárdánk,
táncosaink, előadóink és ünnepi szónokaink
közös üzenetének, hogy jó magyarnak lenni.
A lovas huszárok bevonulása után a megemlékezést a Himnusz, majd Gucsek István
alpolgármester mondatai vezették fel. Ezután emlékező beszédet mondott prof. M.

Kiss Sándor történész. Az ezt követő műsort
felemelő és megható áhítattal kísérte figyelemmel a közönség. Köszönet a műsorban
résztvevő Tordasi Dalárdának, vezetőjüknek Domak Anikónak, a Százszorszép Táncegyüttesnek és vezetőiknek, Németh Ildikónak és Szabó Szilárdnak, Pató Krisztinának, Kitzinger Zsoltnak, Kiss Krisztiánnak,
Hamza Gábornak, Tomai Ildikónak, Erdélyi
Gábornak, valamint Joós Margitnak szavalataikért.
A műsort követően koszorúzásra vonultak át
a résztvevők és a vendégek az Emlékezés terére (képünkön), valamint a temetőbe a honvédek sírjához.
Martonvásár térsége a jövőben is ilyen, vagy
ehhez hasonló megemlékezést kíván.
Nagy Árpád

Március 15-e Franciaországban
Judith de Gérando Teleki – a Brunszvik család leszármazottja, Martonvásár díszpolgára – kezdeményezésére immáron ötödik éve
emlékeznek franciaországi barátaink ’48-as
szabadságharcunkra Párizsban. Kossuth
emléktáblájának megkoszorúzását követően ez évben is elhelyezte a kegyelet virága-

it a Montparnasse-i temetőben, Teleki Blanka sírján Magyarország párizsi nagykövetsége képviseletében dr. Kisari Miklós tanácsos, a Párizsi Magyar Intézet képviseletében pedig Ablonczy Balázs, az intézet vezetője, valamint Teleki Blanka rokonai, Maté
de Gérando Anastasia és dr. de Gérando
Bertrand. Judith de Gérando asszony rövid
beszéde után Maté de Gérando Anastasia elmondta Teleki Blanka versét. Az emlékezés
a Himnusz eléneklésével ért véget.
Az eseményről Judith de Gérandotól kaptuk
a tájékoztatást. Nagy tisztelettel és hálával
köszönjük mindazokat az erőfeszítéseket,
melyeket Judith asszony a Brunszvik-Teleki
család emlékének ápolása érdekében tesz.
Őszintén reméljük, hogy egyszer valóra válik a régóta dédelgetett álom és Teleki Blanka hamvai végre hazatérhetnek Magyarországra, Martonvásárra.

Kizmus Lajos

KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

Férfiak a nőkről…
nemcsak nőknek!
Március 9-én első alkalommal adtunk nőnapi „ajándékot”,
nemcsak nőknek!
A könyvtár egy röpke órára egy kis kávéházzá alakult,
ahol három szereplő − Orosz
Ákos, Bartokos Tamás és Kozma Milos − „harcolt” a királynőért.
Bartokos Tamás (képünkön
Kozma Milossal) a Komisz Integrált Színház színész-rendezője, a két másik szereplővel
közösen, idődimenziókon átívelve
önélet-vallomásszerűen tárta fel előttünk életének,
munkásságának
állomásait,
nőkhöz való viszonyát, nőkről
szóló gondolatait. Az egyes időugrásokat nagyszerűen foglalta

keretbe a muzsika, melyet ezúttal köszönök meg kollégámnak,
Bognár Csabának és a Művészeti Iskola gitáros növendékeinek.
Rövid technikai szünet után
ismét más dimenziókba röpítette a közönséget Pedro, azaz
Oravecz Péter flamenco gitáros, aki elhozta nekünk Andalúziából a flamenco stílust,
életérzést, főbb stílus jegyeit, ismérveit. A csendes, finom
humorral fűszerezett szöveges
bevezetőket követően, olyan
magas színvonalon, és olyan
könnyedséggel szólaltatta meg
hangszerét, mely úgy gondolom szívet melengetően hatott
mindenkire. Köszönjük!

MARTONVÁSÁRON, AZ EMLÉKEZÉS TERÉN
• április 21-én (szombaton) 7-től 12 óráig
Áprilisi vásárunkon a megszokott, élelmiszer és kézműves termékek mellett a hónap slágerével, virág és zöldség palántákkal
igyekszünk a kínálatot bővíteni. Tehát ezen a napon se felejtse senki otthon a kosarát, mert a vásárban találhatnak mangalicából készült termékeket, sajtokat, mézeket, gyümölcsleveket!
A lacikonyha frissen sütött hurkával, kolbásszal és jó hangulattal várja Önöket.
A rendezvényudvarban 9 és 11 óra között háziállat bemutatót
tartunk.
Árusítás előzetes bejelentkezés alapján lehetséges.
Jelentkezni a (20) 941−8319-es telefonszámon, vagy a
bbkozpont@gmail.com e-mail címen lehet.
Tóth Andrásné Márti

Figyelem!

