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Szeretetben teljes, áldott karácsonyi ünnepeket,
kedvezo´´ változásokat és boldogságot hozó
új esztendot
´´ kívánunk minden
kedves Olvasónknak!

Várjuk Önöket…
…december 13-án (csütörtökön) 15 órára a Hagyományőrzés és önkifejezés a 20 éves „Együtt−Értük” Alapítvánnyal című

program záró rendezvényére a martonvásári FM Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Diákotthonba (Bajcsy-Zsilinszky u. 32.);
…december 13-án (csütörtökön) 19 órakor a Százszorszép Táncegyüttes hagyományos év végi gálájára, Budapesten a Hagyományok Házába (Budapest, I. kerület, Corvin tér 8.);
…december 15-én (szombaton) 16 órára a Művészeti Iskola Karácsonyi Koncertjére az MTA ATK előadótermébe.
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Képviselő-testületi és kabinethírek

Martonvásáron nem lesz
adóemelés 2013-ban − így
döntött képviselő-testületünk.
Képviselő-testületünk korábbi döntésének megfelelően a
Béke utcából kivezető dűlőút belterületi aszfaltozásának
teljes költségét Riczu István
vállalta, továbbá hozzájárult a
vasúti közúti aluljáró járdájának megszélesítéséből adódó
terhekhez. A járda, az új korlát
kiépítésének költségeit önkormányzatunk finanszírozza, az
független a Vasút utca kialakításától! (Ld. külön írásunk).
A Martonvásárért Alapítván�-

nyal közösen 1,49 millió forintnyi pályázatot nyertünk el
20 hulladékgyűjtő edény kihelyezésére. Várjuk az Önök
javaslatait is, hol van leginkább szükség a köztéri szemetesekre! (kapcsolat:
kabinetvezeto@martonvasar.hu)

Járási hivatal

Képviselő-testületünknek október 31-éig kellett döntenie
a kormánymegbízottal megkötendő szerződés elfogadásáról, melyet követően november 7-én tartottunk szülői fórumot, ahol az érintettek elmondhatták javaslatai-
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Kétszáz éves Megyeháza

Az idén ünnepli kétszáz esztendős születésnapját a Megyeháza épülete. Ebből az alkalomból november 21-én délután tudományos tanácskozást és kiállítást szerveztek Pollack Mihály,
az épület homlokzatának tervezője tiszteletére. Az érdeklődőket dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott és Törő Gábor elnök
is köszöntötte, a tanácskozást pedig L. Simon László kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg, hangsúlyozva a nagy elődök tetteinek nemzeti tudatot erősítő szerepét. A 200 éves vármegyeházáról dr. Erdős Ferenc nyugalmazott levéltár-igazgató beszélt, majd Vitek Gábor levéltár-igazgató Pecsét, címer, címeres pecsét címmel tartott előadást. Dr. Bibó István művészettörténész Pollack Mihály Fejér megyei munkásságát, Bartos
György művészettörténész az építész klasszicista templomait,
dr. Fekete J. Csaba építészmérnök, akadémikus és Bányai Balázs pedig Pollack vajtai Zichy-kastélyról készített terveiről beszélt. A rendezvény a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságán
egy kiállítás megnyitójával folytatódott, melyet Vargha Tamás
honvédelmi államtitkár, a rendezvény fővédnöke nyitott meg.
Számos település Szerkezeti, Szabályozási és Helyi Építési
Szabályzatának módosítását véleményezte legutóbbi ülésén a
közgyűlés. Megtárgyalta és elfogadta a kitüntető címek és díjak
átadásának új rendszerét, ezeket évente két alkalommal, díjankét kettőt−kettőt március 15-én és október 23-án adnak át a jövőben. Tájékoztatót hallgattunk meg a szociális ellátások rendszeréről, a Magyar Államkincstár által végzett értékpapír-forgalmazás tapasztalatairól, és a Fejér megyei települési szennyvízgyűjtés, tisztítás és kezelés helyzetéről.
A legfontosabb napirendi pont a területfejlesztés és a tervezés.
Számunkra elsődleges az itt élő emberek életminőségének javítása, boldogulásuknak elősegítése. A tevékenyebb megyepolitikában a városokkal és településekkel való együttgondolkodásban,
a hátrányos helyzetű és már fejlődésnek indult térségek programjainak összefogásában számtalan feltáratlan lehetőség kínálkozik. Lényeges, hogy a jövőt illetően minden megyei képviselőnek feladata lesz, hogy a saját területén hathatós munkát folytasson, kapcsolatot tartva a települések vezetőivel.
Farkas Erzsébet
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kat, kritikájukat. Ekkor még
nem zárult le a tervezési folyamat, így a leginkább érintett Martonvásáriaknak, a kisgyermekek szüleinek, pedagógusainknak javaslatait is
beépítettük az elképzelésekbe.
Egy új osztálytermet alakítottunk ki a „B” iskolaépület
emeletén, így külön bejárattal
minden osztályt ezen a szinten
helyezünk el. Az érintett gyermekek a 7-es út mellől felköltöztek egy udvari terembe. Könyvtárunk új helyre, a
műemlék óvodaépület felújított termeibe költözik át. A járási hivatal a könyvtár korábbi
helyén a jövő évben fokozatosan kezdi meg működését, és
2013 őszétől az okmányiroda
átköltözésével létrejön a kormányablak, ahol több, mint
2000 féle ügy intézésére nyílik majd lehetőségünk.

Novemberi határozatok

• Együttműködési megállapodást kötöttünk a polgárőrséggel, mely szervezet teljesen
megújulva folytatja a megkezdett munkát a 2013-as évben.
• Martonvásáron
2013-ban
nem emelünk adót, az ár- és
díjtételeinket – a buszközlekedés és szemétszállítás díjainak
kivételével − az infláció mértékével növeltük, de nagyobb
emelést a családok ilyen nehéz helyzetében nem tartunk
reálisnak. A vonatkozó jogszabályok alapján a víz-, csatorna-, és „szemétdíj” megállapítása a jövő évtől teljes egészében kikerül önkormányzatunk döntési köréből.
• A hulladékszállítás megnö
vekedett díját nem kívántuk
elfogadni, de az elődeink által
megkötött társulási megállapodás, a 2013-tól élő új rendszer nem tette lehetővé, hogy
másképpen döntsünk. Részletek külön cikkünkben.
• A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
szóló 15/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyeztük az Al-

kotmánybíróság erről szóló döntésének megfelelően.
• A korábban meghatározott
elvek alapján, miszerint önkormányzatunk nem tudja
fenntartani amúgy sem megfelelő állapotú lakásállományát,
megkezdtük azok értékesítését, és az így befolyó összegekből képesek vagyunk a kisebb beruházások megvalósítására. Így döntöttünk a Bajcsy-Zsilinszky utcában található jó állapotú lakásunk értékesítésre történő meghirdetéséről, illetve a korábban
meghirdetett Dreher utcai lakásunk eladásáról, valamint
lemondtunk elővásárlási jogunkról az Orgona – BajcsyZsilinszky utca sarkán található épületegyüttes egyik lakásának eladása kapcsán.
• Többek
között
döntöttünk még a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj
és tandíjfizetési kötelezettség
megállapításának szabályairól, a Brunszvik-Beethoven
Rendezvényszervező Központ
és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Jóváhagytuk az önkormányzat 2013.
évi belső ellenőrzési tervét, a
közbeszerzési szabályzatot, és
a képviselő-testület 2013. évi
munkatervét.

Közmeghallgatás

Képviselő-testületünk 2013.
január 24-én, pénteken 18 órától a Beethoven Általános Iskola aulájában közmeghallgatást tart, melyre szeretettel várjuk helyi közösségünk
minden érdeklődő tagját! Kérjük Önöket, amennyiben a helyi közösség (önkormányzat)
ügyeiben tájékozódnak, hiteles forrást válasszanak, kérdéseikkel, ötleteikkel keressék
mindegyikünket bizalommal.
Áldott karácsonyt és közös sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk Önöknek!
Martonvásár Város Önkor
mányzatának képviselői nevében

Horváth Bálint
kabinetvezető
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Januártól új hulladékgazdálkodási rend

Az önkormányzatok törvényben meghatározott kötelező feladata a hulladékgazdálkodás, így a hulladékszállítási közszolgáltatás megszervezése. Az Európai Unió és az
Országos Hulladékgazdálkodási Terv alapvetései alapján
meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében −
többéves együttgondolkodás
után – több mint 160 önkormányzat 2006-ban Társulási
Megállapodást kötött. E megyéken túlnyúló társulás tagja
Martonvásár önkormányzata
is. A Társulás Tanácsa (a tagi
önkormányzatok) a közös érdekek érvényesítésére döntött
• az egységes hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséről,
• a bezárt hulladéklerakók rekultivációjáról,
• a megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási
rendszer működtetéséről és
igénybevételéről.
A társult önkormányzatok a
szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra ruházták
át. A Társulás közel 20 milliárd forintnyi pályázati támogatást nyert el. A támogatott
programon belül valósul meg
a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, illetve közel száz bezárt lerakó rekultivációja. Városunkat a beruházás közvetlenül
egy hulladékudvar kialakításával érinti.
A Társulás 2011-ben közbeszerzési eljárással választotta ki a megvalósuló rendszer
üzemeltetőjét, valamint közszolgáltatóját. Martonvásár
ter ületén a közszolgáltatást 2013. január 1-jétől a
nyertes konzorcium tagja,
a VHG Velence-tavi Hulla-

dékgazdálkodási Kft. látja el.
A közbeszerzés eredményeként (következményeként) a
szilárd hulladék elszállításának díja 2015-ig meghatározott terv szerint alakul. Így az
egységes szállítási és kezelési
díj alapja 2013. évre 4,01 Ft +
áfa/liter. Az egységárat meghatározott korrekciós értékkel
és az alkalmazott edény űrtartalmával szorozva adódik
a heti szállítási díj. Ezt a díjat
és a szemétszállítás rendjét a
képviselő-testületünknek rendeletben kell rögzíteni.
Az ármeghatározás és a szállítás rendjével kapcsolatos tárgyalásainkon az említett közbeszerzési eljárás szabályaiból adódóan rendkívül kevés

mozgásterünk maradt. A szigorúan meghatározott keretek között sikerült ugyan kedvezményeket elérni, azonban
a január 1-jétől alkalmazható ár, ha jogszabály másként
nem rendelkezik, várhatóan
kb. 40 százalékkal lesz magasabb a 2012-es díjnál.
Az elmúlt napokban hirdették
ki a hulladékgazdálkodásra
vonatkozó új törvényt, amely
2013. január 1-jétől lép hatályba. A törvény díjmegállapításra vonatkozó előírása alapján
a Társulás által meghatározott
díjak alkalmazhatóságát jogászok vizsgálják. Az alkalmazandó díjat és a szemétszállítás
megváltozott feltételeit képviselő-testületünk december 18-

