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Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

térségi és városi ünnepségére
március 15-én 11 órára
az Emlékezés terére.
(Részletek a 6. oldalon.)

Pákozdi megemlékezés
Találkozunk a Pákozdi Csata Emlékművénél
március 16-án 11 óra 30 perckor
(Részletek a 6. oldalon.)

Várjuk Önöket…
…március 19-én (hétfőn) 16 órától a Teleki Blanka Hölgyklubba a Segítő Szolgálat (Szent László út 20.) épületébe, ahol Üvegesné dr.
Hornyák Mária Teleki Blankáról tart előadást;
…március 30-án (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr fogadóórájára a Városháza Geróts-termébe;
…április 13-án (pénteken) 17 órakor a Költészet Napja alkalmából rendezett irodalmi műsorra a könyvtárba.
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Képviselő-testületi hírek
Képviselő-testületünk soros ülését február 27-én tartotta meg. Az ülésen elfogadtuk az idei
költségvetést. Foglalkoztunk az önkormányzati vagyonrendelet felülvizsgálatával, meghatároztuk a médiaszolgáltatás és tájékoztatás feltételrendszerét, módosítottuk Martonvásár
Város Szerkezeti tervét, Szabályozási tervét és Helyi Építési Szabályzatát, valamint határoztunk egyes, szakfeladat-változásokkal összefüggő módosításokról és a közszolgálati
tisztviselők jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről.
Képviselő-testületünk elfogad- készítése, amely egyfelől leheta az önkormányzat és a fenn- tővé teszi a maradék kötvénytartásában működő intézmé- tőke összegének felhasználnyek 2012. évi költségvetését. hatóságát, másfelől rendezi a
Ebben az évben is rendkívül 2013. évtől kezdődő tőketörfontos lesz a költségvetés kö- lesztés kölcsönös érdekeknek
vetkezetes betartása, végre- megfelelő rendjét, illetve lehehajtása, amelynek elveit a kon- tőséget ad a likvidhitel igénycepcióban már megfogalmaz- bevételére.
tuk. Fontos lesz, mert a költ- Az Önkormányzat és intézméségvetés nem tartalmaz („rej- nyei 2012. évi bevételeinek főtett”) tartalékokat. Továbbra összegét 1044 millió forintban,
is alkalmaznunk kell a bevéte- kiadásait ugyancsak 1044 millek beszedésének törvényi kö- lió forintban állapítottuk meg.
telezettségét és a kiadások tel- A 2012. március 1-jétől hatályos
jesítésének lehetőségét. Elsőd- gyermekétkeztetés térítési díjaleges lesz a többletbevételekből it, melyek 4,2%-os inflációval
történő tartalékképzés, de ez a növekedtek, szintén a költségkövetelmény bevételi elmara- vetési rendeletben szabályoztuk
dás esetén, az ugyanolyan mér- (1. táblázat).
tékű kiadási előirányzat csökkentésre is. Szükség esetén élni Új vagyonrendelet
kívánunk az előirányzatok fel- A rendeletek felülvizsgálatára
függesztésének, zárolásának meghatározott ütemtervben, a
eszközeivel is. A költségvetés már 2011-ben elfogadott ingatjelenleg nem tartalmaz általá- lanvagyon-hasznosítási
konnos tartalékot, erről a zárszám- cepcióban foglaltak, illetőleg
adás eredményének ismereté- törvény felhatalmazása alapben dönthetünk. Kiemelt fel- ján 2012. február 29-éig keladatunk a számlavezető ban- lett felülvizsgálnunk az önkunkkal történő megegyezés, kormányzat vagyonáról szóló
illetve olyan megállapodás elő- helyi rendeletünket, illetőleg
meghatározni az önkormány1. táblázat: A gyermekétkezzat törzsvagyonán belül a nemtetés térítési díjai március
zetgazdasági szempontból ki1-jétől
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telen törzsvagyonba tartozó,
nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű vagyonelemek körébe:
• Budai út 13. (679. hrsz., 1631 m2):
Polgármesteri Hivatal. Több
mint száz éve a város közigazgatási központja, 2011-ben uniós pályázati forrásból felújítottuk (5 éves fenntartási kötelezettség mellett), így méltón szolgálja a város lakosságát, kötelező önkormányzati
feladat- és hatáskörök gyakorlását.
• Sporttelep (274. hrsz., 45409 m2):
Sportpálya és rekreációs terület, a város egyetlen szabadtéri sportolásra alkalmas területe, városközpontban fekvő ligetes elrendezésével a szabadtéri kulturális élet egyik központja. Területét a műemlék
Brunszvik-kastély természetvédelmi területként besorolt
parkjából választották le.
• Emlékezés tere 5. (1077/6.
hrsz., 2666 m 2): Dreher szeszgyár. A város központi részén,
a Brunszvik-kastély, kastélypark, barokk katolikus templom és a műemlék óvoda ingatlanjaira néző, panorámás
telken fekvő, jelenleg Rendezvény Udvarként használt ingatlan, mely annak idején a neves Dreher-féle szeszgyárként
működött, pincerendszerével
együtt. Az önkormányzat kulturális fejlesztéseinek koncepcionálisan meghatározott, kiemelkedő színtere.
• Bajcsy-Zsilinszky u. (1241.
hrsz., 20434 m 2): Temető, Orgona u. (1247. hrsz., 1884 m 2):
Temető. A temetőben található,