Tavaszi Fesztivál
A BBKÖZpont május 19-ére Tavaszi Fesztivált szervez. A programok délelőtt vásárral és vásári komédiások bemutatójával kezdődnek. Délután lesz térzene, főzőverseny, amatőr színjátszók találkozója, zenés, táncos produkciók, disco és rock koncert.
Ha szereti az ízeket, ha szereti a különlegességeket, és ha elég bátor,
akkor jelentkezzen az első nemzetek konyhája főzőversenyünkre!
Várjuk közösségek, intézmények, baráti társaságok, cégek stb. jelentkezését, megjelölve, hogy mely nemzet konyhaművészetével kívánnak bemutatkozni! Jelentkezési határidő május 11-e (péntek). Jelentkezési lap letölthető a www.martonvasar.hu internetes oldalról,
de igényelhető a BBKÖzpont irodájában (Martonvásár, Szent László
út 20.) vagy az e-mail címén is. E-mail cím: bbkozpont@gmail.com
Várjuk jelentkezésüket!

BB KÖZpont rendezvényterve
ÁPRILIS
21. (szombat)
Termelői vásár és kisállat bemutató
MÁJUS
18. (péntek)
Tavaszi Fesztivál
19. (szombat)
Tavaszi Fesztivál és termelői vásár
25. (péntek)
Városi Gyermeknap
25. (péntek)
Hősök napja
JÚNIUS
1. (péntek)
Pedagógus nap
4. (hétfő)
Trianoni megemlékezés
23. (szombat)
Termelői és kézműves vásár
29. (péntek)
Semmelweis nap
JÚLIUS
6. (péntek)
Köztisztviselők napja
27. (péntek)
A néptánc napja
28. (szombat)	Fúvószenekarok napja, termelői vásár, Anna bál
29. (vasárnap)
Hagyományos búcsú
AUGUSZTUS
20. (hétfő)
Nemzeti ünnep
20. (hétfő)	Kultúrában, közművelődésben dolgozók napja
SZEPTEMBER
14. (péntek)
„Búza- Sör” Kukorica-fesztivál
15. (szombat)
„Búza- Sör” Kukorica-fesztivál
16. (vasárnap)
„Búza- Sör” Kukorica-fesztivál
25. (kedd)
Kedd esték a könyvtárban
OKTÓBER
2. (kedd)	Kedd esték a könyvtárban − Zenei világnap
6. (szombat)
Megemlékezés az Aradi Vértanúkról
6. (szombat)
Idősek napja
13. (szombat)
Termelői és kézműves vásár
19. (péntek)	Teleki Blankára emlékezünk halálának 150. évfordulóján
23. (kedd)
Nemzeti ünnep
NOVEMBER
9. (péntek)
Szociális munka napja
10. (szombat)
Termelői és kézműves vásár
20. (kedd)
Kedd esték a könyvtárban
DECEMBER
2. (vasárnap)
Első adventi gyertyagyújtás
7. (péntek)
Városi Mikulás Ünnep
8. (szombat)
Adventi műsor
9. (vasárnap)
Második adventi gyertyagyújtás
15. (szombat)
Termelői és kézműves vásár
16. (vasárnap)
Harmadik adventi gyertyagyújtás
23. (vasárnap)
Negyedik adventi gyertyagyújtás
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ÖSSZEFOGÁS