án tárgyalja újra. Emiatt a jövő
évi díjat jelenleg nem tudom
közölni. A közszolgáltatás tartalma azonban már rögzített,
így az a következő:
– heti rendszerességgel házhoz
menő lakossági kommunális
hulladékgyűjtés és szállítás,
– havonta egyszer házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés és szállítás,
– 8 alkalommal házhoz menő
zöldhulladék gyűjtés és szállítás,
– 1 alkalommal lomtalanítás
(a módjáról még tárgyalunk).
A szállítások menetrendjéről
(napjáról), a változásokról és
az egyéb tudnivalókról az év
végéig tájékoztató készül.
Gucsek István
alpolgármester

Új út és járda
Példaértékűen kialakított, százméternyi útszakasszal (képünkön) gazdagodott a Béke utca és
ezzel együtt városunk egésze. A novemberi tavaszban megkezdett munka során örömmel tapasztalhattuk, hogy lehet − egy nem megfelelően kijelölt út és a rajta zajló járműforgalom
pora-sara stb. okán − éveken át húzódó vitás
ügyet ilyen módon is megoldani. Képviselőtestületünk az engedélyével, és a műszaki tartalom meghatározásával járult hozzá, hogy az út
az önkormányzati tulajdonú útterület tengelyébe helyezve, a kérelmező Riczu István költségén megújulhasson. Az aszfaltburkolattal, szegélykővel, vízelvezetéssel és a mezőgazdasági terület felől „sárrázó” szakasszal felújított és
környezetében szépen parkosított út természetesen továbbra is az önkormányzat tulajdonában
és kezelésében maradt. Köszönet érte.
A vasúti híd alatt gyalogosan közlekedők több
évtizedes vágya teljesült Mikulás napján. Sokak
örömére, iker babakocsival is kényelmesen járható, aszfaltozott burkolatú járdát tudtunk építeni az idén elkészített tervek alapján. A némi
közlekedési kényelmetlenséggel járó munkát a

közös kivitelezési határ miatt − a vasúti beruházás részeként zajló − Vasút utca − Hunyadi útkereszteződés átépítési munkáihoz kellett igazítanunk. Hosszas tárgyalások során sikerült elérni, hogy a keskeny és balesetveszélyes − a vasúti gyalogos aluljáró megépítésének indokával
lezárásra ítélt − járdaszakaszt felújíthassuk, szélesíthessük. A kivitelezés során új szegélykő és
védőkorlát, csapadékvíz-elvezetés, valamint 80
méternyi aszfaltburkolat készült el. A beruházás költségét az önkormányzat fedezte, melyhez Riczu István jelentős támogatást nyújtott.
Köszönjük!
A költségeket csökkentette, hogy több munkarészt a közmunkások bevonásával a
Martongazda Kft. oldott meg és nem kellett a
munkához a forgalomterelés magas díját sem
megfizetnünk. Tekintettel arra, hogy a híd alatti útfelület állapota miatt, az ott összegyűlt víz
elvezetése továbbra is gond, a munka második
ütemében a felfreccsenés ellen védelmet nyújtó, átlátszó műanyagból készült védőfalat alakítunk ki.
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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Amíg a hó le nem hull, addig biciklizem
Kerékpározásról, a közelgő karácsonyról, 2013-ról és a város ügyes-bajos
dolgairól faggattuk dr. Szabó Tibor polgármestert.
• Közeleg a karácsony, a munka nagy
részét sikerül majd lezárni az ünnepekig?
− Ha lezárni nem is, de felfüggeszteni,
úgy látom, sikerül majd, hisz a karácsony másról szól, mint a hétköznapok.
• A járási hivatallal kapcsolatos munkálatok hogy állnak?
− Ami az adminisztratív, átalakítási munkákat illeti, azok az idén befejeződnek, utána pedig az új év kezdetével fel is áll majd a hivatal. Úgy gondolom, hogy az ünnep környékén nem ezzel kell foglalkozni, munkatársaim is inkább családjukkal kívánnak majd hos�szabb időt eltölteni.
Magam is kíváncsian várom, hogy az új
járási hivatal hogyan fog működni. Bízom benne, hogy ha nem is azonnal,
de egy-két hónapon belül olajozottá válik az új rendszer, és mindenki meggyőződhet arról, hogy érdemes volt vállalni
némi áldozatot ez ügyben.

hogy egy iskolai osztály a földszintről
az emeletre költözzön. Ott a tantermet ki
kellett alakítani. Ilyen rövid idő alatt a
kapcsolódó kiszolgáló helyiségek létrehozása lehetetlen volt, amit tavasszal pótolunk. Úgy érzem a szülők és a pedagógusok többsége is megértette, hogy a város fejlődése szempontjából a hivatal elhelyezése kulcsfontosságú még akkor is,
ha ez átmenetileg kényelmetlenségekkel
jár. Szeretném ezúton is megköszönni a
szülőknek és a gyermekeknek, hogy vállalták ezt a többletterhet. Hosszú távon
az oktatás hely igénye a nagy iskola bővítésével oldható meg, hiszen a kis iskola igazából csak komoly kompromisszumokkal alkalmas oktatásra.
• Martonvásár számára jóval több, mint
presztízs, hogy járásközpont lehet, de
ez annak idején a választási ígéretekben nem szerepelt. Szerepelt viszont sok
minden más, amelyekkel kapcsolatban,
az előző számban megjelentek szerint,

„...az államigazgatás célja az, hogy több
mint 2000 féle ügyet el lehessen
intézni a járási hivatalban.”
• Ki vezeti majd a hivatalt?
− Eldőlt, hogy a hivatal állományát a
környező települések és Martonvásár hivatalaiból átvezényelt emberek alkotják
majd. Mire megjelenik a Forum Martini, addigra valószínűleg vezetőjének kilétére is fény derülhet. Az ott dolgozók
létszáma 30 körüli lesz, ami egyéb szakigazgatási feladatok átvételével tovább
bővülhet.
• Milyen ügyeket intézhetünk itt?
− Fontos, hogy az építési hatósági feladatok például maradnak a polgármesteri hivatal hatáskörében, távlatilag viszont az államigazgatás célja az, hogy
több mint 2000 féle ügyet el lehessen intézni a járási hivatalban. Tehát, gyakorlatilag a polgárok közigazgatással kapcsolatban felmerült ügyei helyben, a kormányablakok segítségével intézhetők.
• Ne menjünk el az átépítés körüli gondok mellett!
− Volt némi egyeztetési zavar. Viszonylag későn, október elejére derültek ki a
járási hivatallal kapcsolatos igények.
Ekkor tudtunk a szülőkkel is egyeztetni,
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jól áll a város. Hátradőlhet a képviselőtestület, élén a polgármesterrel?
− Semmiképpen sem. Bár a járásszékhely nem volt a programunkban, a kistérségi vezető szerep, mint cél, szerepelt
benne. Úgy gondolom, hogy ez nem elsősorban adminisztratív okból, hanem
emberi szempontból fontos, hiszen a hivatalban az emberekért dolgoznak. Ennek az attitűdnek a megerősödését várom.
Sajnos egyéb ügyek kapcsán sem tehetjük karba a kezünket, nem dőlhetünk
hátra. A több ügy közül egyik a csatorna. Sok minden elrendeződött, a hiteltartozás nagy részét letudtuk, de a mű-

művállalathoz kell csatlakoznia. Tervbe vettük továbbá a tisztítómű bővítését
és a még csatornázatlan területek, elsősorban a lakópark bekapcsolását a rendszerbe. Ebben a vonatkozásban a tervezési munkák készen vannak, és a jövő év
folyamán pályázunk a kivitelezésre. Bízom benne, hogy sikerrel.
• Óvoda?
− Egyéb fontos terveink között szerepel
az óvoda bővítése is. Szerencsére, hisz
Martonvásár azon kevés települések
egyike, ahol lényegesen több gyerek születik, mint ahányan távoznak közülünk.
Ez azt jelenti, hogy Martonvásárnak jövője van, jó hely, de egyben feladatok is
hárulnak ránk. Pályázat keretében sikerült forrást teremteni az óvoda bővítésére, ami azt jelenti, hogy jövő szeptembertől két új csoport indulhat majd. Az
idén megkezdte működését a bölcsőde a
Segítő Szolgálat épületében, amelynek
kapacitását igyekszünk bővíteni.
• A gépállomás területe is megújulhat?
− Álmunk egy igazi kulturális központ

„Martonvásár azon kevés települések egyike,
ahol lényegesen több gyerek születik...”
ködtetés területén még vannak teendőink. Létrehoztuk az üzemeltető cégünket, így egy fontos feladatot megoldottunk, viszont a törvények megváltoztak,
így ennek a cégnek egy nagyobb köz-
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kialakítása, amelynek első üteme kezdődik el tavaszra. Ha pályázataink nyernek, akkor a teljes átalakítás megvalósul, nem csak a rendezvényudvar, hanem környezetének tekintetében is. Mél-

INTERJÚ
tó épületbe kerülhetne végre az Óvodamúzeum is.
• Ez lesz a városközpont?
− Egyelőre Martonvásár egy olyan kisváros, amelyiknek nincs igazi központja. Olyan központja, ahol az emberek
egymással találkozhatnak, megihatnak
egy kávét, meghallgathatnak egy spontán koncertet... Amikor megkérdeztük
az embereket, hogy mit szeretnének, akkor ebbéli igényüket fejezték ki.
• Találkozás, kávé, koncert. Milyen korosztályra számít majd a leendő városközpont?
− Bízom benne, hogy ott azok a fiatalok
is otthonra lelnek, akik most kiszorulnak a helyi lehetőségekből. Sokakkal találkozhatunk most az utcákon, akik nehezen találnak célt szórakozás, kikapcsolódás tekintetében. Azt is természetesnek tartanám, ha az Európa-szerte
szokásos módon, az idősebbek családostul kisétálnának a főtérre.
• Ez következő két éves feladatnak kitűnő cél.
− Talán inkább egy hosszabb távú cél,
de az első lépéseket jó volna megtenni a következő két évben. Fontos azonban, hogy arról se feledkezzünk meg,
hogy utakat, járdát kell építeni. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez önkormányzati feladat még akkor is, ha a járda építését én személyesen jó összefogási lehetőségnek tartom.
• Kihez fordulhatunk ez ügyben?
− Akár személyesen hozzám is. Szívesen

felújítására, az még nem történt meg. De
nem adjuk fel. Óriási a kontraszt a kastély és az állomás között, ami elfogadhatatlan. Egy kulturált kisváros ilyen állomásra nem lehet büszke. Kíváncsian
várjuk a buszpályaudvar kiépítését. Némileg több lehetőségünk volt, hogy odafigyeljünk rá, így azt reméljük, hogy
szolgálni fogja az itt lakók és a környékbeli közlekedők kényelmét.

