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Várjuk Önöket…
…november 15-én (csütörtökön)
18 óra 30 perckor a Beethoven
Általános Iskola tornatermébe a
Csík Zenekar jótékonysági koncertjére az FM Pápay Ágoston
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon javára;
…november 17-én (szombaton)
7 órától termelői vásárra, az Emlékezés terére;
…november 17-én (szombaton) 10
órakor a Százszorszép Táncegyüttes minősítő műsorára Budapesten a Hagyományok Házába;
…november 19-én (hétfőn) 17 órára a Városháza Geróts-termébe,
Cs. Szabó István Árpád-házi
Szent Erzsébet életét bemutató
irodalmi estjére a hölgyklubba;
…november 30-án (pénteken) 17
órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára a
Városháza Geróts-termébe;
…december 1-jén (szombaton)
19 órára a Beethoven Általános Iskola tornatermébe a Százszorszép Táncegyüttes és a
Martonvásári Fúvószenekar közös adventi műsorára;
…december 8-án (szombaton) 7
órától termelői vásárra, az Emlékezés terére;
…december 13-án (csütörtökön)
19 órakor a Százszorszép Táncegyüttes hagyományos év végi
gálájára, Budapesten a Hagyományok Házába;
…december 15-én (szombaton)
16 órára a Művészeti Iskola Karácsonyi Koncertjére az MTA
ATK előadótermébe.

A polgármester házhoz megy…

…november 24-én (szombaton) 13 óra 30 perctől a Gárdonyi, a Nyitrai és a Táncsics utcákban, valamint a Bercsényi közben.
(Országos polgármesteri konferencia miatt októberben ez a program elmaradt. A szerk.)
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra november 23-án – pénteken – 12 óráig.)
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Képviselő-testületi hírek
Az év vége felé közeledve számos, igen fontos kérdés megvitatása vált szükségessé,
ezért Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete októberben két
alkalommal tartott soron kívüli ülést.
Kiemelten fontos téma volt
az Erste Bank Zrt.-vel folytatott hosszas tárgyalások
eredményeként
megszületett ajánlat, amely lehetőséget ad a kötvényre vonatkozó forrás-felhasználási megállapodás módosítására. Ezzel Martonvásár a kötvényből közel 100 millió forintot
felhasználhat. A testület felhatalmazta a polgármestert
az egyeztetések folytatására. Mindez az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó,
azóta tett kormányzati bejelentések tükrében is hangsúlyozottan fontos.
A hatályos szabályok és a jelenleg nyilvános jövőbeli finanszírozási háttér ismeretében úgy döntöttünk, hogy az
oktatási intézmény működtetését a jövőben nem vállaljuk.
E döntését Martonvásár – az
állami szervek eljárását követően – a későbbiekben módosíthatja.

Járási hivatal

Kiemelt figyelmet érdemel,
hogy utolsó szakaszába érkezett Martonvásár Város járási
székhellyé válásának folyamata. Ez azt jelenti, hogy a
Fejér Megyei Kormányhivataltól megküldték azt a megállapodás-tervezetet, amely
rendezi a kialakítandó járási hivatalhoz kerülő infrastruktúra átadását. A megállapodás elfogadásáról döntöttünk annak érdekében, hogy
a járási hivatal megkezdhesse működését a Szent László
utca 2. számú épületben.

Kerékpárút és
csatornázás

Újabb pályázati projekteket érintő témák is napirendre kerültek. Döntöttünk arról, hogy konzorciumi partnerként részt veszünk a Tordas Község Önkormányzata által benyújtandó pályázatban, melynek
célja egy Gyúrót, Tordast
és Martonvásárt összekötő kerékpáros útvonal kialakítása. Ez kiterjedne a
Tordas-Gyúró közötti önálló kerékpárút megépítésére, a Tordas-Martonvásár
vasútállomás közötti útszakasz kerékpározásra alkalmassá tételére és a tervezett útvonal mentén kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítására (pihenők, kerékpártárolók, információs pont). Az útvonal
nagyobb útvonalhálózatokhoz csatlakozna, egyrészt
Martonvásáron keresztül a
Velencei-tó felé vezető kerékpáros útvonalhoz, másrészről Etyek felé a környező településeket összekötő
kerékpáros útvonalakhoz.
Döntés
született
„a
Martonvásári agglomeráció
szennyvíztisztítása,
korszerűsítése, bővítése és
a csatornázatlan területek
rendszerbe történő becsatolása” című KEOP pályázat
ügyében is. Az önkormányzat – törvényi kötelezettségének eleget téve – közbeszerzést írt ki a tervezési
feladatok elvégzése, valamint a szükséges tanulmá-

nyok és vizsgálatok elkészítésére. Ezt követi majd
egy újabb eljárás, mely már
a kivitelezési munkálatok
elvégzését foglalja magában.

Hulladékgazdálkodás

Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonos a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zrt.-ben, mely a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közigazgatási területén az egységes hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat láthatja majd el. A
Zrt. a pályázatok keretében
megvalósuló tevékenységek
fedezetére felvett hitel biztosítékaként arról egyezett
meg a hitelt nyújtó pénzintézettel, hogy a részvényeket a tulajdonosok óvadékba helyezik. Ehhez a képviselő-testületünk – információink szerint a többi tulajdonos önkormányzat döntésével összhangban – hozzájárult.

Embertársainkért

Önkormányzatunk jogszabály változások miatt, alapítóként módosította az Embertársainkért Alapítvány
alapító okiratát. Új kuratóriumi tagot is választottunk,
Winkler Rózsa Júliának ezúton is kitartást és sikereket
kívánunk az alapítványban
végzett munkájához!
A képviselő-testület tagjai

Közbiztonság
Ünnepélyes keretek között írta
alá november 8-án (lapzár
tánk után) a városházán a város és a rendőrség, valamint
a polgárőrség és a rendőrség
képviselője a közbiztonság további javítását szolgáló támogatási és együttműködési megállapodásokat. Az eseményen
jelen volt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Var
ga Péter rendőr ezredes, Fejér
megye rendőr-főkapitánya, dr.
Sági János rendőr alezredes,
a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője, Kratancsik Ákos
rendőr őrnagy, a martonvásári
rendőrőrs parancsnoka, Dobos
Lajos a helyi polgárőr egyesület elnöke, valamint házigazdaként dr. Szabó Tibor polgármester és Gucsek István alpolgármester. Szabó Tibor bevezetőjében megköszönte a
Gárdonyi Rendőrkapitányság
munkáját, egyúttal tolmácsolta a rendőrség megerősítésére
vonatkozó óhaját. Ezt a település a lehetőségekhez mérten
segíti is. Tessely Zoltán támogatja azt, hogy Martonvásáron
a jövőben rendőrkapitányság
működjön. Varga Péter a most
aláírt megállapodás értékét abban látta, hogy a segítség nem
csak a szavak, hanem a cselekvés szintjén is megérkezik.
Dobos Lajos, a helyi polgárőrség újonnan megválasztott vezetője jelezte, hogy az akarat
és tettrekészség megvan. Sági
János alezredes jogosnak ítélte
a lakosság igényeit és kemény
munkát ígért. Az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően növekszik a rendőrség utcai jelenléte, s ez a
polgárőrség működéséhez hasonlóan a lakosság biztonságérzetét közvetlenül javíthatja.
Nagy Árpád

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). Szer
zőink megértését előre is köszönjük. Kizárólag sajátkezű aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, to
vábbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztőség
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Félidőben

Farkas Erzsébet, Kuna Ferenc, dr. Gyulay Gyula, Horváth Bálint, dr. Szabó Tibor, Gucsek István, Nemes József,
Szigeti Zoltán és Varga Ferenc az alakuló ülésen

Elértünk az önkormányzati ciklus feléhez, ideje egy kicsit megállni, vis�szatekinteni az elmúlt két esztendőre, de szükséges átbeszélni a „második félidő” teendőit is annak ellenére, hogy az önkormányzati rendszer finanszírozása a jövő év januárjától teljesen átalakul. Azt azonban fel kell
idéznünk, milyen örökséggel indulva meddig jutottunk, és mivel vagyunk
még adósok az Önökkel közösen kialakított programunkból.
Áfa és kötvény adósság, induló városháza építkezés, sikertelen közbeszerzések
a segítő szolgálat projektjénél, átláthatatlan városüzemeltetés, rosszul működő
csatorna-hálózat, nem létező rendezvények, ötletszerű városfejlesztés és pályázatok, Ercsi kistérség, sorolhatnánk. Innen indultunk. Elvégzett munkánk eredményét, kérjük, ennek fényében ítéljék
meg!

 A 440 millió forintos áfa-kölcsönt a
sikeres tárgyalások eredményeként 30
millió forintból 5 év alatt rendezzük. A
108 millió forintos vízi-közmű társulati
hitelt a csatornadíjból képesek vagyunk
törleszteni. Ezek alapján megállapítható, hogy a csatorna-beruházás egy sikeres, nagyléptékű beruházás volt településünkön.
 Feszített, következetes költségvetési

Képviselő-testület,
polgármesteri hivatal

 A képviselők ténylegesen bekapcsolódtak a döntéshozatalba és annak előkészítésébe a heti kabinetüléseken keresztül, az alpolgármester és a kabinetvezető
pedig a napi munkavégzésben is tevékenyen részt vállal.
 Sosem ülésezett annyit a képviselő-testület, mint az elmúlt két évben: 51
képviselő-testületi ülés, közel 200 bizottsági ülés, 440 határozat, 81 rendelet.
O Amivel adósok vagyunk: annak elle
nére, hogy a polgármesteri hivatal la
kosságbarát átszervezése megkezdődött
– a végleges szervezeti átalakításra csak
a járási hivatal felállásával egy időben
nyílik lehetőség, a személyi változásokat
is beleértve.