Samuról

Majális 2012

Többen kérdezték, kérdeztétek, hogy mi
történt az óta a bizonyos műtét óta Samuval, hogy van most. Ezúton szeretnénk
megragadni az alkalmat, és tartani egy
kis beszámolót.
Hol is kezdjük? Március 5-én estünk túl
a műtéten, melynek során körülbelül a
tumor 70−80 százalékát sikerült eltávolítaniuk az orvosoknak, és az eredeti elképzeléssel szemben mégis meghagyták
a bal látóideget, reményt hagyva a látásra. Azt mondták, hogy az első 7−10 nap
a legkritikusabb, akkor kell nagyon szorítani a kis embernek. Ezen túl vagyunk.
Lassan elmaradoztak a hirtelen jött lázak, melyeket csak hűtőfürdővel lehetett
csillapítani. Beállt a normális folyadékegyensúly (volt, hogy pár nap alatt hízott egy kilogrammot a vizesedés miatt,
és egy fél nap alatt újabb egy kilóval lett
könnyebb), beállt a normális ionháztartás. Néha kicsit felcserélte az éjjelt a nappallal, sokat aludt, nagyon sokat.
Most éppen olyan, mint egy aranyos, jól
fejlődő kisbaba, csak a kobakján árulkodik a nagyjából 15−20 centiméteres vágás a kék varratokkal arról, hogy valami
nagy dolog történt Samuval. A szülei legnagyobb örömére, és csodálatára újra cumisüvegből eszik, és nem a gyomorszondán keresztül, nem bukik, nem hány. Hízik is szépen, lassan eléri a 8 kilogrammot. Annyit alszik, amennyit kell, ha ébren van, egyre többet mosolyog, most
már hangosan is kacag, szereti a mondókákat, figyel a mesére.
Ami jelenleg gondot okoz, az a műtét helyén felgyűlt agyvíz, gyűlik-gyűlik, és
újra növeli a nyomást odabent. Ezt eddig egy drain segítségével vezették el,
amit Samu egy huszárvágással kirántott
a kutacsából, és azóta – ha szükséges –
csak megszúrják, és kiengedik a fölösleget. Van erre is végleges megoldás, egy
úgynevezett sönt, de még bízunk benne,
hogy erre nem lesz szükség.
A szövettan szerint a tumor jóindulatú,
de sajnos vannak benne gyorsabban növekedő részek, ezeket meg kellene állítani. Erre kemoterápiát javasoltak, de
csak ha az idegsebészetről elbocsátották. Hosszú az út, de szépen haladunk,
mindig a sárga köves úton... Ugye emlékeztek Ózra, meg a madárijesztőre, aki
azért tette meg azt a hosszú utat, mert
új agyat szeretett volna kapni a nagy varázslótól? Megyünk mi is rendületlenül
Samuval.
És köszönjük, hogy ilyen odaadó, összetartó, jó emberek kísérnek végig az úton,
és állnak mellettünk, szorítanak értünk!
Így születnek a hétköznapi hősök!
Schmidt család
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Rendezvénysorozat az értelmi fogyatékos emberekért
Szabadtéri sport, kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programsorozat az
esélyegyenlőség jegyében a tordasi „Jövőt nekik is” Alapítván és a martonvásári
„Együtt-értük” Alapítvány szervezésében.
PROGRAM:

Április 28-án (szombaton) 10−18 óráig a
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonában (Tordas, Gesztenyés út 1.)
Sportprogramok:
• integrált kézilabda-kupa,
• vidám sportversenyek, vetélkedők.
Kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programok:
• sérült emberek munkáit bemutató képzőművészeti vándorkiállítás megnyitója a
tordasi intézmény aulájában;
• baba-találkozó;
• kutya-terápia kicsiknek-nagyoknak;
• lovas-program;
• kézműves programok;
• kézműves vásár;
• virágvásár.
Fellépő vendégeink:
Színvarázs Ulwila Zenekar (Martonvásár),
Jorgováni Kórus (Ercsi),
Zorica Táncegyüttes (Ercsi).
Május 5-én (szombaton) és 6-án (vasárnap) 10−16 óráig az Autósbolt udvarán
(Martonvásár, Fehérvári út 77.) az értelmi
fogyatékossággal élők által vezetett kézműves foglalkozásokon való részvételre nyílik
lehetőség. Az érdeklődők újrahasznosító papírtechnikákat sajátíthatnak el, melyek megismerésével értékes ajándékok, praktikus
használati tárgyak készíthetők.

Délelőtt 10 órakor a Tordasi Szivárvány
Együttes „Szivárványos Mesetár” című műsorát ajánlja kisgyermekes családoknak!
Az udvar egyben kiállítási helyszínként is
szolgál az értelmileg sérült emberek kézműves alkotásait bemutató vándorkiállítás számára.
Május 12-én (szombaton) (Tehát nem május 1-jén, ahogy azt eddig megszokhattuk!)
9 órától a Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Diákotthonban (Martonvásár,
Bajcsy-Zs. u. 32.):
• 9 órától Majális Kupa, melyre reggel 8 óráig lehet nevezni 6000 forinttal;
• 10−12 óráig, valamint 13–15 óráig ügyességi játékok;
• 13–15 óra 30 percig játszóházak a következő kézműves tevékenységekkel: gépi képírás, batikolás, folton-folt varrás, bőrözés,
gyertyamártás, valamint arcfestés és hennázás az Alkot6tok Egyesület tagjainak
közreműködésével;
• 15.30–16.30 óráig az „Alkoss nekünk, alkoss velünk!” című rajzpályázat műsoros eredményhirdetése, melyen fellép a
Színvarázs Ulwila Zenekar és a Napsugár
Táncegyüttes.
A rendezvényeken való részvétel ingyenes!
Minden térségben élő, az esélyegyenlőség
és társadalmi integráció gondolatát elfogadó érdeklődőt szeretettel várunk!
A Szervezők

„Alkoss nekünk, alkoss velünk!”
címmel a martonvásári „Együtt−értük” Alapítvány
pályázatot hirdet.
A pályázat célja az ép gyermekek figyelmének, segítőkészségének felkeltése fogyatékos társaik iránt.
A pályázók köre: 3−6 éves korú gyermekek, valamint 7−14 éves korú tanulók.
A pályázat követelményei: bármilyen technikával készült gyermekmunka (képek, térplasztikák, díszítőtárgyak és egyéb tárgyak), melyen fel kell tüntetni a pályázó nevét,
életkorát, címét, iskoláját.
Beküldési határidő május 4-e.
Kérjük, a pályázati munkákat a következő címre juttassák el:
FM Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon, 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 32.
A pályázat díjkiosztó ünnepsége a Majális 2012 rendezvény keretében, május 12-én
15.30 órakor lesz a diákotthonban.
További információval Pető Sándorné szolgál a (22) 460−003-as telefonon.