„…Európa-szerte szokásos módon, az idősebbek
családostul kisétálnának a főtérre.”
• Parkolás?
− Itt adósságunk van, de folynak a tárgyalások arról, hogy minél több autót
el tudjunk helyezni egy további parkoló
megépítésével. Pótolni szeretnénk ezt az
elmaradást még a következő két évben.
• Mivel indul a munka 2013-ban?
− Első lépés a költségvetés elfogadása.
Tárgyaljuk már a tervezetet, de egyelőre
kevesebb információnk van, mint általában szokott lenni. Megváltozik a finanszírozási rend. Az iskola pénzügyeit például átveszi az állam. Az még függőben
van, hogy annak működtetése az önkormányzatnál marad-e.
• Év elején, a költségvetés elfogadása
utáni teendők?
− Elindul két beruházásunk, ahogy említettem, az óvoda bővítése és a rendezvényudvar átalakítása. Ha már beruházás, szintén elmaradásunk van a komo-

„...mert bármikor megállhatok és
beszélgethetek az emberekkel.”
veszek minden ötletet és segítek mindenben, ami otthonossá teszi ezt a kisvárost.
• Mi az, ami kevésbé „fényes” az elmúlt
időszakból?
− Több ilyenről is beszélhetünk. Az utak
állapotával kapcsolatban mindenképpen
vannak elmaradásaink. Az okok anyagiakra vezethetők vissza, hiszen a város
súlyosan eladósodott. Reményeink szerint ennek a tehernek egy részét az állam
leveszi a vállunkról, ami könnyebbséget
jelent a jövő évre vonatkozólag.
Kudarcosnak tekinthető a vasútállomás
és környékének állapota, az aluljáró. A
történet sajnos itt is a régmúltból eredeztethető. Elődeink elmulasztották, vagy
nem volt lehetőségük a felújítással kapcsolatban kellő erővel fellépni. Bár már
szerződéses ígéretünk is van az állomás

út és a város között, ahol egy-, két- és
négylakásos házak épülnének. Többszöri tárgyalás során megállapodtunk abban, hogy a beruházás folyamán kiépül
majd a teljes infrastruktúra. A terület
az Ady Endre utcán keresztül, illetve a
benzinkút mellett nyíló úton kapcsolódik majd a városhoz. A beruházó emellett vállalta két új orvosi rendelő megépítését a meglévő épület bővítéseként.

lyabb vállalkozások idevonzását illetően, amiben áttörést nem sikerült elérni, pedig a várost szűkös anyagi helyzetéből ez tudná kirántani. De, nem adtuk
fel. Ennek szervezési munkái folyamatosan zajlanak. A gond az, hogy a település az elmúlt húsz évben, az előrelátó hasonló településekkel ellentétben, eladta,
illetve nem szerezte meg az erre alkalmas területeket.
• Lakópark projekt a vasút mellett?
− Kíváncsian várjuk, hogy a beígért beruházás a 10 hektáros területen elindul-e és milyen feltételekkel. Nem önkormányzati fejlesztésről van szó, de az
kihat a város fejlődésére.
• Sok embernek erről szinte semmilyen
ismerete nincs.
− Az előző önkormányzat által jóváhagyott magánberuházásról van szó a vas-

• Tárgyalások mellett szinte minden rendezvényen részt vesz. November 17-én
például biciklivel érkezett a termelői vásárra…
− Három komoly okom is van a kerékpározásra. Egyrészt szeretek biciklizni,
mindig is szerettem, másrészt most éppen orvosi előírás a szívműtétem után.
Harmadik oka, ami többeket érint, hogy
szeretek a városban így járni, mert bármikor megállhatok és beszélgethetek az
emberekkel. Ilyenkor hallgatom meg a
legtöbb kritikát, ötletet, javaslatot, amelyekből az elmúlt két évben nagyon sok
volt. Érdemes kerékpárral járni.
• Katalin tocsogott, hány fok a „biciklihatár”?
− Úgy tervezem, hogy amíg nem havasak az utak, addig biciklizem, utána pedig lehetőleg gyalog járom az utcákat,
ami szintén egészséges és hasznos is.
• A lap megjelenésekor az advent közepén leszünk. Hogyan készül a polgármester és hogyan Ön, mint magánember?
− Hála Istennek, nem kell szétválasztani a polgármesternek és a magánembernek az adventi készülődését, hisz a Megváltó mindenki számára eljött. Úgy gondolom, hogy mindenki máshoz hasonlóan az év vége a családdal, a rokonokkal
való találkozásnak és a feltöltekezésnek,
a hitbéli megerősödésnek az időszaka.
• Ajándékok?
− Inkább a találkozásokat tartom fontosnak, természetesen a családon belül szerényen bár, de megajándékozzuk egymást. A látogatások karácsonykor érintik a szűkebb rokonságot is.
• Mit kíván az ünnepekre és mit 2013-ra
a martonvásáriaknak?
− Az ünnepekre csendet, békességet,
sok szeretetet, a jövő évben pedig kitartó munkát és annak szerény eredményeit szeretném Önökkel közösen learatni!
Nagy Árpád
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ÁLDOTT KARÁCSONY

A karácsonyi csodának, az Úr
Jézus eljövetelének értelme,
célja van. Ünneprontásnak
tűnhet, hogy e sorok nem az
egyszerűségében is gyönyörű, karácsonyi történet részleteit tárják fel. Az ünnepi hangulatteremtésnél fontosabb
a karácsonyi csoda értelmével, céljával foglalkoznunk.
A mindenható Isten azért

„Azért jöttem…”

határozta el, hogy történelmünk egy meghatározott idején és helyén Augusztus császár napjaiban, a júdeai Betlehemben az Úr Jézus által
közénk jön, hogy a bűn-bocsánat, az ingyen kegyelem
lehetőségét megteremtse nekünk. Pál apostol írta a római gyülekezetnek: „Nincs
különbség, mindenki vétke-

Karácsony öröme
„Ébredj fel ember, mert Isten érted lett ember!”
(Szent Ágoston)
A karácsony különleges ünnep: képes dacolni a korok, szokások, hitek változásával, az internettel és a hipermarketekkel; az egész új világunkkal. Soha nem válik megszokottá. Minden évben betölt a varázsa. Ez alól a hitetlen ember
sem tudja kivonni magát. Újból és újból felidézi egy kicsit
a gyerekkor boldogságát. Egyben a csendes vágyat: mi lenne, ha mindig ilyen lenne a világ?
A hívő, keresztény ember számára ez az ünnep sokkal több,
mint nosztalgia. Aki megpróbál együtt élni az egyházzal,
annak szívében az adventi énekek szent vágyat ébresztenek:
„Harmatozzatok egek,…Jöjj Uram, ne késlekedjél…!” S ha
este kigyúlnak a karácsonyfákon a fények és kicserélődnek
az ajándékok, egy belső ragyogás felé tör a szív vágya, míg
csak éjféli misére nem csendül a harangszó, és a szent Éj
csodája megújul a lelkünkben. A jászolban fekvő gyermek
kitárja felénk kezecskéjét, és mosolya azt sugallja felénk,
amit majd a felnőtt Krisztus ajka fog kimondani: „Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik fáradtak és terheltek vagytok!”
Akik engednek hívásának, a szegény, lenézett pásztorokon
kezdve, azok számára az isteni béke, megnyugvás és öröm
kegyelmi ajándéka lesz az osztályrészük. De Az, aki mindezt elhozta nekünk, felnőtt korában tanítónkká lett, és elmondta, mit tegyünk. Ahhoz, hogy egész életünket áthassa
az isteni Élet, nem elég egy évben egyszer azon a szent éjszakán a jászol elé térdelnünk, mert szívünket most eltöltötte a karácsony romantikája, hanem egész életünkön át mindennap érintkeznünk kell Istennel. Hallgatnunk kell az igéket, melyeket ránk hagyományozott a Szentírásban, imádságos lélekkel. Erőlködnünk kell, hogy ami abban foglaltatott, igyekezzünk megélni a mindennapokban.
Az Istengyermek nem azért jött közénk, hogy később magunkra hagyjon minket. Elküldte nekünk Lelkét, hogy megtanítson minden igazságra. Megalapította egyházát, melyet Lelke vezet, hogy emberi szavakon keresztül is szóljon hozzánk. Közösséggé formálta azokat, akik benne hisznek, hogy erőnk és támaszunk legyen egymásban is az Ő
erejéből.
Szent Ágostonnal kezdtem, legyen ő a befejezés is:
„Nem éledhettél volna újra, ha ő nem segítene.
Elvesznél, ha ő el nem jött volna!”
Schrőder Gyula plébános
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/Máté evangéliuma 10:35./