Gazdálkodás

 Elkészült az önkormányzat leltára és
vagyonértékelése, melynek következtében közös vagyonunk milliárdos nagyságrendben gyarapodott.

tervezés és gazdálkodás, 2011-től minden költségvetési évet működési hitel
nélkül zártunk.
 Sikeres kintlévőség-kezelés. A közös
kasszának tartozó cégektől, önkormányzatoktól több tízmillió forint hátralékot
hajtottunk be és lényegesen növekedett
polgártársaink befizetési hajlandósága
is, ahogy ezt a többség érdeke megkívánja.
O Amivel adósok vagyunk: az előző ön
kormányzat által előidézett kötvényadósság rendezése, törlesztés megfelelő
átütemezése. Ezen a területen is előreha
ladott tárgyalásokat folytatunk az Erste
Bankkal, illetve a most bejelentett kor
mányzati intézkedések következtében le
vegővételhez juthatunk, amennyiben az
állam átvállalja a kötvény-adósságunk
egy részét.

Városüzemeltetés

Tessely Zoltán országgyűlési képvise
lő, dr. Szabó Tibor polgármester és dr.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyet
tes átvágják a szalagot a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat új épületének
átadásakor

 A Martongazda Kft. létrehozása, a városüzemeltetés teljes átszervezése, átláthatóvá tétele, hatékony munkavégzés,
számottevően több fenntartott terület.
Köszönet a Martongazda minden munkatársának!
 Martonvásár közterületei rendezettebbek és tisztábbak. A mezőőr munkája következtében jelentősen csökkent a
szemét mennyisége külterületeinken is.
Állami ünnepeinken újra zászlódíszt kap
a város.
 A temető üzemeltetésének átszervezése: lényegesen javult a temető rendezettsége, vízellátása.
 Saját busz vásárlása, tömegközlekedés költséghatékonyabbá tétele.
 Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Hálózat Üzemeltető Non-profit
Kft. létrehozása, a kezdeti, a számlázásban megjelenő bizonytalanságot követően a csatornahálózat megfelelő szín-
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Megújuló utak
vonalú működtetése – amely rendszer a
jövő évben, az Országgyűlés által alkotott jogszabály alapján ismét átszervezésre kerül.
 Kismarton – Erdőhát: vízi-közművek,
utak, közterületek átvétele, üzemeltetése
– egy sokéves adósság törlesztése.
 Kisléptékű üzemeltetési fejlesztések,
feladatok: az iskola külső parkolójának
megvilágítása; vízvezeték beüzemelése
a Budai úton – több évtizedes probléma
megoldásaként; kátyúzások minden évben; közlekedési táblák kihelyezése; járda-javítási munkák több utcában; árok
és csatornarendszer takarítása; padlószőnyeg vásárlása a tornaterembe és a parketta újbóli felújítása; Gépállomás tetejének javítása…
 A házi jelzőrendszer elterjesztésére is
tettünk kísérletet, de a csekély számú érdeklődés miatt nem valósult meg.
O Amivel adósok vagyunk: a polgárőr
ség megerősítése, a közbiztonság javítá
sa folyamatban van.

ezekre a projektre nyerte el, hogy azokat a martonvásári emberek nem támogatták. Ránk az a feladat várt, hogy a nagyobb veszteséget elkerülve megvalósítsuk azokat.
 Pályázatot nyújtottunk be a művelődési központ, valamint az Óvodamúzeum és könyvtár, továbbá a főtér és környékének kialakítására. A Római Katolikus Egyházközséggel lefektettük az óvodaépület megvásárlásának feltételeit.
 Pályázatot nyertünk el az iskola nyílászáróinak cseréjére (13,4 millió Ft);
a művelődési központ első ütemének
(színpad és próbatér) kialakítására (34,8
millió Ft); kétcsoportos óvodai szárny
felépítésére (26,5 millió Ft); a szennyvízhálózat és tisztító bővítésének előkészítésére, tervezésére (26 millió Ft) – a
kampányban és a találkozások alkalmával Önök ezeket tartották fontosnak!
 További pályázatokat adtunk be kamerahálózat kiépítésére, a sportöltöző,
valamint gyűjtőútjaink felújítására – sajnos eddig eredménytelenül.
O Amivel adósok vagyunk: új iskolai ját
szótér kialakítása, a régi, nem szabvány
eszközök cseréjével, az iskolai alapít
vánnyal közösen; új üdvözlő felületek a
város kapuiban; új buszmegállók Erdő
háton és Kismartonban; lehetőségeink
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Együttműködések,
kommunikáció

 Brunszvik-Beethoven Központ létrehozása: a kulturális terület teljes integrációja; minőségi ünnepségek és fesztiválok rendezése; 75 millió forintnyi pályázat elnyerése – köszönet az intézmény
minden munkatársának!
 Újra működő testvérvárosi kapcsolatok: fúvószenekar, táncegyüttes útjai, hivatalosan megerősített testvérvárosi szerződés, vendégek érkezése minden évben.
 Polgármester házhoz megy akció,
névre szóló polgármesteri üdvözlő levelek.
 Partneri viszonyt alakítottunk ki az
MTA Agrártudományi Kutatóközpontjával és vezetésével.
 Kérdőíveken kérdeztük Önöket a rendezvényekről és a városfejlesztési elképzelésekről, mert minden vélemény számít!
O Amivel
adósok
vagyunk:
a
martonvasar.hu honlap tervezett meg

Terv a műemlék
óvoda bővítésére

Városfejlesztés

 Befektetési Kalauz elkészítése, tárgyalás befektetőkkel. Városfejlesztési
koncepció, a belváros fejlesztési terveinek kidolgozása.
 Útfejlesztések: Határ utca, óvoda
előtti parkoló, vasútállomás előtti terület, Széchényi utca, Kossuth tér, Béke
utca aszfaltozása. Járdaépítés a Kossuth
téren, illetve a Kolozsvári utca végén.
Nem csak a választások évében!
 Kisléptékű fejlesztések: új hirdetőtáblák kihelyezése; tantermek, vizesblokkok, ebédlő, tetőterasz felújítása az iskolában; beléptető-rendszer az óvodában,
riasztórendszer kiépítése a Gépállomáson…
 A Városháza és a Segítő Szolgálat
épületének felépítése. A pályázatokat
az előző önkormányzat annak ellenére

hez mérten további útfelújítások; járda
építés a Szent László úton, gyalogátkelő
kialakítása a Jókai utcánál és a BajcsyZsilinszky utca végén, a közúti aluljáró
ban a járda kiszélesítése a Hunyadi úton.

Terv a rendezvény
központ
fejlesztésére
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Átszervezések

Kukorica-Búza-Sör Fesztivál
újítása, véglegesítése; kommunikáci
ós arculat elfogadása; Forum Martini
megújítása, bővítése. Továbbá úgy gon
doljuk, a fiatalok problémáival intenzí
vebben kellene foglalkoznunk, de ennek
módját egyelőre nem látjuk. Így amen�
nyiben valaki ötlettel, tettel segíteni tud
a területen, azt szívesen vesszük!

Térségi szerep

 Kistérség nevének és székhelyének
megváltozása – Ercsi helyett Marton
vásár a térség központi települése. Kistérségi munkaszervezet integrálása a
martonvásári polgármesteri hivatalba.
 Az új járási rendszerben 2013. január
1-jétől a járásszékhely Martonvásár lesz,
itt kap helyet a járási kormányhivatal!
 Martonvásár az országgyűlési képviselői választókerület meghatározó városa, és az lesz az új rendszerben is –
Bicske és Gárdony mellett.
 Az iskolák fenntartását ellátó
Klebelsberg Központ járási tankerületi igazgatója is Martonvásárról fogja irányítani a térség iskoláit.
 Kiváló viszonyt alakítottunk ki a
martonvásári származású országgyűlési képviselőnkkel, Tessely Zoltánnal (Fidesz), aki rengeteget tett már most városunkért.

Polgári összefogás
Martonvásárért!

Ezekkel a szavakkal álltunk 2010-ben
Önök elé. Akkor is végigjártuk az utcákat, kikértük az emberek véleményét.
Próbáltuk megértetni mindenkivel, hogy
az önkormányzat nem csodatevő, nem
egy emberek-feletti szerv, hatóság! Az
önkormányzat a településen lakó embe-

rek közössége, mi mindannyian. Az önkormányzatnak nem feladata a munkahelyteremtés, a szomszédok között nem
létező párbeszéd helyreállítása. Feladata azonban a közös vagyonnal való felelős gazdálkodás, a közteherviselés megszervezése, a fejlesztés, a város működtetése. Ezt mindnyájunknak be kell látni
és meg kell érteni. Munkahelyet csak az
esetlegesen idetelepülő vállalkozás teremthet. Saját, közös bevételünk pedig
csak a helyi vállalkozásoktól és a helyben lakó polgároktól lehet, amiből fedezni tudjuk a közös fejlesztések, a hitelek törlesztésének terheit.
A két évvel ezelőtti állapothoz képest
komoly eredmény, hogy megoldottuk
az áfa adósságot, felépítettük a városházát és a segítő szolgálat épületét, megszerveztük a városüzemeltetést, rendbetettük a csatorna üzemszerű működését,
népszerű rendezvényeket hívtunk életre,
olyan pályázatokat nyújtottunk be, amelyeket Önöket megkérdezve dolgoztunk
ki, Martonvásár pedig kistérségi, majd
járási székhely lett.
Természetesen mindig vannak hibák,
vagy éppen nincs elég lehetőségünk,
energiánk elmagyarázni az intézkedések
lényegét, de azt gondoljuk, jó úton haladunk. A munka folytatásához továbbra is megtisztelő támogatásukat és bizalmukat kérjük! Várjuk javaslataikat, vis�szajelzéseiket, kritikájukat vagy bíztatásukat!
Az Önök képviselői:
Farkas Erzsébet, Gucsek István,
dr. Gyulay Gyula, Horváth Bálint,
Kuna Ferenc, Nemes József,
Szigeti Zoltán, Varga Ferenc és
dr. Szabó Tibor polgármester