ÖSSZEFOGÁS

Állítsunk
májusfát!

„Bújj-bújj zöld ág…”
…avagy, elkészült a környék első élő játszótere. Büszkén tájékoztatunk minden kedves martonvásári lakost, hogy elkészült a
megyében első és egyedülálló, köztéri fűzfa-építmény! Mint azt a Forum Martini előző számában megírtuk, önkormányzati- és
lakossági összefogással szerettünk volna
egy kis „játszóteret” létrehozni a lakóparkban kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Bevalljuk, mi is – finoman szólva – sokkal szerényebb várakozással tekintettünk a kezdeményezésünk fogadtatása felé, de ismét beigazolódott az a régi igazság, hogy csak a
jó célt kell megtalálni és a jóérzésű emberek
megmozdulnak érte.
Minden kétség nélkül kijelenthetjük, hogy a
lakópark lakói példaértékű cselekedetet hajtottak végre ez év március 16. és 17. napján!
Több mint 50 család – ebből három nem a
lakóparkban él – és az önkormányzat megértette az üzenetünket és csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, melynek eredményeképp felépült közel 60 négyzetméternyi
alapterületen a megyei szinten is egyedülálló, élő csiga formájú labirintus és egy különálló kunyhó.
A megvalósításról röviden: a lakóparkban
már többször volt szerveződés egy játszótér
építésére – melynek szükségszerűségét egy
lakó sem kérdőjelezi meg −, de az anyagiaknál mindegyik elakadt (egy, a szabványoknak megfelelő játszótér milliós nagyságrendű beruházás).
Ez év elején bukkantunk rá egy „pénztárca-kímélő” megoldásra: a fűzfa építményekre. Megnéztünk több, már megvalósult munkát és éreztük, hogy ez lehet a jó irány! Tájékoztattuk az itt élőket az elképzelésünkről és
megtettük az első lépéseket – még lakossági
támogatás nélkül, az idő szűke miatt – bízva
abban, hogy más is meglátja ebben az ötletben a lehetőséget. Vas megyéből elhoztuk a
fűz vesszőket, melyeket Pletser Tamásnál tároltunk átmenetileg és a hosszú hétvége előtt
Kizmus Lajossal és pár lakóparki barátunkkal előkészítettük a telepítéshez.
Március 16-án aztán megindult a munka!
Reggel 8 órától érkeztek a lakosok, eleinte
csak egyesével, aztán jöttek a családtagok
is és a kicsik már félkész állapotban is megkezdték az ismerkedést az új játszótérrel. Két
napig ástunk, fúrtunk, ültettünk, temettünk,

fűztünk és mind eközben jól éreztük magunkat! A fűzfa nem csak magát hagyta építeni, hanem a közösséget is. Nem hiába bíztunk másokban, két hét sem kellett hozzá és a
szükséges összeg is összegyűlt. Az összefogás eredménye megtekinthető a Szent László
lakópark terén, megközelíthető a Pipacs utca
felől, vagy a Szent László patak partja felől.
A megmaradt vesszőket az óvoda részére
ajánlottuk fel és ott is elkészült egy kis kuckó
labirintussal, az ovisok legnagyobb örömére.
Hisszük és immáron tudjuk is, hogy MI
Martonvásáriak készek és képesek vagyunk
a jó cél érdekében összefogni, anyagi áldozatot vállalni és áldozni a szabadidőnkből is!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevőnek/hozzájárulónak (a nevek
betűrendben): Amfer László, Bajnok Tibor,
Bognár Krisztián, Bolvári Zoltán, Boross
Barna, Bubálik Márk, Budai Balázs, Dobler
Kata, Englerné Andrea, Erényi Zsuzsanna,
Facklmann Attila, Farkas Krisztián, Farkas Tamás, Fejes Imre, Fodor-Adorjáni Szabolcs, Födő Marcell, Füredi Veronika, Gaál
András, Hanis Attila, Horváth Zsolt, Illés
Tamás, Juhász Enikő, Kántor Ildikó, Károlyi
család, dr. Kizmus Lajos, Kovács Antalné,
Körmendi Sándor, Kövecses Szabolcs,
Kupi Zoltán, Lipovits Tamás, Lóth Adrienn,
Marglné Helga, Merza Krisztián, Molnár
István, Nagy András, Nagy László, Nagyné
Anikó, Orosz Kata, Paár Vilmos, Pallagi István, Pallagi István, Papp Eszter, Pletser Tamás, Potornai Zoltán, Schmidt Attila, Szabó Csaba, Szabó Julianna, Szarvas Martin, Szekeres Zoltán, Szigeti Zoltán, Szilágyi
Csongor, Szőke Réka. Varga György, Vasteleki Csaba, Zoboki Lajos.
Külön köszönet, Csiha Tibornak és családjának, akik egy szivattyút ajánlottak fel a locsolás megkönnyítése érdekében.
Balikó Adrienn