zett és szűkölködik az Isten
dicsősége nélkül, ezért Isten
ingyen igazítja meg őket kegyelméből miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által,
mert az Isten Őt rendelte engesztelő áldozatul…” /Római
levél 3:23-25./. Amikor eljött az órája, az Úr Jézus határozottan elébe ment az eleve elrendelt eseményeknek és
Ézsaiás próféciáját beteljesítve a hátát odaadta a verőknek
„a mi vétkeink miatt kapott
sebeket, bűneink miatt törték
össze, Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen.” /
Ézsaiás 50:6. ; 53:5./ A katonák egy fémfogas korbáccsal
véresre verték a hátát, majd
a Golgotán borzalmas sebeket ejtve rászögezték két keresztbe ácsolt gerendára. Ezt
az iszonyatos testi szenvedést sok szökött rabszolga és
engedetlen katona is átélte.
Ami ezután következett, azt
mi sem elképzelni, sem leírni nem tudjuk, mert a men�nyei Atya kárhoztató ítélete
sújtott le rá az egész emberiség minden bűnéért. A te bűneidért is Ő bűnhődött. Helyetted is Ő adott elégtételt.
Az Úr Jézus egyetlenegy és
tökéletes áldozata a mindenható, szent Isten váltságműve. A mennyei Atya egyedül
az Úr Jézusért, az Ő tökéletes
elégtételéért tud nekünk megbocsátani. A keresztfán elvégeztetett ingyen kegyelem
ma is élő lehetőség. Azok élnek ezzel a lehetőséggel, akiket az Úr Isten mentő szeretetből fakadó, leleplező ítélete szembesíteni tudott bűnös állapotukkal, vétkeik sokaságával, elveszett, önmegváltásra, önjobbításra képtelen életükkel. Akik komolyan
veszik a leleplezett valóságot, egy kétségbeesett, önmagukkal meghasonlott lelkiállapotba kerülnek. Mint az Úr
Jézus példázatában a tékozló fiú. Kizárólag ebben a lelkiállapotban vagyunk elfogadók az ingyen kegyelem meg-

alázó lehetőségével szemben.
Az Úr Jézus ezt a lelkiállapotot akarja benned is megteremteni. „Azért jöttem, hogy
meghasonlást támasszak…”
/Máté evangéliuma 10:35./.
Azért jött, hogy szembeállítson a saját éneddel, hogy kárhoztatni tudd magad a vétkeid miatt és őszinte bűnbánattal bocsánatért, változásért, új
életért tudj könyörögni. Akit
Isten mentő szeretete erre a
lelkiállapotra el tud segíteni, azt megmenti, kiszabadítja a régi életéből, újjáteremti.
A megtért, újjászületett hívő
megtapasztalja a csodát, hogy
a „régiek elmúltak, íme, minden újjá lett.” A Jó Pásztor
ígérete boldoggá teszi őket:
„Az én juhaim hallgatnak a
hangomra, én ismerem őket,
ők pedig követnek engem. Én
örök életet adok nekik és nem
vesznek el, mert senki sem
ragadhatja ki őket az én kezemből.” /János evangéliuma
10:27-28./. A hívő környezete is megcsodálja ezt a nagy
változást, de amikor kiderül,
hogy már nem akarja velük
együtt folytatni a régi életét, a
családban is, a baráti körben
is megtörténik a meghasonlás. Ahogy az Úr Jézus folytatja a Máté 10:35-36-ban:
„Azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember
és apja, a leány és anyja, a
meny és napa között, hogy az
embernek ellensége legyen a
házanépe.” Az Isten iránt engedelmes, hívő élet és az öntörvényű élet két külön világ. „Tágas az a kapu és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik
azon járnak. Szoros az a kapu
és keskeny az az út, amely az
életre visz és kevesen vannak,
akik azt megtalálják.” /Máté
evangéliuma 7:13-14./. Ha
őszintén keresed, megtalálod.
Szeretnénk ebben segíteni!
Áldás békesség:
Borsos Istvánné és
Borsos István
lelkipásztorok

ÁLDOTT KARÁCSONY

„Kezdetben volt az Ige,
és az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige.”
(János evangéliuma
1. fejezet 1. vers)
Az Ige, akiről János evangéliuma beszél, Jézus Krisztus,
akinek születésén karácsonykor örvendezünk. Kisgyermek, aki szegényes istállóban született, akit édesanyja,
Mária bepólyált, és a jászolba fektetett, akihez igyekeztek a pásztorok. Ő az Ige, akiről János evangéliuma beszél.
Születésének szegényes voltát alig győzi szavakba önteni Lukács evangélista. Késői
nemzedékek, hányszor megrekedünk itt, a kicsiny gyermeknél, a szegény istállónál!

Az Ige testté lett

János evangélista egyenes
szóval mondja el azt, amit
Lukács az angyalok karával,
Máté a napkeleti bölcsek imádatával fejez ki: A menny és
föld Ura jött el hozzánk. „Az
Ige Istennél volt.”
A menny és föld Ura jött el
hozzánk. Nem az, aki a menny
és föld Ura volt, hanem akiről
azt valljuk az Apostoli Hitvallással: „Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya
Isten jobbján”. Ő tehát most
is a menny és föld Ura. János
apostol is megjegyzi, amit ma
sokan számon kérnek: „A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt” (Jn 1:10).
Jézus hatalma csak a hit számára látható. A hit azonban

látja és tapasztalja ezt a hatalmat, és örvendezik, hálát ad
Istennek, hogy Jézus hatalma
alatt élhet.
Nem szeretünk hatalom alatt
élni. Törekszünk a függetlenségre, a szabadságra. Azt
azonban alig vesszük figyelembe, hogy látszólagos függetlenségünk közben mennyi
„kis istenség” szolgálatába
szegődünk. Csak néhányról
tegyünk említést! A sors- és
a szerencse-isten személytelenül és vakon vezetnek. A
„csak egészség legyen”-isten
állandó félelemben tart. A
„légy valaki”, a „hagyj valamit magad után” elvárás-isten állandóan hajszol az elérhetetlen felé. A „mit szólnak
hozzá”-isten, a főnökök és a

szomszédok istene, állandó
bűntudatot ébreszt bennünk.
Akik hisszük, hogy Jézus
Krisztus a menny és föld Ura,
felszabadultunk minden más
istenség hatalma alól. A hit
látja Jézus hatalmát, és hálát
ad Istennek, hogy Jézus hatalma alatt élhet. A karácsonyi ünnepkörben Jézus királyi uralmának örvendezünk.
A karácsonyfa pompája Jézus
hatalmára emlékeztet. Milyen
jó megőrizni a karácsonyfát
legalább Vízkeresztig, hogy
az új esztendő új kihívásai között is kísérjen az örömhír: a
menny és föld Urának, Jézusnak hatalma alatt élünk. Hozzá tartozunk, minden mástól
szabadok vagyunk!
Süller Zsolt

Karácsonyi elmélkedés Brunszvik Terézzel

Kié volt az úttörő szerep a karácsonyfa állítás szokásának az elterjesztésében? Karácsony táján ez a kérdés, és ennek kapcsán
a Vay, a Podmaniczky és más családok neve mellett elő- előkanyarodik a mi Brunszvik Terézünké is, miszerint „a Christbaum
divatját” ő hozta be Bécsből. Egy neves néprajzos szerint nálunk
először „a martonvásári kastélyban gyulladtak fel a karácsonyfa
gyertyái 1825-ben, Brunszvik Teréz jóvoltából.”
Tudvalévő, hogy Teréz a szépre, jóra nagyon fogékony volt, a
legendás vállalkozó kedvét pedig Közép–Európa legelső óvodaalapításai jelzik. Azt pedig, hogy a karácsonyfa elterjesztésében sem akármilyen része volt, hiteles források bizonyítják.
A „Weihnachtsbaum” (karácsonyfa) már 1815 karácsonyán felbukkan egy noteszében, amelybe az ünnepi előkészületekkel
kapcsolatos teendőit jegyezte. Ekkor Bécsben, a húga, Jozefin
mellett élt, így ezzel az újdonságszámba menő szokással az ő
gyerekeinek akarhatott kedveskedni.
Kérdés, hogy erről ő maga mikor és miként szerzett tudomást? Nagy Goethe–rajongó lévén, biztosan olvasta a Werther
című, „érzelmes levélregényt”, amelynek hatására valóságos
„Werther–láz” támadt. Miközben őt utánozva az ifjak sötétkék
frakkot és kék mellényt öltöttek, Teréz miért ne kaphatott volna
kedvet ahhoz, hogy ő is készítsen egy olyan, „gyertyákkal, cukorkával és almával” tündöklő fát, amilyenről a gyermekkorát
felidéző Werther mesél?
Azt viszont hiteles forrásokból tudjuk, hogy az első Buda–
Krisztinavárosi óvodájának a növendékei tágra nyílt szemmel, s
„az alkalomhoz illő áhítattal” már 1828-ban rácsodálkozhattak a
csillogó karácsonyfára, majd pedig „kimondhatatlanul gyengéd
érzülettel” elénekelték az ez alkalomra tanult karácsonyi éneket. „Százötven hang csilingelt csodás bájjal”… Minderről egy
szemtanú elbeszéléséből tudunk. Az óvodával együtt aztán tovább terjedt ez a szép szokás is. Arról ugyanis, hogy az első vidéki (besztercebányai) óvodások 1829-ben, a nagyszombatiak
pedig 1832-ben a kis Jézus születését karácsonyfa mellett ün-

nepelték, szintén egykorú feljegyzések szólnak. A néprajztudós
Lukács László szerint, aki az akadémiai doktori értekezése témájául is a karácsonyfát választotta, a karácsonyi fenyőfa állítás
népszerűsítésében az ifjúsági irodalom írói, rajzolói és a képeslapok mellett az árvaházak és gyermekkórházak is nagy szerepet játszottak, amelyek „a XIX. század második felében állítottak karácsonyfát a gyermekek számára”. Ezek után biztos, hogy
Terézt a hazai karácsonyfa–történetben dobogós hely, az egyszerű nép körében történt elterjesztésében pedig a dobogó legfelső foka illeti.
Brunszvik Teréznek azonban arra is volt gondja, hogy a testvérei reá bízott gyermekeire, majd pedig az óvodásaira odafigyeljen. Ne ragadjanak meg a külsőségeknél, hanem a karácsonyfa és a karácsonyi ajándékok kapcsán az ünnep lényegéről, vagyis a második isteni személyről, a megváltó Jézus Krisztusról is halljanak. Aki, ama nevezetes betlehemi éjszakán „értünk,
emberekért leszállott a földre”, és az irántunk való szeretetből
még az istállóban születést is vállalta, hogy bizonyítsa: Ő a leginkább rászorulók, köztük a hontalanok és a fedél nélküli embertestvéreink sorsában kiváltképp osztozni kíván.
A karácsony tehát az Istenben hívő keresztyén–keresztény emberek, illetve családok számára a megtestesült szeretet ünnepe, amelynek a középpontja és legnagyobb ajándéka maga Jézus Krisztus. A karácsonyfa, az alá helyezett ajándékok (pláne
az ünnepi asztal kínálata) tehát kizárólag Ő utána következnek.
És a karácsonyéj előtti advent sem csupán a mi várakozásunk
időszaka, hanem a Megváltónké is, aki az idők végeztéig nem
szűnik meg arra várakozni, hogy minél több embertestvérünk
szívében lakást véve, az ő számukra is megszülethessen. És ez
utóbbi csakis rajtunk múlik, mivel a Szeretet Istene a szabad
akaratunkat messzemenően tiszteletben tartja. Mi pedig – amint
azt Teréz is írja – „csak az ajtót tudjuk nyitva hagyni, hogy Őt, a
halk kopogását hallva, befogadjuk”
Üvegesné Hornyák Mária
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SPR sikerek

A Forum Martini korábbi számaiban már
beszámoltunk a Sütő Petre Rozália művésztanár vezetésével működő művészeti
csoport év eleji kiváló eredményeiről. Az
elmúlt néhány hónapban tovább bővült a
sikerlista, most ezt szeretnénk Önökkel
megosztani.
A Pentel írószer forgalmazó által meghirdetett japán nemzetközi pályázaton évek
óta négy-öt arany-, ezüst- és bronzérmet
szereznek a gyerekek. Idén „csak” egy
aranyérmet (Sulyok Bence) és egy bronzérmet (Buda Eszter) sikerült elhozniuk.