Bizonyára már Önök előtt is ismert,
hogy városunk járási székhely lesz.
Ennek elérése érdekében rengeteget
dolgoztunk idáig, de ez most áldozatvállalással is jár. A járási hivatal elhelyezésére egyetlen megoldás kínálkozik, melyet a kormányhivatal is
elfogad, mégpedig a régi iskolaépület földszinti területe, ahol jelenleg a
könyvtár és egy tanterem működik.
A könyvtárat a műemlék óvodaépületbe költöztetjük át, és egy tantermet
alakítunk ki az iskolaépület emeletén,
amely szint külön bejárattal továbbra is az iskola használatában marad.
Meg kívánjuk oldani az épület „árkádosítását” a 7-es út felőli oldalon,
hogy a veszélyes járdaszakaszt meg
tudjuk szüntetni. Az átalakítás költsége önkormányzatunkat terheli. Hos�szú távú, közös célunk, hogy a jövőben a központi iskolaépület bővítésével – új szint ráépítésével − az oktatás egy helyszínen történjen. Így a
rosszabb állapotú, kereszteződésben
álló régi épület egészében az állam
használatába kerülhetne. Tudjuk, ez a
mostani megoldás nehézséget okoz a
kisiskolásoknak, szüleiknek, de kérjük, próbálják meg az összes szempontot mérlegre tenni és a teljes közösség érdekét figyelembe venni! Az
átalakítások alatt megértésüket és türelmüket kérjük!
A képvielő-testület tagjai
F EJ ÉR M EGY E

Új elnök

Mint ahogy arról az írott
sajtóból már sokan értesültek, a Fejér Megyei
Közgyűlés élére új elnököt választottunk Törő
Gábor, a korábbi egyik
alelnök személyében.
Azért kellett új elnököt választanunk,
mert Vargha Tamás elnök urat a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti
Titkárságának titkárává nevezték ki
október 16-án. Törő Gábort minősített többségben támogatta a közgyűlés. Munkájához ezúton is sok sikert,
erőt, egészséget kívánunk.

Farkas Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZAT

Településünk rendje (2. rész)
Korábbi számunkban településünk tisztaságának,
rendezettségének és az együttélés megkönnyítésének
szabályairól írtunk. Most folytatjuk ezek ismertetését.
Nem lehet reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés lakott területen a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe kivételével. Ugyancsak tiltott ilyen
eszközök elhelyezése a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda,
a gyalogút, valamint a kerékpárút kivételével. Nem lehet
továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon.
Hirdető berendezés, figyelmeztető- és tájékoztató tábla, valamint transzparens csak
olyan módon helyezhető el,
hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen. Gondoskodni kell ezek műszaki és esztétikai karbantartásáról, valamint elavult tartalom esetén
annak eltávolításáról.
Tilos hirdető berendezést, figyelmeztető- és tájékoztató
táblát, valamint transzparenst
élő növényzetre, utcabútorra,
középületre, annak kerítésre
elhelyezni.

A közutak szabályai

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a
közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy
a megállapított feltételekkel
szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat.
Kezelői hozzájárulás nélkül
a közút nem közlekedési cél-
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ból abban az esetben vehető
igénybe, ha az halaszthatatlan javítás, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt
szükséges. A közút rendkívüli
igénybevételét az igénybevevő köteles a közút kezelőjének
– az igénybevétel megkezdése
előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg – bejelenteni, az életés vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket
megtenni, és az igénybe vett
útterületet a közút kezelőjének
előírásai szerint helyreállítani.

Járműtárolás, árusítás

Jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.
A közút kezelője kivételesen
indokolt esetben hozzájárulhat a jármű (járműszerelvény)
közúton való tárolásához. Más
közterületen jármű tárolásához közterület-használati engedély szükséges.
Mozgóbolt útján történő árusítás engedéllyel munkanapokon 8 és 18 óra között, valamint szombatonként 9 és 13
óra között lehetséges.

Tűzgyújtási előírások

A közút lakott területen kívüli
szakasza mellett a közút tengelyétől számított száz méteren belül tilos tarlót, avart,
szemetet vagy más anyagot
égetni. E távolságon kívül,
valamint lakott területen belül égetni állandó felügyelet
mellett és abban az esetben
szabad, ha a közúton a láthatóságot nem csökkenti. Az ingatlanon keletkezett avart és
kerti hulladékot csak megfelelően kialakított tűzrakó
helyen és az ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni úgy, hogy az, az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés
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hősugárzása kárt ne okozzon.
Közterületen avart és kerti
hulladékot égetni tilos.
A lakosság egészségének és
a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése
csak szeptember 1. és április
30. közötti időszakban engedélyezett. Az étel készítésére
szolgáló tűzrakás fa vagy faszén égetésével engedélyezett.
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint a meghatározott időszakon kívüli időpontban a kerti hulladék
égetése tilos.

Kül- és belterületen

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen
a közút tengelyétől számított
ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz
méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez
vagy kivágásához.
Belterületen – a közút mellett
– ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához,
valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül
nyomvonal jellegű építmény
elhelyezéséhez, bővítéséhez,
továbbá a közút területének
határától számított két méter
távolságon belül fa ültetéséhez
vagy kivágásához kell a közútkezelő hozzájárulását kérni.
Közút mellett nem szabad
olyan tevékenységet végezni,
amely a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.

Növények ápolása

Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli
területen (ideértve a földút területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell
távolítani.
Fás szárú növények az ingatlan azon részén és oly módon
telepíthetők, hogy azok az emberi életet és egészséget ne veszélyeztessék, a biztonságos
közlekedést ne akadályozzák,
valamint nem okozhatnak kárt
a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatják azok biztonságos működését.
Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett
károsítása.
A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás
szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről, valamint szükség szerinti pótlásáról. A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények
emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.
A használó köteles gondoskodni a fás szárú növények
emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak,
így különösen ágak, virágzat,
termés, levelek összegyűjtéséről.
A közterületen lévő fás szárú
növény kivágását a fás szárú
növény helye szerint illetékes
jegyző engedélyezi. A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi,
ha a fás szárú növény az életvagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.
Kérjük a lakosság szíves közreműködését
Martonvásár
tisztán, rendezetten és ápoltan
tartásában!
Dr. Szabó-Schmidt Katalin

INTERJÚ

A zene minden bajra gyógyír
Kunos Tamást a zenész sors vetette erre a vidékre. Nagykőrösön született, Kecskeméten nőtt fel. A hívó szó a
néptánc együtteshez gyorsan megtalálta. Tizennégy
évesen megismerkedett a néptánccal, a „kötött fogású”
páros tánccal – ahogy ő fogalmaz –, ahol a lányokkal
egész közeli kapcsolatba lehetett kerülni. Előbb-utóbb
a tánc mellett megtetszett neki a falusi népzene.
• Milyen zene fogott meg leg
inkább?
− Főleg erdélyi zenéket hallgattam az első években. Szemellenző volt rajtam, hogy az az
igazi zene, a többi értéktelen,
a városi cigányzene meg lenézendő.
• Zenehallgatásból játék lett.
− A brácsa 16 évesen került a
kezembe, ami viszonylag késeinek számít. Felkarolt a Hegedűs Együttes vezetője, He
gedűs Zoltán, aki sok kiváló brácsást nevelt ki, ám azok
mindig tovább mentek budapesti profi táncegyüttesekhez.
A legfontosabb számomra az
ösztönzése és a szakmai segítsége volt. Ez tartott a pályán.
Így tudtam 16 évesen eldönteni, hogy ezt akarom csinálni.
• A tánc abba is maradt?
− Igen. Nem fért meg a kettő.
• A Csík Zenekarban kötöttél
ki?
− Csík Janival, meg Rózsa Já
nossal alakítottuk meg 1988ban a Csík Zenekart. Nagyon
erőteljes munkát végeztünk.
Szellemi szabadfoglalkozásúak lettünk, hogy elkerüljük
a „közveszélyes munkakerülés” tényállását. Mi munkarendszerűen délelőtt, délután,
ebédszünettel
dolgoztunk,
hogy legyen belőlünk valami.
Komolyan vettük. Bővültünk.
Énekes jött, felkérések is jöttek, vagyis elértük a célunkat.
Megmutatkozott, hogy van értelme.
Jászberénybe hívtak bennünket 1989-ben, a Jászság Népi
Együttes zenekara lettünk. Ez
megalakulásunk után körülbelül egy évvel történt. Én 1991ben kiszálltam a zenekarból
és maradtam helyben, annyira

jól éreztem magam. Mint egy
népzenei bölcső, úgy befogadott Jászberény.
• Ott telepedtél le?
− A hét egyik felében Kecskeméten, a másikban Jászberényben éltem. Az anyagi helyzet romlása 4−5 év
után ott is megtette a hatását,
de mindig alakult valamilyen
szerencsés találkozás. Így jött
1995-ben a Duna Művészegyüttes, amellyel felkerültem
Budapestre. Valami ilyenről
álmodtam 16 évesen, s nem
hittem el, hogy valóra vált.
• A végén mégis otthagytad
őket.
− De eltelt közben még tíz év,
2011 júliusa volt akkor, tizenhat évet szolgáltam a Duna
Művészegyüttesben.
• Martonvásár hogy került a
képbe?
− Aki nem Budapesten nő fel,
az nem tudja megszokni a 7-es
buszozást! Közben nézegettünk már házakat, mert hogy

a Csík Zenekarban megfordult egy martonvásári bőgős,
Sánta János. Volt egy vágyálmom, amit a Méta zenekar kíséretétől láttam, a Mo
hácsi Berci−Nagy Zsolti párostól. Mondom, ez egy idillikus helyzet, hogy egy utcában lakik a bőgős meg a brácsás. Ezek bármikor gyakorolhatnak, összebarátkoznak, ha
gondjuk van, átmennek egymáshoz... Ez, meg az szólt
mellette, hogy mindkettőnk,
feleségem Erzsi és az én munkahelyem is Budán volt. Praktikus választás volt.
• Szép otthon, jó környék...
− Itthon töltekezem, mert a zenésznek talán az a legnagyobb
kincse, amit itthon megteremt:
a család, a jó légkör. Akkor van
miből táplálkozni. Volt azért
nálunk is az udvaron zenés
rendezvény az elmúlt tizenkét
évben. Legutóbb egész kellemes rendőrségi befejezése volt
egy ilyennek. (A részletek a