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy szeretettel meghívjunk – hagyományteremtő célzattal! – minden kedves martonvásári polgárt április 30-án rendezendő első májusfa állító és rügyszámláló összejövetelünkre a lakóparkba. A tervek szerint − egyelőre − délelőtt kötetlen főzés, délután pedig
májusfaállítás és koncert lesz.
Baráti társaságok, családok előzetes jelentkezését a fuzfa2012@gmail.com címre várjuk.
Természetesen részt venni, nem csak az
e-mailt küldőknek lehet, ez csak egy előzetes segítség nekünk (a szervezőknek), hogy
miként kell esetlegesen a területet „berendezni”. Tekintettel arra, hogy a rendezvény
teljesen civil megmozdulás, kérjük, vegyék
figyelembe, hogy a délelőtti főzésben való
részvételt – egyelőre − mindenkinek saját
költségére kell megoldania. (Bogrács, állvány, tűzifa, alapanyagok.) Ami biztosan
lesz: sörpadok asztalokkal, víz, áram, s reményeink szerint jó hangulat! A délután folyamán fellép a COW-AIR rock zenekar!
Várjuk továbbá a lelkes tettre kész fiúk és
férfiak jelentkezését, akik a májusfa kivágásában és kalandos felállításában részt kívánnak venni! A lakóparkból sokan jelezték már részvételi szándékukat, tehát Kedves Város, itt a lehetőség, hogy jobban megismerjük egymást! A rendezvény részleteit, s az időpontokat a hirdetőtáblákon is
közzétesszük.
Az e-mail címre várjuk azok jelentkezését
is, akik előadóként, produkcióikkal tudnák
emelni rendezvényünk színvonalát!
Balikó Csaba

Figyelmeztetés!
Az építményt mindenki saját felelősségére használja! Felmászni rá és rángatni TILOS! A szándékos rongálást bejelentjük Martonvásár jegyzőjénél és szabálysértési eljárást kezdeményezünk,
mely pénzbírsággal sújtható!
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ÉLET–VITEL

Születés Hete

május 12-én, a családsegítőben

A tavalyi nagy siker után Martonvásár ismét otthont ad a Születés Hete országos rendezvénysorozatnak, melynek során a családok szakemberektől kapnak válaszokat születendő vagy már megszületett gyermekükkel kapcsolatos kérdéseikre.
A születés csodája, hogy a gyermekkel együtt édesanya, édesapa
és család is születik. A legősibb és legszorosabb egység, ami minket valaha is összeköthet. Kiegyensúlyozott szülővé és gyermekké érni azonban nem mindig könnyű. Ebben próbálunk segítséget
nyújtani a Születés Hetén szakmai programokkal, előadásokkal és
játékos gyakorlati foglalkozásokkal.
Ízelítő a tervezett témákból: ringató foglalkozás; a korai fejlesztés lehetőségei; elsősegélynyújtás − mit tegyünk, míg kiér a mentő;
családtámogatási rendszerünk változásai; a családi napközi rendszere és a családsegítő szolgálat működésének bemutatása; babamasszázs, szoptatási tanácsadás, szülésre felkészülés, egészséges
életmód...
A rendezvény teljes ideje alatt kézműves foglalkozások, arcfestés,
lufi-bohóc, tombola és egyéb meglepetések várják a gyerekeket. A
helyszínen használt gyermekruhákat gyűjtünk a családsegítő szolgálat számára.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a kismamáktól a nagypapákig május 12-én 9−14 óra között a Szent László Völgye Segítő Szolgálatnál (Családsegítő Szolgálat) − Szent László út 20.
Bordásné Szabadi Judit és Miks Anikó