A Torun-i (Lengyelország) Nemzetközi
Grafikai Biennálén korábban négy alkalommal is elhozták a legjobbaknak járó
plaketteket, számos dicsérő oklevél kíséretében. Ezen a nemzetközi pályázaton, 10−15 ezer gyermekrajzot bírálnak el, ahol nem könnyű bejutni a győztesek közé. Ebben az évben dicsérő oklevelet kapott Buda Eszter, Gyulay Júlia, Perrone Olivér és Szendrei Csenge.
Kováts Dorottya különdíjas lett.
A 2012. évi, immár 5. – Geszti Péter nevéhez is köthető − ARC gyerekrajz pályázatra beadott közel ezer pályaműből
nyolcvanat választottak ki, s állítottak ki
plakátként szeptemberben a Millenárison. A gyerekeknek Varázsrajz a jövőről,
valamint a Nagyszüleim tényleg nagyok!
témában kellett alkotásaikat elkészíteniük. A csoport alkotásaiból öt diák munkáját választották ki. A nyertesek: Buda
Eszter, Gyulay Júlia, Könyves Kata, Németh Bianka és Szendrei Csenge.
A legkiemelkedőbb sikerüknek az
Évora-i (Portugália) Nemzetközi Ifjúsági Művészeti Fesztiválra való meghívásukat tartják, ahova, mint győztes csapat kerültek be. A beküldött munkákra
egyéniben aranyérmet kapott Buda Eszter, hatan pedig (Gyulay Júlia, Kisdi Johanna, Kováts Dorottya, Könyves Kata,
Somogyi Zsuzsa és Sulyok Bence) különdíjban részesültek A beadott művek színvonalának köszönhetően a csoport különdíjat kapott, így a tanárnő, és két tanítványa idén tízedik alkalommal vehetett részt ezen az eseményen, egyúttal ha-
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zánkat is képviselve további 14 meghívott ország mellett.
Érdemeik alapján Kováts Dorottya és Somogyi Zsuzsanna 14 éves tanulók utazhattak Portugáliába (képünkön). Mindkét
gyerek évente több helyezést ért el különböző hazai és nemzetközi pályázatokon. Mivel a szervezők a kiutazás költségeit nem vállalják, a martonvásári polgármestertől, dr. Szabó Tibortól kaptak
segítséget a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítványon keresztül, melyet ezúton is köszönnek.
A kint töltött idő alatt (október 4−11.)
Rozika irányítása alatt a gyerekek festhették, rajzolhatták a város látványosságait. Az itt elkészült alkotásokat végül
egy szakmai bíráló bizottság értékelte, a
kiválasztott munkákat pedig kiállították.
Somogyi Zsuzsi kint elkészült alkotása
különdíjas lett.
A Duna International Könyvkiadó gondozásában, a közeljövőben megjelenő
Benedek Elek mesekönyv sorozat 11. kötetét a nyertes gyerekillusztrációk díszítik majd. A 15 díjazott munka készítői jó
részt a csoport tagjai: Buda Eszter, Buda
Zsófia, Dobrai Ildikó, Fekete Ágnes,
Gyulay Júlia, Könyves Kata, Petz Ilona
és Szendrei Csenge, de bekerült a legjobbak közé Bach Tímea, Perrone Olivér,
Szalai Kristóf, Szendrei Anna, valamint
Szilika Domonkos rajza is.
A gyerekeknek és tanáruknak, Rozikának ezúton is gratulálunk.
Buda Gabriella

Gyere a
könyvtárba!
A
BBKÖZpont
TÁMOP3.2.4.A-11/1-2012-0047 számú „Gyere a könyvtárba, ez az olvasás fellegvára” című pályázata elindult. Irodalmi élmények a könyvtárban rendezvénysorozatunk keretében Cs. Szabó István Árpád-házi Szent Erzsébet
életéről tartott az érdeklődőknek előadást. Januárban folytatódik az előadássorozat. Friss hírekért figyeljék
honlapjainkat: www.martonvasar.hu;
www.facebook.com/bbkozpont
Pfiffer Zsuzsanna

2012. december

Köszö
Az Allianz Hungária − társadalmi szerepvállalásának keretében − a budapesti Erzsébet téren felállított interaktív
e-Otthonának berendezését jótékony célra ajánlotta fel. Az adományozást a népszerű közösségi oldalon meghirdetett közönségszavazás előzte meg, melynek eredményeként a berendezésül szolgáló bútorok diákotthonunkhoz kerültek. Ezeket ünnepélyesen
adták át november 7-én. Az e-Otthon berendezését az interaktív házat megformázó torta szimbolizálta (1. kép). A bútorokat diákotthonunk konyhájában, valamint közösségi klubszobánkban hasznosítjuk, s ily módon
minden tanulónk élvezni tudja a kellemesebbé vált környezetet.
Intézményünk vezetősége és nevelőtestülete – mint az iménti példa is bizonyítja − minden olyan lehetőséget igyekszik megragadni, mely által az egyre nehezedő gazdasági

2. kép
környezet ellenére a nálunk nevelkedő fiatalok életkörülményeinek színvonalát emelni
tudjuk. Ennek jegyében kezdtük meg a jótékonysági koncertünk szervezését. Ezúton is
köszönjük a Csík zenekar minden tagjának
(2. kép), hogy elfogadta felkérésünket! A jótékonysági esten a Tűz Lángja zenekar ala-

EZ TÖRTÉNT

Tálak mézeskalácsból

önet!

Novemberi találkozónk egyik
vendége Pfiffer Zsuzsanna a
BBKözpont vezetője volt. Tájékoztatott bennünket a benyújtott pályázatokon elnyert
forrásokról, azok felhasználásáról és a 2013. évi tervekről.
Ezt követően klubvezetőnk, Szabó
Lajosné Mara bemutatta a karácsonyi
jótékonysági vásárra az általa készített mézeskalács tálakat azzal a kéréssel, hogy az elmúlt évek gyakorlatának

megfelelően töltsük meg azokat saját
készítésű karácsonyi aprósüteményekkel. Ezt, amint az képünkön is látható,
megtettük.
Végül az est programjának keretében
Cs. Szabó István színművész előadását
hallgattuk meg Árpád-házi Szent Erzsébet életéről és cselekedeteiről. Szent
Erzsébet életútjával párhuzamosan felvázolta a 13. század történelmi hátterét is.
Molnárné Éva

1. kép
pozta meg a jó hangulatot. Örömünkre szolgált, hogy sokan elfogadták meghívásunkat,
s így igazi telt házas rendezvényen élvezhettük a méltán népszerű Csík zenekar műsorát. Az intézmény munkatársainak gondos
és szorgos előkészületi munkájának, a program további támogatóinak − Martonvásár
Önkormányzata, Beethoven Általános Iskola, Martongazda Kft., Brunszvik-Beethoven
Rendezvényszervező Központ és Könyvtár,
Kovács Kitti − köszönhetően az est tiszta bevétele közel 1 millió forint lett. Ennek segítségével megvalósíthatjuk kitűzött céljainkat,
felújíthatjuk tornaszobánkat, illetve megteremthetjük tanulóinknak a gyógylovaglás lehetőségét. Munkatársaink, s tanulóink nevében is köszönöm a támogatást, a sokféle módon megnyilvánuló segítőkészséget!
Tanulóink javára − ezúttal a tehetséggondozás jegyében − sikeres Leader pályázat keretében valósíthattunk meg hagyományőrző és
önkifejezést segítő programokat. A pályázat
záró rendezvényére, december 13-án (csütörtökön) 15 órára hívunk, s szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt iskolánkba!
Orbánné Molnár Anikó
igazgató

Új hangszerek az együttesnek!

Bábosok
Konferenciája

December elsején a városháza Geróts-terme adott helyet
egy Báb-műhelynek, melyet a
Fejér Megyei Művelődési Központ szervezett. Ezen 15 bábozással foglalkozó pedagógus és
foglalkozásvezető osztotta meg
egymással tapasztalatait, illetve
hallgatott előadásokat. A konferencia zárásaként a Hepp Trupp
társulat bábelőadását tekintették
meg a gyerekek.

A Martonvásári Fúvószenei Egyesület sikeres LEADER pályázat keretében 1,953
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert eszközbeszerzésre. Az elnyert támogatásból 1 tubát, 1 harsonát, 1 baritonkürtöt, 1 tenorkürtöt, 1 vadászkürtöt, 3 trombitát és 10 jó minőségű kottaállványt tudtunk vásárolni.
Köszönjük a LEADER – Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület támogatását.
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Osztálytalálkozó 55 év múltán

Advent idején különösen jó
hírt adni egy olyan eseményről, amely egyedülállóan példaértékű. Az idei késő ősz
egyik szombatját nemcsak a
napsugár aranyló fénye ragyogta be, hanem az emberi összetartozás és szeretet fénye is. Emberpróbáló időket éltek át szüleikkel, tanáraikkal együtt azok a diákok,
akik 1953−57 között jártak a
Beethoven Általános Iskolába.
Mindannyian a háború idején
születtek, volt, akinek édes
apja ottmaradt a fronton, volt,
akit édesanyja egyedül nevelt
fel. Sokaknak mindenüket elvették az ötvenes években, a
forradalmat, 1956 eseményeit, s az utána következő nehéz
éveket is együtt élték át.
Példamutató az az összetartozás, lelki kapocs, amely
láthatatlanul is összefűzi az
egykori osztálytársakat. Az
általános iskolai tanulmányaik befejezése óta rendszeresen találkoznak, sajnos, most
már egyre inkább szomorú
alkalmakkor, amikor tanáraiktól, osztálytársaiktól búcsúznak.