Jótékonysági koncert

• Hogy kerültök London után a Pápay Ágoston iskola jóté
konysági koncertjére?
− Általában van személyes kötődés. Vagy már jártunk ott,
vagy – mint például itt − van egy ismerős, Viszt Nóra, aki
előző bőgősünk egykori párja, ő dolgozik az iskolában.
Közoktatásba nehezen vándorolnak a pénzek, ezért igyekszünk segíteni, ahol tudunk.
• Várólistátok van?
− Néha sokat kell várnia egy-egy intézménynek, mert negyedévente 1−1 jótékonysági koncertet adunk, igaz, ezek
néha az év végére sűrűsödnek össze. Látjuk, hogy erre szükség van, és nem csak kapni akarunk, hanem adni is.
Így jutunk el Martonvására, de Mosonmagyaróváron a mozgáskorlátozott gyermekek számára hipoterápiás ló megszerzéséért koncerteztünk már az idén. Így leszünk Szikszón november 16-án, december 1-jén pedig Böjte atya meghívására a dévai gyerekeken igyekszünk segíteni.
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www.facebook.com/bbkozpont
oldalon olvashatók. A szerk.)
• Az
esettől
függetlenül
Martonvásárhoz hozzátarto
zik a néptánc és a zene.
− Igen. A lányom is ezen a pályán indult el. Felkerült a legnagyobb csoportba, a Villőbe.
Fiam is hasonló úton jár. Ő
most a zenei létét erősíti.
• Az imént hegedűt láttam a
kezében.
− Ő még nem tudja, de negyedik születésnapjára is hangszert kap majd. Az elmúlt 26
évet csak zenével töltöttem
el. Közben képeztem magam,
Nyíregyházán elvégeztem a
tanárképző főiskolát éneknépzene szakon. Ott lekerült
rólam az a szemellenző, amiről beszéltünk. Befogadó lettem. Már jóval előtte cigányzenészektől is kezdtem tanulni a technikát, mert láttam virtuozitásukat.
• Befogadtak?
− Először vagy ajánlást kellett kérni, vagy oda kellett valahogy férkőzni, hogy befogadjanak. Az 1970-es évek
óta ugyanis óriási szembefordulás volt a két tábor között.
Ez mára már szinte teljesen eltűnt. Kinevelődött egy olyan
tanári nemzedék, amely áthidalja az egykori szakadékot a
cigány dinasztiák és a népzenészek között. Láttam, hogy a
dinasztiákban hogyan tanulja
meg már a kisgyerek, hogy zenész életutat kapjon. Ezt próbálom a saját gyerekeimen is
végigvinni.
• Nem tizenhat évesen kezdi
majd...
− Jár a koncertjeinkre, és neki
is választási lehetősége lesz,
bár mindenképpen szeretném,
hogy zenész pályán maradjon,
vagy legalább értse a zenét.
Ha nagyon komoly gondod
van, akkor is jó a hangszerhez
nyúlni, vagy akkor is, ha eufóriát szeretnél megélni. A zene
olyan közeg, ami minden bajra gyógyírt hozhat.
Nagy Árpád
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Teleki Blankára emlékeztünk
Százötven éve, 1862. október 23-án, Párizsban hunyt el Teleki Blanka,
a magyar nőnevelés egyik úttörője. Üvegesné dr. Hornyák Mária történész asszony kezdeményezésére és eszmei irányításával Budapesten és
Martonvásáron is megemlékeztünk róla. A megemlékezésekben tevékeny szerepet vállalt a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület, a Teleki Blanka
Hölgyklub és a Brunszvik-Beethoven Központ.
Budapesten a Szabadság tér 3-as számú házon avattunk emléktáblát. Ebben
az épületben kezdte meg Teleki Blanka
a munkát, a nőnevelést. Az emléktábla
avatáson köszöntőt mondtak a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság ré„Csak úgy remélünk biztosan szebb jövendőt, ala
pos jobbra fordulást egész állapotunkban, ha…
családi életünkbe öntünk összhangot nőink neve
lésének nemzeti iránya által”
(Teleki Blanka: Szózat. Pesti Hírlap 1845. dec. 9.)
1846. DECEMBER 1. ÉS 1848. DECEMBER 31.
KÖZÖTT ITT MŰKÖDÖTT
a hazafias helytállásáért 1853-ban tíz év várfogságra ítélt

TELEKI BLANKA GRÓFNŐ
(1806. VII. 3. – 1862. X. 23)

NEMZETI SZELLEMŰ
LEÁNYNEVELŐ INTÉZETE
A FŐBB MUNKATÁRSAI VOLTAK
VASVÁRI PÁL (1826−1849)
LŐVEI KLÁRA (1821−1897)
HANÁK JÁNOS (1812−1849)
BERECZKI MÁTÉ (1824−1895)
A GRÓFNŐ HALÁLÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁN
A NEMZETI EMLÉKHELY ÉS KEGYELETI BIZOTTSÁG

széről Boros Péter volt miniszterelnök,
a bizottság elnöke és Rogán Antal, Budapest V. kerületének polgármestere. Az
emléktáblát Bíró László püspök, katonai
ordinárius áldotta meg.
Martonvásáron egy emlékfa ültetésével
kezdődött a megemlékezés. Ezen megjelentek Blanka grófnő szűkebb pátriájának, a Partiumnak, az egykori Kővár-vidéknek a képviselői, Muzsnay Ár
pád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Bizottságának a
titkára − akit nem először üdvözölhettünk körünkben, − és a Nagybányához
és Koltóhoz közeli Hosszúfalvának, Teleki Blanka szülőfalujának a küldöttei,
Mihály Lehel István református lelkész
és felesége, valamint Sebestyén Árpád és
felesége. A Szent László Völgye Lovas
Egyesület tagjaiból alakult hagyományőrző huszárok korhű egyenruhában tisztelegtek Teleki Blanka emlékének.
A megjelenteket, közöttük kiemelten

vendégeinket dr. Szabó Tibor polgármester köszöntötte. Kérte, adják át üdvözletünket Hosszúfalván annak a mintegy
80 fős magyar kisebbségnek, akik körében elevenen él a Teleki család emléke, és akik ma lélekben minden bizon�nyal velünk vannak. Megemlékezésében
felelevenítette azokat a családi szálakat,
amelyek a mi Brunszvikjainkhoz kötötték Teleki Blankát. Édesanyja, Karolina,
Lotte a legkisebb testvére volt Teréznek,
Jozefinnek és Ferencnek, akik a gyermekés ifjúkoruk nagy részét ezen a helyen töltötték. Karolina 1805 szeptemberében itt,
ebben, a dédapja, idősebb Brunszvik An
tal által építtetett templomban fogadott
örök hűséget gróf Teleki Imrének.
Szabó Tibor megemlékezésében nyomon
követte Teleki Blanka életútjának fontosabb állomásait a főrangú lányok gondtalan életétől a festészeten át a nőnevelésig, az 1848-as forradalomban és szabadságharcban játszott szerepéig, majd az ezt
követő büntetésig, börtönévekig, s a szabadulást követő néhány, főleg külföldön
töltött évig. Élete akkor vett nagy fordulatot, amikor testvérei, Emma és Miksa családot alapítottak. Ekkor tette fel magának
a döntő kérdést: Mi végre vagyok a világban? Ekkor kezdett rá hatni a nagynénje,
Brunszvik Teréz példája, aki a szolgáló
szeretet és a szellemi–lelki anyaság hívatása jegyében alapított óvodákat és pró-

Sétatéri leánynevelde
A Lipótváros a reformkori Pest dinamikusan fejlődő új városrésze volt, amelynek északnyugati határában az úgynevezett Újépület hatszögű tömbje terpeszkedett. Ez az 1700-as évek végén épült kaszárnya–monstrum („a magyar Bastille”)
már azt megelőzően is riasztó képet mutatott, hogy 1849 augusztusától börtönné, a szabadságharc foglyainak egyik
hírhedt kínzó- és kivégző helyévé lett.
Az Újépülettől délre Széchenyi István sétateret álmodott meg fasorokkal,
fagylaltozóval, kioszkkal stb. A gróf távollétében az első fát 1846. március
3-án – e szó kíséretében: „Virulj!” – a
felesége, Crescence ültette el. (E jelenetet örökítette meg Telcs Ede 1930-ban
készült reliefje, amely a Szabadság tér
délkeleti részén, a hajdani Széchenyi-ligetre emlékeztető díszkúton látható.)
Az 1847. május 30-án felavatott Sétatér
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(Promenád) formálódását Teleki Blanka jól nyomon követhette, mivel a teret
délről lezáró házsor 204. helyrajzi számú házában (ma Szabadság tér 3.) bérelt lakást. Jóllehet az épületet 1844-ben
bizonyos Kövér János vásárolta meg,
azt még később is a korábbi tulajdonosa után Majthényi–házként emlegették.
A második emeletén három, úgynevezett „szállás” (lakrész) volt. Ezek közül
Blanka grófnő kezdetben a legkisebbet
lakta, amely „3 szobából, konyhából,
kamrából s hozzá tartozó padlásból és
fapincéből” állt.
Mivel az általa 1846. december 1-jén
megnyitott leánynevelő intézet 1847
őszén végre kezdett benépesülni, Teleki
Blanka az egész második emeletet bérbe vette. Az intézet 1848 legvégéig állt
fenn, Blanka grófnő ugyanis a császári
csapatok elől Debrecenbe költöző kor-