Karitasz Martonvásáron
A martonvásári Karitasz létrehozott egy levelezőlistát, amire a lev-lista.hu/pub/karitasz_mv honlapcímen lehet feliratkozni. A levelezőlista célja, hogy
adományozók és segítségre szorulók egymásra találhassanak, mivel Martonvásáron nem áll rendelkezésre raktárhelyiség.
Ha van felesleges bútorunk, ruhánk, használati tárgyunk, kerti terményünk vagy időnk (pl: gyerekvigyázásra, korrepetálásra, takarításra, kerti munkára), amit ingyen vagy térítés fejében felajánlanánk annak, aki rászoruló, akkor bátran írjunk erre a
listára, mert sokat tudunk egymásnak segíteni, ha adunk abból, ami
a miénk.
Ha pedig szükséget szenvedünk valamiben, bátran merjünk kérni is!
Ha elég sokan csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, nagyobb
eséllyel tudunk embertársainkon segíteni.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a levelezőlistára, aki a
Karitasz értékrendjével azonosulni tud!
Victorné Erdős Eszter
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A házasság
léghajója
Férfi és nő, férj és feleség
kapcsolatának
dinamikáját
jól lehet szemléltetni egy léghajóval. Mikor egy férfi és
egy nő elhatározzák, hogy
jobban szeretnék megismerni
egymást, beszállnak a hajóba, s elindulnak egy számukra még ismeretlen, s megan�nyi váratlan helyzetet, kihívást tartogató úton. A léghajó egyre följebb és följebb
száll, mígnem az utasai eldöntik, hogy most már örökre
egy hajóban szeretnének maradni, többé nincs kiszállás.
Kimondják egymásnak a boldogító igent. Ahogy mélyül
az utasok egymás iránti szeretete és ismerete, úgy egyre
kifinomultabbá, érzékenyebbé válik a léghajó, olyan lesz
akár csak egy szenzor, amely
rögtön jelzi, ha bárhol, egyenetlen a súlyeloszlás. Az egymás iránti neheztelés, meg
nem bocsátás lehúzza, s nem
tud a korábbi magaslatokban
szárnyalni, ha az egyik felet
nyomasztja bármi, megbillen, s közös erővel kell helyreállítani az egyensúlyt. Addig, amíg a negatív érzelmek
felszínre nem törnek, a jóknak nincs helyük. Néha a léghajóból is ki kell dobni azokat a nehezékeket, amelyeket
a bennünk vagy az egymást
közt lévő feszültségek szülnek, hogy a léghajó ismét a
magasba tudjon emelkedni.
A következő írásunkban szeretnénk néhány kérdéssel segíteni
abban, hogy ki-ki megvizsgálhassa, van-e kidobálandó nehezék a társával közös léghajójában.
Czéksuné Biró Nóra
és Fodor-Adorjáni Edit

Védőnéni
Az egyes körzet védőnőjeként szeretnék bemutatkozni. Horváth Márta vagyok,
s most fél állásban, helyettesítőként látom el a körzet
feladatait. Egyébként 2002
szeptemberétől dolgozom
védőnőként. Tavaly végeztem a Semmelweis Egyetemen, mint szoptatási szaktanácsadó. Három gyermekünkkel 2007 óta élünk
Martonvásáron.
Keddenként 8−12 óráig
tart a várandós és csecsemő tanácsadás. Az óvodások évenkénti státuszvizsgálatait a szülőkkel egyeztetve, más időpontban is elkészítem.
A Brunszvik Teréz Óvodában minden szerdán 7.30tól 8.30-ig tartok fogadóórát az óvodások szüleinek.
Az óvónők munkáját támogatva sikerült elindítani az
óvodai egészségnevelést a
fogápolás, egészséges táplálkozás, személyi higiénia,
környezetvédelem témakörökben.

Van út a szabadsághoz!
Ha le akar szokni az alkoholról, várjuk szeretettel hétfőnként
17 órára a Szent László Völgye Segítő Szolgálatnál rendezett alkalmainkon a Kék kereszt csoportban!
Kovács Sz. Veronika: (veronikapdv@yahoo.fr)
Vargáné Veszeley Erzsébet: (20) 824−3724
Eisenbacher Zsolt: (70) 297−7181

HIRDETÉS
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Ajánlják fel adójuk 1%-át!
Az elmúlt év végén az adóhivatal nem megfelelő, vagy késedelmes
adatszolgáltatás miatt néhány szervezetet kizárt abból a körből, amelyik jogosult az Önök által felajánlott 1 százaléknyi adóhányad fogadására. Közeleg a májusi bevallási határidő, 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 civil szervezet
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, 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, tehetséges fiatalok nevelése.
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: 18495841–1–07
Amennyiben – szándékunk ellenére – kimaradt olyan szervezet, amelyik fogadhat 1%-os támogatást, kérjük, hogy a
bbkozpont@gmail.com címen jelezzék. Májusi számunkban pótoljuk a közzétételt.
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Módosult
ügyfélfogadási rend
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 1-jétől kezdődően módosította a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a március 1-jével hatályba lépő új
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Ügyfélszolgálat:
8.00−16.00
8.00−16.00
8.00−17.30
8.00−16.00
8.00−12.00