A régi tablón 40 fiatal és
11 tanáruk látható.
Tanáraiktól emberséget,
emberi tartást, helytállást, tudást kaptak, s mindezt emberpróbáló-emberformáló időkben, téren és
időn túlmutató szeretetet,
amelyet gyermekeiknek, s
immár unokáiknak adtak,
adnak tovább.
Tanáraik közül sokan már
nem lehetnek velük, csakúgy
osztálytársaik közül is többen
csak lélekben.
Kialakított
hagyományuk

Szép volt, gyerekek!

A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola megyei matematikaversenyt hirdetett, melyen iskolánk képviselői is részt
vettek. A nyolcadikosok között az első és a
második helyet is martonvásári gyerek szerezte meg. Bottka Axel (8.b) az első, Bottka Alex (8.b) a második, Bőke Boglárka (8.a) pedig a negyedik lett. A hetedikesek mezőnyében Kardos Angelika (7.a) az ötödik, míg a
hatodikosoknál Sulyok Bence (6.a) a harmadik helyen végzett. A 6−8. évfolyam valamennyi versenyzőjét dr. Cseh
Lajosné készítette fel.
Az ötödik évfolyamon Gábor Márton (5.b) a negyedik,
Baczoni Ádám (5.b), pedig a hatodik lett. Matematikatanáruk Kiss Zsolt.
Az alsó tagozatosok között Szabó Barnabás (3.a) a harmadik helyet szerezte meg (tanítója Peregovits Erzsébet),
míg Rezessy Júlia (4.a) negyedik lett (tanítója Nagyné Varga Andrea).
A Tanítók Egyesülete országos versmondó versenyén
Kálfári Dóra (3.a) a negyedik helyen végzett (felkészítője Filemon Krisztina).
Szeidl Hedvig
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szerint a találkozón először a temetőbe mentek,
hogy az emlékezés és a szeretet virágait, mécseseit letegyék tanáraik és osztálytársaik sírjaira. Gondoltak a
nem martonvásári temetőben
nyugvókra is, mert később az
ő sírjaikat is felkeresték. A
további emlékezés, s anekdotázás fehér asztal mellett,
a Sárkány Pizzériában folyatódott, ahol nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntötték tanáraik közül Tóth Iván tanár

urat, Iván bácsit, együtt elevenítve fel az akkori nehéz
éveket, de a diákélet anekdotáit, élményeit is.
Szeretett osztályfőnökük, dr.
Pázmány Lajosné, Margit
néni – aki 16 éven át nevelteoktatta Martonvásár gyermekeit irodalomra, történelemre, a szépre, a jóra és az igazra − három éve csak lélekben
lehet már velük. Mindannyian szeretettel és meghatódva
emlékeztek Rá,
s szívükben-lelkükben őrizve
mindazt, amit
átadott: emberséget, tudást, s
szeretetet. Lányával, a szintén pedagógus
Ágnessel – akit kisg ye r mek ko rától ismernek − bensőségesen idézték fel édesanyja emlékét.
Köszönet Végh Bernátnénak,
Téglás Valinak a lelkes szervezéséért, a „lányok” különlegesen finom süteményeiért,
s a Sárkány Pizzéria otthonos
vendégfogadásáért.
Kívánjuk, hogy a Jó Isten
mindnyájuknak adjon egészséget, hogy a következő találkozókon még sokáig együtt
lehessenek!
Pázmány Ágnes
(A fotókat Ács János és
Végh Bernátné készítette.)

EZ TÖRTÉNT

Ráadás ráadásra

Újra tiszta a tó
Megújult a kastélypark, a tó, és az azt kiszolgáló csatornahálózat. Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja (MTA ATK) sikeresen pályázott a KEOP-2009-3.1.3 Gyűjteményes növénykertek és védett történeti
kertek helyreállítása elnevezésű pályázatra „A történeti Brunszvik Kastélypark
degradált élőhelyeinek rekonstrukciója”
című, KEOP-3.1.3/2F/09−2010−0005
számú pályázattal. A megoldandó feladat két részből állt. Az egyikben a kastélypark tavának és mellékvizeinek kotrását, tisztítását, valamint a műtárgyak,
zsilipek helyreállítását kellett megoldani,
a másikban a történelmi park idős fáinak
megóvása, kezelése volt a cél.
Uniós pénzből újult meg egy olyan hely,
amely fennállása óta az európai szellemiséget szolgálta, mondta bevezetőjében
Bedő Zoltán, az MTA ATK igazgatója a
munkálatok befejeződését követő sajtótájékoztatón.
Ifjú Lévai Ferenc (Aranyponty Zrt.) a vizekkel, míg Lukács Zoltán (Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft.) a
parkkal kapcsolatos műveleteket mutatta be. Mindkét területen volt éppen elég
tennivaló, hiszen például a tavat legutoljára közel negyven éve, 1974-ben, a Vízügyi Tervező Vállalat tervei alapján tisztították. Az eltelt négy évtized alatt a tó-

meder és a vízellátó csatornák alaposan
eliszapolódtak, a zsilipek elhasználódtak.
Az eliszapolódás következtében főként
nyaranta akadozott a tó vízpótlása, ezért
vízminősége romlott. A pályázati források segítségével most tehát megújult az
5,7 hektár felszínű tó a lecsapoló csatornákkal és a partfalakkal, illetve zsilipekkel együtt. A martonvásári Kastélypark
1770-es évektől gyarapodó kertjének
alapja a tölgy-kőris-szil ligeterdő, amelyet az évszázadok során tulajdonosai ritka növényfajok (vérbükk, feketedió, mocsári ciprus, tulipánfa, nyugati platán, atlanti cédrus stb.) betelepítésével gazdagítottak. A kert faállományáról készített állapotfelvétel megállapította, hogy a díszfák állapota igen változó, a fák egy része
megdőlt, odvas törzsek, száradó ágak,
csúcsszáradás, kártevők, kórokozók károsításai voltak láthatók. Az idős fák mellett növekedett a spontán nőtt vegyes állományú magoncok tömege, amelyek
részben az értékes idős fák életterét vették el. A kivitelezés során a part menti
sávról a cserjéket és fákat eltávolították.
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete vállalta, hogy
a megújult tavi ökoszisztémát évente ellenőrzi. Mostantól tehát egy megújult
kastélypark várja a kikapcsolódásra vágyó látogatókat Martonvásáron.
Orbán András

December elsején, munkaszombaton
kedveskedett adventi hangversennyel a
zene és táncművészetet kedvelő marton
vásáriaknak a 10 éves fennállását ünneplő Martonvásári Fúvószenei Egyesület, a
Százszorszép Táncegyüttes és a Művészeti Iskola tánccsoportja. Munkanap lévén áldozatot hozott mindenki, akinek sikerült időt szakítania, ám a látvány és a
hangulat bizonyára kárpótolt minden jelenlévőt.
A közönséget már a Művészeti Iskola
apró táncosai is magukkal ragadták. Lendületes előadásuk jutalma, a vastaps, nem
maradhatott el. A Százszorszép táncos
produkcióinak sora következett ezután,
amelynek záróakkordjaként két fúvós is a
Felvonó zenekar segítségére sietett, hogy
így együtt húzzanak-fújjanak talp alá valót a Rimóci táncoknak. Ha nehezen is, de
a közönség elengedte táncosainkat, akiket
jubiláló fúvósaink követtek. Zenéjük óriási sikert aratott, minek következtében a
műsoruk végén ráadás ráadást követett,
egész addig a meghitt pillanatig, amikor
bevonultak a néptáncosok. Zenekari kísérettel karácsonyi dalokat adtak elő, amelyhez a közönség is csatlakozott, kívánva áldott, békés készülődést, adventet minden
martonvásárinak.
Nagy Árpád

Kiváló együttes

A Százszorszép Táncegyüttes idén ismét
vállalta a minősítőn való megmérettetést.
Immáron hetedik alkalommal kapták meg
a kiválóra minősült táncegyüttes elismerést. A tánckar vezetőinek, Németh Ildikónak, Szabó Szilárdnak, az összes táncosnak és az idén többször közreműködő Felvonó zenekarnak ezúton köszönöm meg
áldozatos munkáját és kitartását. Jövőre
pedig örömöt és sok sikert kívánok. PZs

Sajtóközlemény

„Könyvtárfejlesztés
Martonvásáron”
TIOP 1.2.3-11/1-2012-0019
A Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és
Könyvtár 8 000 000 forint uniós támogatást nyert a Könyvtári Szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése
− „Tudásdepó Expressz”című pályázati kiíráson az Új Széchenyi terv keretében. Az elnyert támogatásból a könyvtár
infrastruktúráját fejlesztettük hardver és szoftver eszközökkel. A projekt lezárult, köszönjük a támogatást!
A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.
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Lépjünk ki
a kényelmi
zónánkból!