2012. november

mánnyal és országgyűlési követekkel
tartott. Sétatéri lakását a család azt követően is fenntartotta, hogy őt a császáriak
1851. május 13-án letartóztatták, majd
októberben a nagyváradi várbörtönből
a pesti Újépületbe szállították. (A szemben lévő lakásán októberben tartottak
házkutatást.) Az ítélethozatalig (1853.
június 30.) ott is maradt, s csak utána
szállították őt és a vádlott társát, Lővei
Klárát Kufstein várába. A ház további sorsát illetően annyi bizonyos, hogy
még 1926-ban is a Kövér család birtokában volt, s hogy azt a II. világháborús
pusztítás után igen jellegtelen formában
és egyemeletesre építettek fel.
A Szabadság tér 3. számú ház, amely
az 1990 utáni átépítés óta ismét a klas�szicista stílus jegyeit viseli, a Katolikus
Tábori Püspökség székhelye.

Hornyák Mária

ÉVFORDULÓ
bálta felhívni a figyelmet a lányok, mint
leendő anyák nevelésének és a nevelőnőképzésnek a szükségességére.
Ekkor határozta el Teleki Blanka, hogy
intézetet alapít az idegen szellemben nevelkedett főrangú lányok megmagyarosítása céljából, s ily módon rálépett arra az
útra, amely az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc támogatásához és a Világos utáni hősies helytállásához vezetett.
Menekülteket rejtegetett, tiltott könyvek
terjesztésével tartotta a lelket az elkeseredett honfitársaiban. Közben a Párizsba
emigrált húgát, Emmát folyamatosan tájékoztatta az itthoni állapotokról és a nép
hangulatáról, tudván, hogy mit kockáztat.
Levelezésükre a titkos rendőrök hamar
felfigyeltek. A kétfejű sas 1851. május
13-án csapott le Blankára, akit Pálfalváról
a nagyváradi várbörtönbe, majd onnan a
hírhedt pesti Újépületbe vittek, ahol a társa, Lővei Klára is raboskodott. Két év
után hirdettek felettük ítéletet, amely a
kora egyik legveszedelmesebb lázadójának kikiáltott grófnőt 10, Lőveit 5 év várfogsággal sújtotta. Koncepciós per volt
az övék, Blanka személyében ugyanis a
császáriak a rebellis magyar arisztokratákon, köztük a rokonain, a párizsi diplomata Teleki Lászlón, a honvédezredes Teleki Sándoron álltak bosszút. Ő pedig, jóllehet a fogság az egészségét nagyon megrendítette, nem hódolt be. Többen kérlelték: folyamodjon kegyelemért, mire a válasza: „Nem tudom, mi az!” volt. A kufsteini és laibachi (Ljubljana) kemény börtönéletének hat éve után a politikai foglyoknak meghirdetett általános amnesztia
vetett véget. További életét végigbetegeskedte. Mivel nem érezte jól magát a letiport országban, külföldre emigrált. München, Stuttgart és Drezda után a francia
tengerpartra tartva, 1862. október 23-án
Párizsban érte a halál.
Most, 150 év múltán itt, Martonvásáron
hajtunk fejet a Brunszvik család jeles le
származottja, Teréz „szellemi gyermeke”,
történelmünk példás nőalakja előtt. Le
gyen az emléke áldott! – zárta megemlékezését Szabó Tibor.
Az emlékfát az elültetését követően Erdélyből érkezett lelkész társaival együtt
megáldotta Schrőder Gyula címzetes esperes. A faültetés után az ünnepség a kutatóintézet előadótermében folytatódott.
A műsorban Császár Angela Jászai Mari-díjas, Érdemes művész martonvásári
fiatalokkal együtt elevenítette fel Teleki
Blanka legfontosabb gondolatait.
Összeállította: Orbán András

A zászlóanya

Sáfrán Györgyi Teleki Blanka és köre
címmel 1963-ban megjelent könyvében olvashatunk arról, hogy mi köze
volt a honvédsereghez Teleki Blankának, aki a Rákóczi szabadcsapat toborzását és felszerelését nagy pénzösszeggel támogatta! Lővei Klára a következőket írta: „Vasvári Pál, mint majd minden
ifjú író, 1848−49-ben azt érezte, hogy
a tettek ideje következett be, s a hazának erős karokra, s lelkesült hősökre van
szüksége. És így Vasvári is a cselekvés
terére lépett. 1849-ben csapatot alakított,
de nem azért, hogy öldököljön, hanem,
hogy a fegyverek élén juthasson a legnemesebb békéhez: az előidézett nemzetiségi villongások testvéries kiegyenlítéséhez. Vasvári költői lelkének egész
magasztosságával gondolt arra, hogy
Jankut, aki ellen küldendő volt a Rákóczi csapat, felvilágosítja a dolgok valódi állásáról, s a helyett, hogy fegyverrel
győzze le az alattomosan fellázított mócokat: az igazság szavaival fogja megnyerni a hazának.
Ilyen nemes gondolkodással és nagyszerű tervekkel készült Vasvári Pál a zászlószenteléshez. Teleki Blanka grófnőt hívta meg zászlóanyának, ki e meghívást
készséggel fogadá el. (…annak ellenére,

Neves elődök

A Teleki Blanka Hölgyklub legutóbbi klubnapján Üvegesné dr. Hornyák
Mária történész asszon�nyal Teleki Blanka halálának százötven éves évfordulójához
kapcsolódó
megemlékezés teendőit egyeztettük.
A budapesti és a martonvásári megemlékezéseken is részt vettünk, a
megrendezésben is közreműködtünk. Következő találkozónkon, november 19-én 17 órakor Árpád-házi Szent Erzsébetről tart előadást Cs.
Szabó István előadóművész. Mindenkit szeretettel várunk a Városháza
Geróts-termében.
Molnár Éva

hogy a nagyon zárkózott és visszavonul
tan élő Teleki Blanka sosem vállalt nyil
vános szereplést stb.!. A Szerk megjegy
zése) Megígéré, hogy a zászló elkészítését magára vállalja… A zászló piros volt,
s rajta ezüsttel hímezve e szavak állottak egy oldalt: „Ó, ha te élnél Rákóczi!”
A zászló másik oldalán e mondat volt:
„Hazádnak rendületlenül!” A széles zöld
szalagon a zászlóanya neve s a felszentelési nap volt ezüst betűkkel jelezve.
A legszebb tavaszi idő volt, midőn a
grófnő Nagyvárad felé indult… Vasvári egy Kecskés nevű tábori papot külde
Teleki Blanka után, s ez, e sorok írójának kíséretében kora reggel útra kelt. Éjjel is tartott az utazás, folytonos beszélgetés közben… Hajnal felé a szunnyadni
készülőket lódobogás zaja ébreszté fel, s
csakhamar a kocsi ablakánál halk hangon e szavak hangzottak:
– Jó reggelt grófnő!
Vasvári Pál volt, ki lóháton elénk jött, s
folyvást mellettünk lovagolva s beszélgetve, együtt értünk be Nagyváradra…
Kilenc órakor jött Vasvári, mert a zászlószentelésre kellett megindulni. A nagy
téren volt felállítva a Rákóczi csapat,
mintegy hatszáz emberből. Mind ifjak, s
bátor tekintetűek valának.
– Első szeget a zászlóba a nagyváradi
plébános verte: Szent István nevében.
– Azután Teleki Blanka grófnő: A népek
szövetsége nevében.
– Vasvári Pál: A magyar köztársaság nevében.
– Lővei Klára: Kossuth Lajos kormányzó nevében.
Utána a grófnő, ki pirosas barna bársonyruhában volt, rózsaszín selyemkalapban,
fekete fátyollal, kezébe vevé a zászlót,
ragyogó fekete szemei a legmagasztosabb lelkesedés tüzétől égtek, a honleányi lelkesedés legmeghatóbb hangján e
szavakat mondá:
– Hordozza dicsőséggel! s átadá a zászlót a parancsnok Vasvárinak…
Délután Vasvári búcsúzni jött a grófnéhoz, s azon szavakkal vált el, hogy legforróbb óhajtása a győzelem után, hogy ismét taníthasson a grófné intézetében!”
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Megemlékezések és verseny