Hétfő
Szerda
Péntek

Polgármesteri Hivatal:
–
13.00−16.00
8.00−12.00
13.00−17.30
8.00−12.00
–

Hétfő
Szerda
Péntek

Okmányiroda:
8.00−12.00
13.00−16.00
8.00−12.00
13.00−17.30
8.00−12.00
–

Szerda

Pénztár:
8.00−12.00

13.00−17.30

Polgármester, alpolgármester, jegyző, kabinetvezető:
Szerda
8.00−12.00
13.00−17.30

Ingatlan eladási
hirdetmény
Martonvásár Város Önkormányzata
(2462 Martonvásár, Budai út 13.)
nyilvános pályázatot hirdet:
1) Martonvásár, Dréher u. 2/1. szám alatti 39 m 2 alapterületű
önkormányzati bérlakás értékesítésére. Az ingatlan kikiáltási ára 4 500 000 Ft.
2)Martonvásár, Budai út 4. szám alatti 655 m 2 alapterületű ingatlan és a rajta álló, mintegy 300 m 2 épület, illetve a
3) Martonvásár, Jókai u. 58. szám alatti 1134 m 2 alapterületű
beépítetlen építési telek értékesítésére.
A részletes pályázati felhívás az önkormányzat honlapján a hirdetmények rovatban található meg.
Kapcsolattartó: Tóth Zoltán műszaki osztályvezető
Telefon:
(22) 569-208
Fax:
(22) 460-029
E-mail:
epitesugy@martonvasar.hu

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak
23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432–9407;
• Még javíthatsz évvégéig németből. Hívj, segítek, türelmes nyugdíjas pedagógus. Telefonszám: (22) 460−257.
• A BBKÖZpont 4 órás munkatársat keres. A részletes feltételek a
www.martonvasar.hu honlapon találhatók.

INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. március 1-31-éig
Házasságot ezen időszak alatt egy pár sem kötött.

Újszülöttjeink:
Stier Milán Pál, Juhász Eszter, Radócz Márk

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink:
Olvasóink kérésének megfelelően a jövőben ismét közzétesszük elhunytjaink neveit is, azok
kivételével, akiknek hozzátartozói kifejezetten
megtiltják ezt. A szerk.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik
VÉGH BERNÁT
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, s ezzel is fájdalmunkat enyhítették. Külön köszönet dr. Czikajló Gyula háziorvosnak, alázatos munkájáért.
A gyászoló család

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
április 17-én (kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor
A martonvásári Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon sikeresen
befejezte TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0329 „Humánerőforrás
fejlesztése a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek szakszerű
ellátása érdekében” című pályázati projektjét.
A program keretében a tantestület tagja „Autizmus spektrum
zavarok pedagógiája” szakirányú képzésen vett részt.
A pályázaton elnyert e címen felhasznált összeg: 4 167 290 Ft.

• 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 marton
vásári orvosi rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra ügyelet mű
ködik.
• 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 ki
függesztett táblán értesülhetnek.

Babaruha börze

• Védőnői szolgálat •
– Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (22) 461–369 Mobil: (30) 384–4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
– I. körzet védőnője: Horváth Márta, (20) 421−8556
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 8–12 óráig
– Iskolai és ifjúság egészségügyi védőnő: Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com

Babaruha börzét rendezünk április 20-án 8−12 óráig
a Brunszvik Teréz Óvoda aulájában (Deák F. u. 3.)
Várunk minden érdeklődőt.
Felvilágosítást a védőnőktől kaphatnak.
Dolinka Évát a (30) 384−4382-es, Horváth Mártát pedig
a (20) 421−8556-es számon érhetik el ez ügyben (is).
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• 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

• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsi: április 21., 22. és május 12., 13.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Eszet Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: április 28., 29.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: május 5., 6.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Tel.: (25) 455−812
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A hazai pálya előnye
Elindult a bajnokság, első mérkőzésünket hazai pályán játszottuk
a Szabadegyháza ellen, s csapatunk 1:0-ra nyert. Következő mérkőzésünket Velencén játszottuk. Ott 20 perc
alatt vesztettük el a mérkőzést, ennyi idő elteltével ellenfelünk már 3:0-ra is vezetett, s végül
4:1-re nyerte meg a mérkőzést. Egy-két játékosunknak nem jelentett semmit ez a rangadó, sajnos… Következő mérkőzéseinken javítottunk.
Hazai pályán Sárszentmiklós ellen 3:2-re, majd
a Baracs ellen 2:0-ra nyert csapatunk, megmutatva, hogy azért több is van bennünk! Hos�szú az út, nem ártana, ha egy-két játékosunk kicsit jobb hozzáállást tanúsítana és akkor a vé-

gén még szép eredménnyel is zárhatnánk az évet.
Átalakult ifi csapatunk Szabadegyháza ellen 6:0ra nyert, majd a Velence otthonában 1:1-es döntetlent ért el. Hazai környezetben a Sárszentmiklós
ellen 4:1-re kikaptunk, de a Baracs ellen 9:1-es diadal született. A csapat jó, ha a hozzáállás nem változik, szép eredményeket érhetnek el fiataljaink.
Serdülő csapatunk (a Forum Martini lapzártája
után) Kápolnásnyéken kezdi a bajnokságot április 6-án.
Mérkőzéseinkre mindenkit várunk nagy-nagy
szeretettel. Mérkőzésekről és programjainkról bővebb információt megújult honlapunkon,
a www.martonsk.gportal.hu oldalon találnak.
MSK