Az ünnepi forgatag veszélyei

Mindnyájunk előtt ott van a
kép Máriáról, Józsefről és az
újszülött Jézusról. Az anyakönyvi kivonatokban földi életünk első napjaként az
a dátum szerepel, amelyen
megláttuk a napvilágot. A
Biblia szerint ugyanakkor az
élet már jóval ezelőtt elkezdődik. Jézusé is elkezdődött,
hisz születése előtt az Atyánál volt a dicsőséges Mennyországban és értünk hagyta
azt ott, hogy egy legyen közülünk, vállalva minden ezzel
járó szenvedést, az emberek
elutasítását, s a kereszthalált.
Mindez emlékeztethet minket
arra karácsonykor, hogy talán nekünk is ki kell lépnünk
komfortzónánkból, felhívni
telefonon egy régi ismerőst,
barátot, vagy rokont. Esetleg erőltetettnek, felületesnek
érezzük a beszélgetést, s nem
látjuk sok értelmét, hisz tudjuk, hogy az elkövetkező egy
évben úgysem fogjuk nagyon
ápolni a kapcsolatot, ugyanakkor ez a gesztus alapot adhat az újrakezdéshez. Az is lehet, hogy olyan valakivel töltjük együtt az ünnepeket, akivel nehezen jövünk ki, esetleg megbántott az év során
és nehéz nem megemlékezni
minderről. Csak feszültté tesz
minket, hogy tudjuk, a gyerekek kedvéért, félre kell söpörni a nézeteltéréseinket, és úgy
tenni, mintha minden rendben lenne. Az ünnepek elmúltával aztán nagy kísértést érzünk arra, hogy minden vis�szaálljon a régi kerékvágásba. Legyen az idei karácsony
számunkra az újrakezdés ideje, adjunk tiszta lapot a másiknak, ahogy Jézus is azért jött
el erre a földre, hogy tiszta lapot adjon az Isten előtt annak,
aki ezt elfogadja. Áldott karácsonyi ünnepeket!
Czékusné Biró Nóra és
Fodor-Adorjáni Edit
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Közeledik a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a karácsony. Ebben az időszakban sok
időt töltünk utazással, vásárlással, ajándékok
után kutatva. Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink
védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat. Az
elkövetés helyszínei elsősorban a bevásárló
központok, áruházak, piacok, pénzintézetek,
vasútállomások és pályaudvarok, valamint a
nagy tömegeket vonzó rendezvények. A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük,
vegyék figyelembe a következőket, és fogadják meg tanácsainkat az áldozattá válás megelőzése érdekében!
• Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha forgalmas helyen tartózkodik, utazik. Ajánlott
a válltáskáját maga előtt tartani!
• Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata
vagy táskája külső zsebeiben!
• Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait, mobiltelefonját!
• Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya
közelében!
• Vásárlás közben, az áru válogatásakor ne
hagyja táskáját a bevásárlókocsiban, vagy a
pulton, azt minden esetben tartsa magánál!
• Automatánál történő pénzfelvételkor járjon
el nagyon körültekintően! Lehetőség szerint
válasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak
abban az esetben üsse be, ha nem áll Ön mögött senki! Ha megkapta a pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a táskájába!

• Minden esetben zárja be az autóját, húzza
fel az ablakokat, még ha csak rövid időre is
hagyja el a gépjárművet! Az utastérben még
üres táskát, ruhaneműt, élelmiszert se hagyjon!
• Az ünnepek alatt is fogadják kellő óvatossággal a különböző házalókat! Idegeneket ne
engedjenek be az otthonukba, bármilyen indokra hivatkozik is! A bejárati ajtót akkor is
tartsák zárva, ha otthon tartózkodnak! Ne
tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
• Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek
előtt! Bízzanak meg valakit, hogy naponta
ellenőrizze a lakást, a zárakat, nyílászárókat, ürítse a postaládát! Fontos, hogy lássák
a mozgást a lakásban, az udvaron, és lehetőleg különböző időpontokban!

Buszjegy és bérlet

Misék,
Istentiszteletek
ünnep idején

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 képviselő testület által elfogadott jegyés bérletárak január 1-jétől a következők:
Felnőtt jegy:
Diák, és nyugdíjas jegy:
Felnőtt bérlet:
Diák és nyugdíjas bérlet:

300 Ft
150 Ft
3500 Ft
1500 Ft

Segélyek kifizetése
Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
rendszeres segélyek kifizetésének következő időpontja január 3-a, csütörtök lesz.
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

2012. december

Ha a kellően körültekintő magatartás mellett mégis bekövetkezne bűncselekmény, haladéktalanul tegyen feljelentést. Ezt bármelyik rendőri szervezetnél megteheti, de célszerű az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott
tárgyak listáját, egyéni azonosításra alkalmas
jellemzőit. Az elkövetőről adott pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendőrök munkáját. Amennyiben bűncselekményt
észlel, kérjük hívja a 107-es, vagy a 112-es segélyhívó számokat.
Gárdonyi Rendőrkapitányság

A Martonvásári katolikus templomba
24-én éjféli misére, karácsony első és másodnapján pedig 8 óra 30 perckor ünnepi
misére várják a híveket.
A református gyülekezet (Budai út 6.) december 24-én 16 órakor karácsonyi ünnepélyre, 25-én és 26-án 10 órára ünnepi Istentiszteletre hív szeretettel mindenkit.
Az evangélikus egyházközség december
25-én 15 órakor úrvacsorai Istentiszteletre, míg január 6-án Istentiszteletre hívja és várja a híveket a Martonvásári katolikus templomba. (Tordason és Gyúrón
gyakrabban vannak alkalmak, Istentiszteletek.)

OLVASÓINK ÍRJÁK

Egy „koncertélmény” margójára

„Mégis, kinek a joga…?” Ez
az elferdített, plagizált mondat járt végig a fejemben a
Csík zenekar jótékonysági hangversenyén, miközben
próbáltam magam átadni a
zene élményének…, de nem
sikerült. És ez a kérdés és a
felháborodás
kényszerített
arra, hogy rögtön, miután a
koncertről hazaértem, kiírjam
magamból a mérgemet.
Évek óta szenvedő alanyai vagyunk a tendenciának: a közönség viselkedéskultúrája
romlásának. Évek óta dühöngünk azért, mert a közönség jó
része nem az élményért magáért megy el egy rendezvényre,
nem a zenéért, a táncért, a versért, hanem mert büszkélkedni akar azzal, hogy az ő gyereke táncol, zenél. Rendben is
lenne a dolog, ha tiszteletben
tartaná másoknak az élményhez való jogát. De nem...
Nagyon készültem erre az estére, mert nagyon szeretem a
Csík zenekar és a Tűz lángja zenekar zenéjét, és örültem, hogy az én élvezetem
másoknak is „hasznos”. A kb.

6−8 évvel ezelőtti tapasztalatom alapján arra számítottam,
hogy egy nagyon jó hangulatú, bensőséges koncertnek lehetek részese, ahová tényleg
csak azok jönnek, akiket ez a
zene megérint. De nem…
Annak még tudtam örülni,
hogy tele volt a tornaterem,
mert lám, mennyi ember szerette meg az elmúlt évek alatt
a zenekar(oka)t, mert lám,
mennyi ember akar segíteni
az iskolának, a fogyatékkal
élő embertársainak.
De most kicsordult a pohár…
Mégis, kinek van joga ahhoz, hogy másokat megfos�szon az élménytől? Kinek van
joga ahhoz, hogy tönkretegye
emberek munkáját, akik adni
akarták az élményt? Mivel teszi tönkre? Azzal, hogy nem
figyelnek senkire, legkevésbé a saját gyerekeikre. Hogy
jól eltrécselnek a koncert közben, és a műsorvezető kifejezett kérése ellenére sem hallgattatják el a gyerekeiket (és
saját magukat). Elképesztő,
hogy este kilenckor egy koncertet a gyerekek zsivajától

nem lehet hallani. Elképesztő, hogy egyetlen szülő elméjében sem merül fel, hogy
csemetéje viselkedése sérti
mások jogait. Ha a mai világ
nyelvére lefordítom ezt, csak
hogy mindenki számára érthető legyen: akik kifizették a
koncertre a belépő árát, azoknak joguk volt a zene hallgatásához és a zene meghallásához. Nem gyerekek sivalkodását, felnőttek pletykálkodását akarták hallani. Kíváncsi
vagyok, hogy ezek a szülők
minek is mentek el a koncertre? Mert az élmény nyilván az
ő számukra is elmaradt.
Miért gondolják azt (elég sokan), hogy megsérthetik a zenészeket azzal, hogy a műsorszámok ideje alatt (nem két
műsorszám között!!!) ki-be
mászkálnak a teremben? Biztos, hogy 16−18 éves nagylányoknak négyszer kell vécére menni 2 óra alatt? Biztos,
hogy egy koncert arra való,
hogy 10 éves cserfes kislánykák rohangáljanak csapatostól? Biztos, hogy egy felnőtt
férfi nem bír ki 2 órát egy

helyben? A tervek szerint jövőre kötelezővé teszik az etika tanítását az iskolákban.
Nagyon-nagyon
szomorú,
hogy az erkölcsöt, a viselkedéskultúra alapjait iskolában
kell tanítani. Nagyon szomorú, hogy az emberi együttélés
alapszabályai iskolai tantárg�gyá váltak. De érthető. Ez a
példa is bizonyítja. Számomra
már csak az a kérdés maradt:
tulajdonképpen kiket kellene az iskolapadokba ültetni?
Mert hogy az ember mintakövető lény… És az első minta
a szülő… Talán akkor a minta megmunkálásával kellene
kezdeni… De hol? Melyik generációnál?
Akik ma nem szóltak rá a gyerekeikre, akik tegnap, tegnapelőtt épp csak addig hallgattak el, amíg az ő csemetéjük
a színpadon volt, akik ki-be
mászkáltak, azok azért viselkednek így, mert ezt a mintát
látták. Így (anti)szocializálták
őket. Lehet, hogy egy nagynagy iskolapaddá kellene változtatni ezt az egész országot?
Szűcs Marianna

Vitéz Sebő Ödön emlékére
Sebő Ödönt 1942 decemberében avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián. Pályafutását az erdélyi hadszíntéren
kezdte meg a 32. határvadász zászlóaljnál. Amikor 1944. augusztus 28-án német parancsnokság alá akarták rendelni,
hogy fedezze a németek visszavonulását, a paranccsal szembeszegülve az ezeréves magyar határon védelemre rendezkedett
be a gyimesbükki helyőrség parancsnokaként. Hősies helytállása megállásra kényszerítette a könnyű átvonulást remélő két szovjet hadsereget és egyik lovas hadosztályukat. A kitörés után, mint az Erdélyben harcoló magyar és német hadseregek utóvéd-zászlóalját, katonáit továbbvezette a Székelyföldön, majd Szlovákián keresztül egészen Németországig, az
amerikai fogságig.
Gyimesi barátaink szobrot szeretnének állítani a hős katonának. Az előkészítést és az ezzel járó munkálatokat az erre a
célra létrehozott bizottság szervezi. A bizottság tagjai: Deáky
András, a gyimesbükki magyar iskola nyugalmazott igazgatója, Ferenczes István József Attila-díjas költő, a Magyar Írószövetség tagja, Bilibók Ágoston, a gyimesbükki vasúttörténeti múzeum gondnoka, Kovács György hadnagy, Mihók György,
a gyimesközéploki Csángó Hagyományőrző Ház alapítója,

dr. Hamza László agrármérnök, dr. Hamza Lászlóné nyugalmazott iskolaigazgató és Gál Péter, az ötletgazda.
A szobrot magánterületen, a Deáky panzió udvarán állíttatjuk
fel. Készítője Csák Attila, pátyi szobrászművész. Bekerülési
költsége 7200 euro, melynek valamivel több, mint a fele már
megvan, köszönhetően azoknak a nagylelkű adományozóknak,
akikkel eddig személyesen tudtunk beszélni.
A bizottság pályázatot nyújtott be a Magyar Külügyminisztériumhoz az e célra kiírt támogatás elnyerésére, de a 163 millió
forintból erre a célra egy fillért sem adtak, a Honvédelmi Minisztérium pedig válaszra sem méltatta a kezdeményezést.
Most már úgy látszik − ha az Isten is úgy akarja és továbbra is
segít − a szobor állni fog. Terveink szerint 2013. pünkösdjén
avatjuk fel. A munkálatokat és az adományozók nevét (a támogatás összegétől függetlenül) emlékalbumban örökítjük meg. A
bizottság kéri a magyarországi, magyar szívű embereket, hogy
adományaikkal segítsék a megvalósítást.
A támogatás módjáról (számlaszám, stb.) tájékozódni lehet a
következő címen:
dr. Hamza Lászlóné (Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 18.)
Telefon: (22) 460−300, vagy (70) 315−5535
E-mail: kerecsen.hamza@gmail.com
Szeretettel és köszönettel: Dr. Hamza Lászlóné
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INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. november 1–30-áig
Házasságot kötött 1 pár.