Idősek köszöntése
Minden év októberében ünneplik világszerte az Idősek
Napját. Városunkban október
27-én köszöntöttük az időseket. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat dolgozói munkájuk során nap, mint
nap találkoznak az idős emberekkel, sokuknak gondoskodásukkal igyekeznek megkönnyíteni a nehéz sorsukat, a
magányt vagy az elesettséget.
Az ünnep alkalmával is igyekeztünk kifejezni a szeretetet, a tiszteletet, azt, hogy társadalmunknak hasznos tagjai, és nekünk fiatalabbaknak
nagy szükségünk van rájuk.
Martonvásár Önkormányzata
nevében Gucsek István alpolgármester köszöntötte kedves
és közvetlen szavakkal a megjelenteket, akik közül sokak
szemében könny csillogott a
meghatódottságtól.
Az alpolgármester köszöntőjében megerősítette, hogy
számítunk mindarra a sok
élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, amivel csakis ők
rendelkeznek. Útmutatásuk,
a jövőt is megalapozó munkájuk nélkül nem válhatott volna településünk várossá, majd
a kistérség központjává és a
következő évtől járási székhellyé.
Az ünnep fényét emelte
Martonvásár két „legrégebben fiatal” polgárának jelenléte. A 93 éves Adácsi Józsefné,
Erzsi nénit és a 91 éves Bar
mos Gyulát, Gyula bácsit virágcsokorral köszöntöttük.
Ezt követően műsorral kedveskedtünk minden ünnepeltnek. Winkler Rózsa és Kurucz
Istvánné Lujzi néni versekkel
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melengették a vendégek lelkét. A Ráckeresztúri Pávakör
Egyesület pedig Halász Tibor
karnagy vezetésével teremtett
jó hangulatot, az ifjúságot felidéző dalok közös éneklésével.
A műsor után a Harmónia Idősek Otthona dolgozói jóvoltából finom vacsorával kedveskedtünk az időseinknek. A vacsora után az örök ifjakat, a
hagyományokhoz híven, zenéjével Jodes csalogatta táncra. Akik a tánchoz nem éreztek elég erőt, jókat beszélgettek.
Köszönöm idős vendégeinknek, segítőinknek, munkatársaimnak, hogy együtt tölthettünk egy szép délutánt.
Szabóné Pályi Judit
Szent László Völgye
Segítő Szolgálat
igazgató

Költözünk
Értesítjük Önöket, hogy a
BrunszvikBeethoven
Rendezvényszervező Központhoz tartozó könyvtár
november 4-étől december
3-áig költözés miatt zárva tart. A BBKÖZpont új
címe: 2462 Martonvásár
Dózsa György út 13. (műemlék óvoda). Reményeink szerint december
4-étől az új helyünkön, kibővített könyvtári és irodai
szolgáltatásokkal, új informatikai eszközökkel várunk minden érdeklődőt.

Pfiffer Zsuzsa
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Örömmel tettünk
eleget
Üvegesné Hor
nyák
Mária
felkérésének,
hogy tanítványaink szerepeljenek a Teleki Blanka emléknap programján. Bodóné
Polányi Tünde és dr. Czikajló
Gyuláné felkészítésével gyermekeink népdal csokrot énekeltek az emlékfa ültetésénél, illetve az emlékműsorban léptek fel.
Az 1956-os forradalomra iskolai műsor keretében emlékeztünk. A műsort Bottyánné
Márkus Olga szerkesztette, szereplői a 6−7. évfolyam
diákjai, valamint az iskolai
kórus tagjai voltak Bodóné

Polányi Tünde vezetésével.
Tanítványaink szerepeltek a
városi megemlékezésen is.
A diákönkormányzat ősszel
is megszervezte hagyományos hulladékgyűjtési versenyünket, melynek eredménye
a következő: az alsósok győztese a 3a osztály, második helyezett a 3c osztály, a 3. helyen a 4b-sek végeztek. A felsősök közül a 7c-seknek sikerült a legtöbb papírt gyűjteniük, őket az 5b és a 6c osztály
követte. Köszönjük a papírgyűjtésen résztvevő tanárok,
szülők és gyerekek segítségét. A befolyt összeget az iskolai gyerekprogramok támogatására fordítjuk.

Szeidl Hedvig

Zene és természet
Az ősz beköszönte ezernyi ötletet és lehetőséget kínál a gyermekeknek. A termések gyűjtögetése, falevelek préselése, gesztenye „Marci” készítése
vagy csak egyszerűen szaladgálni a lehullott falevelek közt, mind-mind örömforrás.
A Zene Világnapja alkalmából a Művészeti Iskola tanárai és növendékei hangszer bemutatót tartottak, mellyel feledhetetlen élményt nyújtottak óvodásainknak. Köszönjük szépen!
Az Állatok Világnapja hetében a gyermekek ház körül élő állatokat látogattak meg, illetve simogattak, közben megismerkedve az állattartás szépségeivel. A hetet egy rendkívül izgalmas
nappal zártuk, melyen a Tordas Zoo alapítvány tagjai érkeztek óvodánkba. A gyermekek pónikon lovagolhattak, terápiás
kutyákkal játszhattak, bemutatójukat nézhették meg. Köszönjük a lehetőséget! Ezen a napon volt még állatsimogató (nyuszik, tyúkok) és a délelőtt folyamán a gyermekek kipróbálhatták dédszüleink, nagyszüleink játékait, melyre a lehetőséget a
Népi Játszópark teremtette meg.
Az őszi hagyományápoláshoz kapcsolódó ünnepeink alkalmával, Brunszvik Terézre is emlékezve, Teréz-napi virághagymát
ültettünk és csalamádét tettünk el a szülőkkel közösen. Októberi
eseményeinket az óvodába érkező bábszínházzal és az óvó nénik
által előadott bábelőadással zártuk.
Novemberben a Márton–napi lámpás felvonulás lesz az egyik
legnagyobb eseményünk, melyet november 14-én, szerdán, szür
kületkor lehet meglesni az óvoda, iskola, városháza útvonalon.

Búza Virág

Zöldhulladék szállítás
A Martongazda Kft. ezúton tájékoztatja Martonvásár lakosságát arról, hogy a zöldhulladék szállítás utolsó időpontja ez évben november 20-án (kedden) lesz.
Martongazda Kft.

EZ TÖRTÉNT

Remény és szeretet
Az 56-os forradalom áldozataira és hőseire emlékeztünk.
Verőfényes napsütés fogadta a
Polgármesteri Hivatal udvarára érkezőket október 23-a délutánján.
Mivel Kelemen András hivatalos elfoglaltsága miatt lemondta az ünnepi beszédet, dr.
Szabó Tibor polgármester osztotta meg velünk gondolatait. Pál Apostol korintusiakhoz
írt leveléből idézett: „A szeretet nem örül a gonoszságnak,
de együtt örül az igazsággal.”
Kiemelte 1956-os aktualitását
a levélben foglaltaknak, amely
szerint fontos, hogy azok, akik
akkor bűnöket követtek el, bo-

csánatot tudjanak kérni cselekedeteikért, az áldozatok,
valamint hozzátartozóik pedig meg tudjanak bocsátani.
Hangsúlyozta, a remény és a
szeretet beültetésének fontosságát gyermekeink tudatába,
hiszen világunk nem létezhet
e kettő nélkül.
A szeretet gondolatai után a
Beethoven Általános Iskola
növendékeinek műsorát hallgattuk meg. Közreműködött:
Bodóné Polányi Tünde és Ju
hász Balázs. Ezután fáklyákat
gyújtottunk és csendes menetben átsétáltunk az Emlékezés
terére (képünkön), ahol elhelyeztük a koszorúkat.
Pfiffer Zsuzsa

Megújuló ruhatár
Sikeres LEADER pályázat keretében 1 788 000 forint vissza
nem térítendő támogatást nyertünk a Százszorszép Táncegyüttes jelmezeinek megújítására. Elsősorban a lábbeliket és a férfi tánckar alapöltözetét újítottuk föl. Szeles László, a szakmában nagyon népszerű, több évtizede működő csizmadia mester 12 pár férfi és női keményszárú csizmát, karaktercipőt készített számunkra. A Csillagjelmez nevű budapesti jelmezkölcsönző és készítő vállalkozás 12 rend férfi öltözetet, csizmanadrágot, mellényt, zakót varrt méretre a férfi tánckar részére. Reméljük az együttes műsorainak látványát, színvonalát jelentősen emeli majd a rendezett, egységes külső ruházat, megjelenés. Köszönet a LEADER – Völgy Vidék Vidékfejlesztési
Közösség Közhasznú Egyesület támogatásáért. Sajnos e témában nagyon ritkán találhatunk
lehetőséget, pedig további
újításra szorulna a Százszorszép. A pályázatírásban és elszámolásban segítettek Som
lói Zsófia, az együttes női as�szisztense és Pfiffer Zsuzsan
na, kiknek kiemelten köszönjük a segítséget!
A Százszorszép Táncegyüttes
táncosai és vezetői

Baienfurti vendégek

Németországi testvérvárosunkból, Baienfurtból október 20-án
vendégeket fogadtunk. Német barátaink utazást szerveztek Budapestre és a kirándulásuk egyik állomása Martonvásár volt. Az
időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, hiszen verőfényes, gyönyörű napsütéses ősz végi idővel ajándékozott meg bennünket. Csőgör Róbert és tanítványainak zenéje, a finom pálinka, a
mangalica húsból készült ételek, és zamatos helyi borok tovább
fokozták a jó hangulatot.
A találkozó remek alkalmat teremtett arra is, hogy rég nem látott ismerősök köszönthessék egymást. Ajándékba, nagyon ötletesen, egy fát kaptunk, amit a polgármesteri hivatal udvarán
ültettünk el (képünkön). Ez mindig emlékeztetni fog bennünket látogatásukra.
Ebéd után látogatást tettünk a kastélyparkban, a Beethoven- és
az Óvodamúzeumban. A kellemes séta végeztével útjuk ismét
a fővárosba vezetett. Ott buszos városnézéssel tekintették meg
a fontosabb nevezetességeket és kérésükre, a Parlament épületébe is sikerült őket elvinni, melynek nagyon örültek. Hazatérve köszönték a kedves, baráti fogadtatást. Akik még nem jártak
Magyarországon, nagyon kellemes élményeket szereztek. Többen ígéretet tettek arra, hogy visszajönnek hozzánk. A jövőben
is szeretettel várjuk őket.
Buda Gabriella