Kétszámjegyű győzelmek
A gyerekek rendületlenül
készülnek az új idényre,
az U7-9-11-es korcsoportok a Bozsik Tornákra, amit
első alkalommal Martonvásáron március 31-én
meg is tartottunk. A tornán Martonvásár, Etyek,
Gyúró-Tordas és Ercsi korcsoportjai mérték ös�sze tudásukat. A torna legjobbjaira (ugyancsak a
lapzártát követően) április 6-án, Székesfehérváron újabb megmérettetés vár. Körzeti válogatott
VUK torna a VIDI szervezésében, ahol a tehetségek megmutathatják tudásukat. Az U11-es korcsoportunk a Dunamount Bajnokságban, az U10-es

Dunaújváros csapata ellen 13:2-re nyert, majd a
Dunaföldvár csapata ellen 11:1-re győzött magabiztosan. Az U13-as korcsoportunk az FMLSZ által kiírt bajnokságban, a Pusztaszabolcs otthonában 10:1-re nyert, megőrizve veretlenségét. Egyesületünkbe továbbra is várjuk az ifjú foci palántákat, jelentkezni edzésidőpontban lehet a tornateremben, vagy a sportpályán.
Bővebben, a www.mustangse.gportal.hu honlapon találnak információt.
Tornáinkra, rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk.
Mustang SE

A Bozsik tornán szereplő 7−9−11 éves Mustangosok

Teniszezz
velünk!
A
Martontenisz
Sportegyesület április 30-án és május
1-jén 10-órától nyílt
tenisznapot szervez a
Brunszvik parkban az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának pályáin. Szeretettel meghívunk és elvárunk minden teniszkedvelő felnőttet, gyermeket, egyedül vagy családtaggal,
egy kis ismerkedéssel egybekötött örömteniszre.
A kétnapos program során ingyenes lehetőséget kínálunk mindenkinek, hogy magát kipróbálja, játszhasson, s ügyességi játékokon, gyakorlatokon keresztül
felmérhesse saját vagy gyermeke képességeit, melyben képesített sporttársaink állnak az érdeklődők rendelkezésére. A rendezvényre az egyesület szolgáltatja a labdákat és ütőket (ha történetesen még nem volna saját).
Az egyesület nem titkolt célja, hogy a rendezvénnyel újabb
barátokat szerezzünk e nemes
sportnak, kedvet csináljunk a
rendszeres sportoláshoz, s nem
utolsó sorban hozzájáruljunk a
város és a MTA Agrártudományi Kutatóközpontja kapcsolatainak további erősítéséhez.
Az esemény egyben tagtoborzó
is lesz. Az egyesület kedvezményes belépési feltételeket kínál
azok számára, akik a bemutatón megjelennek és kinyilvánítják belépési szándékukat.
A két napban az egyesület ifjú
(12-) reménységei részvételével – akik egyébként az országos Play and Stay versenyeken
már eddig is jelentős sikereket
értek el − bemutató teniszt is
rendezünk, melyre a helyszínen
a résztvevő gyerekek is nevezhetnek.
Nagy Péter

Újra indult a kézilabda idény
Elkezdődött a tavaszi bajnokság. Női kézilabdásaink remekeltek, férfi kéziseink még váratnak a sikerre.
A női csapat eddig 4 mérkőzésen van túl. Az első két mec�cset a tabellát vezető Rácalmás
SE és Pázmánd-Gárdony SE el-
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•

len vívta, s bár kikaptak, megmutatták, hogy a téli felkészülés sikeres volt és végig „partiban” voltak mindkét csapattal.
A következő két mérkőzés alkalmával már felülkerekedtek
a Móri KSC és a Soponya SE
csapatán, így két győzelmet és

2012. április

4 pontot tudhatnak eddig magukénak kézilabdás lányaink.
A férfi kézilabdásaink eddig
3 meccset játszottak le. Sajnos
lapzártáig nem sok jót hozott
nekik a tavaszi szezon, egyetlen
mérkőzést sem sikerült megnyerniük.

Legközelebb április 15-én
12 órakor Soponyán játszanak
női kézilabdásaink Aba-Sárvíz
KE ellen, férfi kézilabdásaink
pedig ugyancsak 15-én lépnek
pályára idegenben Seregélyes
csapata ellen.
Záborszki Helga