Újszülöttjeink:
Fazekas Krisztián, Körmendi Kata, Fábián
Fanni, Károlyi Gergő
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink*:
Nagy Imre (59)

Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.
* a rendelkezésre álló adatok alapján.

Ökumenikus Bibliaóra

Szeretettel hívunk és várunk felekezetre való
tekintet nélkül mindenkit december 18-án
(kedden) este 6 órára a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor

Van út a szabadsághoz!

Ha le akar szokni az alkoholról, várjuk szeretettel hétfőnként 17 órára a Dózsa György út 1. szám alatt az Élet Kenyere Közösség termében rendezett alkalmainkon a Kék kereszt csoportban! Fűtési szezonban a műemlék óvoda hittantermében leszünk.
Kovács Sz. Veronika: veronikapdv@yahoo.fr
Vargáné Veszeley Erzsébet: (20) 824−3724
Eisenbacher Zsolt: 461−105

• 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.
• Labor információ •
Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6 óra 30-tól 8 óra 30 percig.
(Kérjük Önöket, hogy 8 óráig érjenek ide!)

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: (20) 432-9407.
• Martonvásár központjában másfél szobás, felújított lakás fiatal párnak kiadó. Telefon: (22) 460−257

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: december 24., 25., 26. és december 29., 30.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: december 15., 16., december 31., január 1. és
január 5., 6.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: december 22., 23. és január 12., 13.
Szent
Kereszt
Gyógyszertár,
2465
Ráckeresztúr,
Hősök tere 4/5; Tel.: (25) 455−812
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Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Orbán András
Fotó: Kizmus Lajos, Turcsányi Ercsébet, 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 hálózati üzemzavar bejelentés:
(20) 852−0354 (a nap 24 órájában)
(22) 784−849 munkaidőben; vizikozmu@szlv.hu
• Fejérvíz hiba bejelentés
(30) 962−2410

• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10. Tel.: (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: iskolafogá
szat | 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
kifüggesztett 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
– I. körzet védőnője: Horváth Márta, (20) 290−5551
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 8–12 óráig
Időpont egyeztetés szükséges!
– Iskolai és ifjúság egészségügyi védőnő: Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com

2012. december •
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Nyári Gábor országos bajnok

Az év utolsó versenyének is vége
lett. Decemberben Tatabányán rendezték meg a Magyar Utánpótlás
Országos Bajnokságot. Ez az a verseny, ahol a junior és serdülő korcsoport legjobbjai vesznek részt. Martonvásárt három
súlyemelő képviselte, de nem is akárhogy. Nyári Gábor az 50 kg-os súlycsoportban megmutatta csapattársainak, hogy kell küzdeni. Egy hónap kihagyás után 55 kilogrammos szakítással
és 65 kilogrammos lökésével országos bajnok
lett! A harmadik fogásra nem is volt szükség,
sem a szakításnál, sem a lökésnél.
Rigán Richárd szakítás gyakorlatánál, a 73 kilogrammos súlycsoportban az infarktus környékezett, mivel csak a harmadik próbája sikerült.
Szerencsére versenyben maradt 70 kilogrammos teljesítményével. A lökés gyakorlatánál nagyon magabiztosan, mindhárom gyakorlata sikeres volt (80, 85 és 90 kg). Ezzel országos második helyezést vívott ki magának. Megemlíteném, hogy Ricsi egy hónapig nem tudott lökés gyakorlatot végezni, csukló sérülése miatt,
és mégis egyéni rekordot ért el 90 kilogrammos
lökésével.
Az utolsó nap sem volt zökkenőmentes. Sipos
Gábor épp úgy, mint Ricsi, öt évet öregített.
A szakítás gyakorlatánál neki is csak a harmadik kísérlete lett sikeres, 100 kilogrammon.
Nagy küzdelem volt a második helyért, ami-

ből Gábor került ki győztesen 127 kilogrammos lökésével. Martonvásár súlyemelői ezzel
a szép eredményükkel ismételten bebizonyították, hogy értékes sportolok!
Már többször gondolkodtam, hogy ennyi volt,
de nem tudom ezeket a gyerekeket sorsukra elengedni. Olyan sportklubok sportolóit győzték le, mint a BKV, Oroszlány, Kisbér, Tatabánya stb. Legnagyobb gondunk télen van, mivel
nincs fűtve a helyiség, ridegek a súlyzó rudak és
fenn áll a veszély, hogy bármelyik ledobás következtében eltörhetnek.
Gratulálok mindhárom sportolónak szép eredményükért és az élményért, mivel az érmeket volt olimpiai bajnokok adták át, közöttük a
nemzet sportolója, Földi Imre is. Kiss István

Nyári Gábor, Sipos Gábor és
Rigán Richárd Kiss István edzővel

Gondok és lehetőségek
Egyesületünk nehéz
helyzetben
van, szokás szerint úgy néz ki,
megint meg kell válnunk több
meghatározó játékosunktól, s
emiatt amúgy is szerény kis
keretünk tovább ritkul. Persze van, aki folytatja és átérzi a helyzetünket, ők mind a
helyi neveltjeink, akiknek sokat köszönhetünk. Csak egy
a baj, kevesen vagyunk. Igaz,
van olyan vezetőnk, aki szerint ezt a hiányosságot majd
az edző megoldja. Ezzel sem
lenne semmi baj, csak a feltételeket kellene megteremteni, ami ugye már nem az edző
dolga… Éves költségvetésünk évről évre folyamatosan
apad, elnökünk egyszerűen
belefáradt az örökös kínlódásba. Sokat köszönhetünk neki,
de azt nem várhatjuk el tőle,
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hogy majd ő egyedül mindent megold. Egyszerű a képlet: pénzt kell szerezni, és ebben nem lenne baj, ha a többi
vezetőnk is részt tudna vállalni. Több éven át meghatározó
csapata voltunk, vagyunk megyénknek, eddig mindig sikerült rendeznünk sorainkat, de
most nehéz út előtt állunk és
egyszerűen nem tudjuk, hogy
hogyan alakul a folytatás… A
Magyar Kupában is óriási lehetőség előtt állunk, jó lenne
egy esélyes csapattal neki vágni és megragadni ezt a fantasztikus lehetőséget, mert a mérkőzést a TV is közvetíti majd,
a továbbjutónak pedig pénzjutalom is jár az MLSZ-től.
Mérkőzéseinkről és programjainkról bővebb információt
a www.martonsk.gportal.hu
honlapon találnak.
MSK
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Veretlenül
az elsők

Edzéseinket
az iskola tornatermében
tartjuk, készülünk az előttünk
álló teremtornákra. U11-es és
U13-as csapatunkat a téli időszakra beneveztük az MLSZ
által indított Futsal Bajnokságba. U11-es csapatunk már
túl van egy tornán, amit Törökbálinton rendeztek. Ezen
a Törökbálint Focisuli, a Törökbánt Akadémia, az Aramis
Budaörs és az Iváncsa korosztályos csapatai ellen kellett
megmutatni tudásunkat. Ez sikerült, hiszen csapatunk veretlenül az első helyen végzett.
December 6-a és 8-a között
négy korcsoportban Mikulás
Tornákat szerveztünk.
Bővebb információt találnak:
www.mustangse.gportal.hu.
Mustang SE

Létszámhiány,
reményekkel
Véget ért a Fejér
Megyei Kézilabda-bajnokság őszi
fordulója.
Férfi kézilabdázóink nyolc
csapat között az ötödik helyen zártak. Ezt 6 győzelmüknek köszönhetik így 12
ponttal fejezték be az idei
alapszakaszt. Kiemelném
Sarkadi Józsefet, aki a góllövőlista előkelő 5. helyét szerezte meg 68 dobott góllal
és Dobos Pétert, aki 64 gól
lal követi őt a 6. helyen. Ez
úton is gratulálunk nekik!
Az idei őszi bajnokság nem
sikerült úgy a lányoknak,
mint az remélték. Egy döntetlennel a nyolcadik, utolsó helyen fejezték be az
őszi idényt. Igaz, egy mérkőzést a terem hiánya miatt
sajnos le kellett mondaniuk.
Még mindig létszám hián�nyal küszködik a csapat, annak ellenére, hogy az idén
két fiatallal is bővült a keret
Láposi Viktória és Horváth
Adrienn személyében. Az
edzéseken is feltűnt egy-két
új játékos, akik újabb esélyeket adhatnak a tavaszi
fordulókon való sikeresebb
szerepléshez, főleg akkor,
ha továbbra is ilyen kitartóak maradnak. A női csapat
házi gólkirálya Józsa Dóra
lett 46 dobott góllal, mellyel
a 13. helyet sikerült megszerezni. Gratulálunk neki!
Csapataink a Forum Martini lapzártája után a szokásos Mikulás-kupán vesznek részt december 8−9 között, mely jó alkalom lesz
az őszi bajnokság levezetésére. Friss hírek és információk továbbra is a
http://martonvasarkse.
webuda.com honlapunkon
érhető el. Jövőre is szeretettel várjuk szurkolóinkat.
Záborszki Helga