a műemléki védelem alatt álló
Brunszvik-kripta, Martonvásár
nagy halottjának, Brunszvik
Teréznek végső nyughelye, illetőleg itt áll a nemzeti sírkert
részeként (2008-2068) a Dreher
családi kripta is. A rendezett
köztemető közfeladat közvetlen ellátását szolgálja, a város
területén újabb, könnyen megközelíthető temető megnyitására nincs hely, az önkormányzat
erre alkalmas ingatlanvagyonnal nem rendelkezik.
Ezen ingatlanok a város központi területén, városfejlesztési szempontból stratégiailag
behatárolt részén helyezkednek
el, a települési múltnak emléket állítva helyi közfeladatok
ellátását, a kulturális élet fejlesztését szolgálják. Kitörési
pontot jelentenek a BrunszvikDreher-Beethoven kultúrkörre
alapozó városfejlesztési stratégia megvalósítása során, egyben növelve a település lakosságmegtartó erejét. Így megtartásuk és védelmük indokolt,
különös tekintettel arra, hogy
az önkormányzat közcélra
hasznosítható ingatlanvagyon
elemeinek száma igen alacsony.

Tájékoztatás −
egységesen

Régóta jelentkező igény alapján az önkormányzat helyi tájékoztatási, információs tevékenységével kapcsolatosan
új, modernebb önkormányzati portál létrehozása indokolt,
melyen keresztül a lakosság
friss, pontos, objektív információkhoz jut a városról, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkájáról, a településen tervezett és zajló programokról, eseményekről. Ezen
jogos igényre, illetőleg a Forum Martiniról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára irányuló kormányhivatali jelzésre tekintettel a tájékoztatás, helyi
média tárgykörében jól áttekinthető, egységes szabályo-

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 vis�sza. 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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2. táblázat: Az önkormányzat közbeszrezési terve
Kiíró (ajánlatkérő)
Martonvásár Város
Önkormányzata

Közbeszerzés tárgya
Önkormányzati gyűjtőutak felújítása
(KDOP-4.2.1/B-11-2012-0002 pályázat)

zást alakítottunk ki, összevont
szabályzatba foglalva a Forum
Martinivel és az önkormányzat hivatalos lapjává minősített
www.martonvasar.hu honlappal kapcsolatos képviselő-testületi, önkormányzati követelményeket.
A továbbiakban az újság hirdetési díjait határozatba foglaltan
állapítottuk meg, illetőleg hatályon kívül helyeztük a lapról
szóló önkormányzati rendeletet. A Forum Martini Szerkesztő Bizottsága tagjainak megbízásáról még decemberben döntöttünk, jelen ülésen a honlap
szerkesztő bizottságát választottuk meg.

Módosított szabályzat

Testületünk még a 2011. február 1-jei ülésén határozott a hatályos Szerkezeti-és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.
A módosítást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője kezdeményezte a Budapest–Székesfehérvár vasútvonal felújításával kapcsolatban szükségessé váló munkálatok miatt. A módosításhoz kapcsolódó döntéseket a szükséges
egyeztetési, véleményezési eljárásokat követően jelen ülésünkön fogadtuk el.