Meghívó
A Százszorszép Táncegyüttes hetedik alkalommal vállalja a megmérettetést november 17-én (szombaton) 10 órától, Budapesten, a Hagyományok Házában. A Néptáncosok
Bemutató Színpada keretében az amatőr néptáncegyüttesek
minősítőjén öttagú zsűri dönt, közel 50 együttes teljesítményét mérlegelve a kiváló, jó, minősült és részt vett kategóriák odaítélésében. Ingyenes a belépő, ezért kérjük az érdeklődőket, tiszteljenek meg jelenlétükkel. A táncosoknak is jobb
érzés közönség előtt bemutatkozni, főleg ha hazai szurkolók
izgulnak velünk együtt. Vendégünk lesz Szabó Teréz kiváló
mezőkölpényi táncos, énekes, a jól ismert „Teri néni”.
A szereplés pontos időpontját a műsor előtt 1−2 nappal olvashatják majd a facebook.com/bbkozpont internetes oldalon.
A Százszorszép hagyományos téli gála műsorát szintén a
Hagyományok Házában rendezzük meg december 13-án
(csütörtökön), Luca napján 19 órától. A két órás műsorban
közreműködnek a martonvásári Művészeti Iskola táncosai és a Tordasi Pillikék, valamint a Felvonó zenekar, kik
a nyári francia és német turnéinkon is kísérték az együttest.
A Százszorszép Táncegyüttes táncosai és vezetői
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ESEMÉNYEK

Segítsen, hogy segíthessünk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Csík zenekar, s a
Tűz Lángja zenekar felajánlásának köszönhetően a martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon tanulói javára jótékonysági koncertet szervezünk.
Ideje: november 15-e 18 óra 30 perc.
Helyszíne: a Beethoven Általános Iskola tornaterme.
A koncert bevételéből az iskola tornaszobájának padozatát kívánjuk felújíttatni, s az értelmileg akadályozott gyermekek
gyógylovagoltatásához szeretnénk hozzájárulni.
A koncert előtt az iskola tanulói által készített kézműves munkákból vásárt rendezünk, s a műsorban fellépnek iskolánk
tánccsoportjának tagjai.
Hívunk, s szeretettel várunk minden zenekedvelő, s egyúttal
segíteni kívánó érdeklődőt!
(A támogatói jegy megvásárlásával, vagy számlaszámunkra történő utalással − 10029008-00318864-00000000 − bárki hozzájárulhat céljaink megvalósításához.)
A martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon
munkatársai
A martonvásári Művészeti Iskola
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
december 15-én, szombaton 16 órára

képzőművészeti kiállítással
egybekötött karácsonyi koncertjére
az MTA Agrártudományi Kutatóközpont előadótermébe.

Karácsonyi vásár
Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy ez évben december
8-án lesz a már hagyományos Karácsonyi Jótékonysági Vásár a rendezvényudvarnál, a termelői vásárral együtt. Kérjük,
hogy aki fel tud ajánlani jótékonysági célra jó állapotú játékot
vagy könyvet, hozza ki reggel 8 órára a vásárra.
Várunk mindenkit, aki szeretne vásárlásával segíteni, hogy minél többet tudjunk adni az arra rászorultaknak.
A vásár szervezői és segítői

A BBKÖZpont hírei
Kedves érdeklődők!
A TÁMOP-3.2.3/A-11/12012-0116-os számú „Út
a kreativitáson keresztül a munkába” című pályázatunkhoz kapcsolódó
képzések októberben elindultak.
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A szakkörök több helyszínen zajlanak.
Foltvarró és babakészítő
tanfolyam a Beethoven Általános Iskolában.
Fotó tanfolyamok, valamint
online rádió és újságírás a
műemlék óvodában.

2012. november

Meghívó
A Százszorszép Táncegyüttes és a
Martonvásári Fúvószenekar
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

közös adventi műsorára.
Helyszín:
Beethoven Általános Iskola tornaterme
Időpont:
december 1. (szombat) 19 óra
Belépés díjtalan, támogató jegyek
a bejáratnál vásárolhatók.
A műsor után örömmel várunk
mindenkit a nyilvános táncházba.

A szeretet kedves
Az előző cikkben beszéltünk
a türelemről, mint a léghajó
egyensúlyának egyik megteremtőjéről. Az egyensúly másik pillérét a kedvesség adja.
Kedvesség alatt a cselekvő
szeretet értjük, a léghajónkon
belül mindenképp.
Amikor a szeretet cselekszik
az életünkben, az azt jelenti, hogy igyekszünk kihozni
a lehető legtöbbet egy helyzetből. Így a helyzet mindenki számára nyeremény, még
akkor is, ha negatívnak indul.
Igaz, hogy nagy odafigyelés
szükséges ahhoz, hogy minden helyzetben, amely nem
egyértelmű, megleljük a pozitív oldalt. Ha szeretünk,
kedvesek leszünk, ha kedvesek vagyunk, szerethetővé
válunk. Kölcsönösen hatunk
egymásra a kapcsolatban.
A kedvességet a könyv
(Kendrick: Merj szeretni!)
négy összetevőre bontja.
Az első a gyengédség, mely
azt jelenti, hogy tekintettel
vagyunk a másikra, és megfelelően bánunk vele, nem leszünk szükségtelenül nyersek
és kemények. Gyakran nem a
mondanivaló, vagy a kritika
bántó, hanem az, ahogyan az
ember azt megkapja.
A következő összetevő a segí-

tőkészség. Ez azt jelenti, hogy
betöltjük a pillanatnyi szükségletet. Segítünk ott és abban, amiben tudunk, ha kell a
háztartásban, vagy csak a másik figyelmes meghallgatásával. A kedvesség az alapja a
kölcsönösségnek, és lehetővé teszi, hogy a férj, illetve a
feleség saját jogai ne sérüljenek a szolgálattal. A harmadik
„hozzávaló” a készségesség,
mely együttműködést eredményez. Igyekszik alkalmazkodni, békét teremteni, nem
keres kifogást és panaszt.
A negyedik pedig a kezdeményező szeretet. Ha a kedvesség cselekvő szeretet, akkor
ez a motorja. Nem ül a babérjain, hanem törekszik előre, nem fél, ha indulni kell,
ha probléma van, ha támasz
kell. Képes elsőként megbocsátani.
Ezek után elgondolkodhatunk, a léghajónk másik utasa, hogyan jellemezne minket? Van bennünk kedvesség, olyan, ami a kezdetekkor jellemzett bennünket, és
amiért pont egymást választottuk? Ideje megmozgatni
az elgémberedett izmokat és
cselekedni!
Fodor-Adorjáni Edit és
Czékusné Biró Nóra

SPORT

Arany Kínából – Sifu Kovács László
• Érmekkel jöttetek haza Kí
nából. Milyen verseny volt?
− Hárman
voltunk
Hong Kongban a Grand
International Champion versenyen, amelyet a Kínai állam
63. születésnapjára rendeztek. Meghívásos verseny volt,
2 évvel ezelőtt megnyertem,
ezért ismét elhívtak a mester
kategóriába. Gyermek kategóriában Drahos Botond és
felnőtt kategóriában Flanek
Márton tanítványom nevezett. Formagyakorlat versenyen vettünk részt, küzdelem
kategória nem volt. Két tanítványom, mindketten budapestiek, három érmet hozott.
• Mekkora ez a verseny?
− Több stílusban körülbelül
ötszázan gyakorlatoztak. A
csúcskategóriában, amelyben
indultam, 28 ország versenyzői vettek részt, ezt sikerült
megnyernem.
• Gratulálunk! Ismét egy
martonvásári a világ tetején.
Megérte az útiköltséget?

− Az én költségemet, mivel
nyertesként érkeztem, a Kínai állam fedezte. A többiek
részben saját költségen, részben az egyesület, illetve támogatók segítségével utaztak.
• Milyen súlyú ez a verseny?
− Kiemelkedően fontos, hiszen a világ legnépesebb országa nem is minden évben
szervezi meg. Világbajnokság értékű, nagyon magas a
színvonal, függetlenül attól,
hogy pénzdíj nincs.
Hozadéka a szakmai elismertség, ami a magyarországi kung fu élet számára roppant fontos. Különleges dolog, hogy egy kis európai állam ilyen jelentős eredményt
ér el.
• Több támogatást kap majd
az egyesület, vagy a sport?
− Kissé másodrangú sportként kezelik ma itthon a nem
olimpiai sportágakat, így a
kung fut is. Az eddigi támogatásokhoz képest évről-évre

Kovács László (középen) sikeres tanítványaival,
Drahos Botonddal (balra) és Flanek Mártonnal (jobbra)
sajnos, kis mértékben bár, de
csökkenés tapasztalható.
• Az eredmények birtokában
jobban tudsz lobbizni, nem?
− Tapasztalataim szerint ez
senkit sem érdekel. Ha olimpiai sportág lenne, akkor biztosan más lenne.
• A média nem segít?
− Helyi médiában érdekes, de
az országos média nem foglalkozik ilyennel. A barátok,
a szülők, akik esetleg vállal-

kozók és gyermekeiket erre a
sportra íratják, látják az eredményeket, ők segítenek.
• Hogyan tovább?
− Jövő márciusban rendezünk a Hét Csillag Sáska Stílusban egy nagy versenyt
Budapesten, ahol várhatóan
több martonvásári versenyző
is indul majd. Várunk mindenkit szeretettel a versenyre, de az edzésekre is.
Nagy Árpád

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER−ELŐÁLLÍTÓK, FIGYELEM!

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-jétől hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1−21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az
egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. Az új kamara legfőbb feladata a magyar
agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és
hasznos tagi szolgáltatásokkal.
HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-áig
kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5000 forintos nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
Amennyiben Ön még nem tette meg, mielőbb regisztráljon,
mert a november 30-ai határidő a kamarai választásokon való
részvételre nézve jogvesztő!
Regisztráció: www.agrarkamara.hu
Most megéri minél előbb regisztrálni: a november 15-éig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő Kamarai Piacfigyelőt,

amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó
irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.
A kamara Központi Ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt:
(80) 911−078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu.
Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs
fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai
tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!
Agrárkamarai tanácsadó irodák Fejér megyében

Domakné Szendi Erika 2060 Bicske, Kossuth tér 14., (30) 550−1291
Varga Lívia 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 160., (30) 643−0075
Miklós Tibor 8127 Aba, Rákóczi u. 12., (30) 841−6779
Mosberger Mátyás 8130 Enying, Szabadság tér 14., (30) 841−1501
Varga Máté 8060 Mór, Zrínyi út 36., (30) 841−6781
Kis Katalin 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41., (30) 642−9723
Bereczki László 8000 Székesfehérvár, Budai út 9–11., (30) 760−0198
Sajti Csaba 2457 Adony, Rákóczi F. u. 21., (30) 375−0627
Teubel György 2484 Agárd, Sreiner tanya, (30) 760−0199
Mosberger Mátyás 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6., (30) 841−1501
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OLVASÓINK ÍRJÁK – HIRDETÉSEK

Válasz…

…a Tisztelt Forum Martini! című cikkre
Egyedül ragadott tollat egy kétségbe esett szülő, akinek kisfia nem nyert felvételt az óvodába, de több család megoldatlan
helyzetére igyekezett felhívni a figyelmet.
Az óvoda és az önkormányzat vezetősége tisztában van a problémával és évek óta keresi a megoldást. Ennek megfelelően
2013 tavaszán két csoportszoba, mosdó, öltöző építése kezdődik, pályázat segítségével. Az óvoda bővítése a jelenlegi létszám
mellett további 50 kisgyermek elhelyezését teszi lehetővé a következő nevelési évtől.
Törvény szab megfelelő irányt az óvodai felvételeknél, illetve
jogviszony megszűnésekor. A törvény gyakran említ kivételeket, amelyek egyes családokat érintenek. Nekem ezeket óvodavezetőként kötelező figyelembe venni, de nem tisztem másokkal
megosztani. Ezért a cikkben felmerülő kérdésekre törvényekkel
válaszolok. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a következőket tartalmazza:
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, …lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt… a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Ez a bekezdés a hatályba léptető rendelkezések szerint 2014. 09. 01-én lép életbe,
tehát csak akkortól lesz kötelező az óvoda a három éves gyermekeknek.)
49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, … bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(Az évek óta szerveződő bizottság tagjai közé felkértük a védőnőket, családsegítő szolgálat dolgozóját − az ő részvételük azért
is fontos, mert a családokhoz a gyermekek három éves korukig
ők járnak, így információkkal is ők rendelkeznek, − és a gyermekvédelmi felelőst is.)
Amennyiben év közben férőhely szabadul fel, azt mindig haladéktalanul feltöltöm. Remélem, hogy minden felmerülő kérdésre választ adtam, és a következő években minden gyermek felvételi kérelmének eleget tudok tenni.
Stefkovits Ferencné óvodavezető

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
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Tisztelt Hozzátartozók!
A Martongazda Kft., mint a temető üzemeltetője

vállalja sírok gondozását.
A sírgondozás díja: bruttó 15 ezer Ft/év
Amennyiben szeretnék igénybe venni szolgáltatásunkat,
szívesen állunk rendelkezésükre.
Elérhetőségek:
Telefonszám: (22) 569−128
Molnár Katalin temetőgondok: (20) 417−0424
Cím: Martonvásár, Fehérvári út 10. (tűzoltószertár)

INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. október 1–31-éig
Házasságot kötött 2 pár.

Újszülöttjeink:
Gaál Barna András, Nádas Dávid, Budai
Noel, Demeter Márton Ádám, Gnandt Lóránd, Gyurics Hunor, Ódor Barnabás, Zeller Zoltán, Szalkai Zselyke, Nagy Benedek,
Tóth Botond Regő
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink*:
Lázár Istvánné (72), Varga Csaba (44),
Gémesi Józsefné (59)

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett feleségem, SZŰCS ZOLTÁNNÉ, született Katona Rozália temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, hogy ezzel
fájdalmunkat enyhítsék.
Nagy tisztelettel: Szűcs Zoltán és családja

Ökumenikus Bibliaóra

Szeretettel hívunk és várunk felekezetre való tekintet nélkül mindenkit november 20-án
(kedden) este 6 órára a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: (20) 432-9407.
• Virág, Játék, Lottó. Martonvásár, Deák Ferenc u. 10.
• Martonvásár központjában fiatal párnak másfél szobás, felújított lakás kiadó. Tel.: 22 460−257

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: november 17., 18. és december 8., 9.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: november 24., 25. és december 15., 16.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: december 1., 2. és 22., 23.
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
• 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!)
• 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
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Lehetőség a
kupasorozatban
Hullámzóan teljesít felnőtt
csapatunk, ennek is megvannak az okai. Lassan
vége az idei idénynek, de
egyelőre nem tanulunk a hibáinkból.
A nyáron ujjá alakult csapatunkon még
mindig sok a tennivaló. Jelenleg a 7. helyen állunk, igaz egy-két győzelem esetén a 3. helyre is feljuthatunk. Ez azt
(is) jelenti, hogy nagyon szoros a mezőny. Egy biztos, ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk, egy-két játékosnak
változtatni kellene a hozzáállásán és
a keretünket is jó lenne megerősíteni,
mert meccsről meccsre az a 12, jó esetben 13 játékos nem jelent hosszútávon
biztonságos megoldást. Védelmünk
stabil, az eddig bekapott 14 gól jónak
mondható, de a támadó játékunkról a
14 rúgott gól mindent elmond. Meghatározónak mondható támadó játékosokat igazoltunk, akiknek a játéka még
mindig nem az igazi. Jó hír, hogy a Magyar Kupában igaz, hogy az NB III-as
Bölcske SE ellen kiestünk, de remek
sorozatunknak köszönhetően bekerültünk az ország legjobb négy megyei
csapata közé, így vár ránk egy elődöntő. Győzelem esetén a döntőbe is kerülhetünk, amit a TV is közvetít majd. Nehéz mérkőzések várnak ránk, minden
játékosunkra szükség van, s látjuk micsoda lehetőség előtt állunk a kupában
is. Mindent megteszünk azért, hogy
minél jobban teljesítsünk.
Mérkőzéseinkről és programjainkról bővebb információt honlapunkon, a
www.martonsk.gportal.hu oldalon találnak.
MSK

Gólerős U13-asok
Egyesületünk ebben
az idényben alközpontként működött, összefogta Csákvár,
Felcsút és Martonvásár körzetek Bozsik
Programját. Az U12-es kiemelt tehetségeknek külön foglalkozásokat tartottunk
Martonvásáron, az U13-as alközpont
válogatott játékosoknak egy foglalkozást Martonvásáron, a többit Felcsúton
tartottuk. Az U12-es körzetek tornáit
Felcsúton szerveztük meg, ahol a három
körzet válogatottjai mellett a felcsúti
akadémia legjobbjai is részt vettek. Célunk a kiírás szerint az alközpont válogatottjának kialakítása volt. Nekik lesz lehetőségük arra, hogy bekerüljenek a megyei válogatottba. Rájuk további megmérettetések várnak. Tavasszal vagy
nyáron a Telki válogatott központban
megmérkőzhetnek a többi megyei válogatottal. Van feladatunk bőven, egyesü-

letünk szervezésben, rendezésben remekül helyt áll. Megtartottuk Bozsik Tornáinkat, amelyeken a gyerekek és a kilátogató szülők, szurkolók remekül érezték
magukat. Minden tornánkon az FMLSZtől és az MLSZ-től is voltak vendégeink.
Az U13-as csapatunknak véget ért az
idény. Veretlenül az 1. helyen állunk, 88
rúgott és 2 kapott góllal!
Az U11-es csapatunkat az idén a Buda
Körzeti Bajnokságában szerepeltetjük,
ahol csapatunk kiemelkedő teljesítményt
nyújt. Gratulálunk a gyerekeknek a remek teljesítményekért.
Edzéseinket az iskola tornatermében folytatjuk, készülünk az előttünk álló teremtornákra. Programjainkra, rendezvényeinkre mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel. Bővebb információt honlapunkon,
a www.mustangse.gportal.hu-n találnak.

Mustang SE

A Mustang SE U13-as csapata

Álló sor: Gábor Márton, Petz Csaba, Juhász Bence, Patkós Kevin, Gutyina Attila,
Süle Barnabás, Szöllősi Dávid, Patkós Csaba
Guggolnak: Gábor Ákos, Földesi Dominik, Zoboki Álmos, Kondor Zoltán,
Juriga Zoltán, Nagy Bálint

Sakkverseny Martonvásáron
Október
13-án
ismét
Martonvásár lett a Fejér megyei gyerek körverseny, az id.
Pammer Endréről elnevezett
gyerek sakkverseny színhelye, melyet a
kutatóintézet vezetőségének köszönhetően csodálatos helyszínen rendezhettünk
meg. Az érdeklődés óriási volt, 4 korcsoportban, 66 gyerek mérte össze a sakktudását, míg a kísérő felnőttek mezőnye
22 fő volt. A szülőkkel együtt több mint
110-en vettek részt ezen, a már hagyománnyá váló sakkünnepen. Gyerek kate-
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góriában Marton Szabolcs, felnőtt kategóriában, Schaum Béla, Zelena Zsolt és
Sziklai István végeztek a legjobb helyeken a MartonVál sakkcsapatból. A versenyhez nyújtott támogatásért köszönet a
CBA-nak, a Vianninak, a Pipi grillnek és
az Enis pékségnek.
Pénteken pedig 17-től 20 óráig várjuk az
érdeklődő felnőtteket az új iskolában, valamint a gyerekeket minden szombaton
délelőtt 9-től 11 óráig. Sakkozz, fejleszd
a logikádat és tanulj könnyebben!

Dolinka Zsolt