Elkülönülő feladatok

Új államháztartási jogszabályok léptek hatályba 2012-ben,
melyek szükségessé tették a hi-

vatal alapító okiratának felülvizsgálatát. Lényeges változás,
hogy a hivatal, illetőleg az önkormányzati intézmények költségvetése, így alaptevékenysége is, elkülönül az önkormányzatétól, a helyi önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó
szakfeladatok a jövőben nem
szerepelhetnek az intézmények
alapító okiratában. Ezeket a
szakfeladatokat az alapító okirat módosításával töröltük, illetőleg átvezettük egyes módosuló szakfeladatok megnevezését és kódszámát is. Az önkormányzat alaptevékenységéről külön határozatban rendelkeztünk.
Az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatához kapcsolódóan, tekintettel a 2012. március
1-jével hatályba lépő új, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben foglaltakra, felülvizsgáltuk az önkormányzati köztisztviselőkre vonatkozó helyi, rendeleti szabályozást. Az új önkormányzati jogszabály meghatározza a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó szociális,
jóléti szabályokat. A törvény
felhatalmazása alapján Etikai
Szabályzatban határoztuk meg
a hivatal munkatársaira vonatkozó hivatásetikai alapelveket,
felülvizsgáltuk a munka- és
ügyfélfogadási rendet.
A martonvásári hagyományokhoz igazodó ügyfélfogadási
rend 2012. március 1-jétől kez-

Megújuló helyi
tömegközlekedés
Új, 21 személyes kisbusz
állt március 5-én munkába
Martonvásáron. A busz a város
közigazgatási területén belül
közlekedik, így a Kismartonra és Erdőhátra utazók menetrendszerinti járattal közlekedhetnek otthonukig. Egy nyugdíjas vagy tanuló jegy 100, míg
a felnőtt jegy 200 forintba kerül, a havi bérlet 1000, illetve
3000 forint április 1-jétől.

Közbeszerzési érték
Közbeszerzési eljárás időpontja
Pályázat szerint
2012. III. negyedév
85 millió Ft		
3. táblázat: Az önkormányzat 2012. évi hivatalos ünnepségei,
rendezvényei (Nem tartalmazza a BBK rendezvényeit.)
Dátum
Idő
Program
Tervezett helyszín
Március			
15. (csütörtök) 11 óra Nemzeti Ünnep
Temető és
			
Emlékezés tere
Április			
13. (péntek) 18 óra Költészet napja	Könyvtár vagy
Általános Iskola Aula
Május			
25. (péntek) 17 óra Hősök napja
Emlékezés tere
Június			
01. (péntek) 16 óra	Pedagógusnap,
Városháza udvara,
elköszönés
Geróts terem
a nyugdíjasoktól,
jubileumosok
köszöntése
04. (hétfő)
18 óra Nemzeti összetartozás Emlékezés tere
		
napja
29. (péntek)		
Semmelweis nap
Városháza udvara
Július			
06. (péntek)		
Köztisztviselői nap
Városháza udvara
Augusztus			
20. (hétfő)
10 óra Nemzeti ünnep
Városháza udvara,
			
Geróts terem
20. (hétfő)		
Kultúrában,
Városháza udvara,
		
közművelődésben
Geróts terem
		
dolgozók napja
Október			
06. (szombat) 10 óra Megemlékezés
Emlékezés tere
		
az Aradi Vértanúkról
06. (szombat) 14 óra Idősek napja
Segítő Szolgálat?
23. (kedd)		
Nemzeti Ünnep
Emlékezés tere
November			
09. (péntek)		
Szociális munka napja Segítő szolgálat

dődően módosul. (Táblázatunk
a Forum Martini 14. oldalán
található. A szerk.)

Közbeszerzés,
rendezvények

Elfogadtuk az önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervét, mely az évközben felmerülő, aktuális igényeknek megfelelően változhat
is (2. táblázat).
Jóváhagytuk az önkormányzat
közreműködésével és finanszírozásával megvalósuló 2012.
évi hivatalos ünnepségek, rendezvények megvalósítását úgy,
hogy azok részletes programját alkalmanként, a BrunszvikBeethoven Központ a polgármesterrel történt egyeztetést
követően állítja össze (3. táblázat).
Egyebekben döntöttünk a le-

2012. március

járt határozatokról, folyamatban lévő pályázatokról, az önkormányzat likviditási helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról, illetőleg a Martongazda
Kft. által ellátandó helyi tömegközlekedési feladatokhoz
szükséges, lízingelt autóbusz
(l. keretes írásunkat. A szerk.)
beszerzéséhez kapcsolódó önkormányzati kezességvállalásáról.
Tájékoztatást adott a Mar
tongazda Kft. ügyvezetője a
cég 2012. január havi tevékenységéről.
Az oktatási bizottság átruházott hatáskörében meghatározta a Brunszvik Teréz Óvoda 2012. évi felvételi időszakát. A beiratkozási időszak
eszerint április 11–13. között
lesz.
A képviselő-testület tagjai
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Pályázat civil és sport szervezeteknek
I. Civil szervezetek: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi
költségvetési rendeletében 2,5 millió forint pályázati keretet különített el a Marton
vásáron működő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére. Az érintett szervezetek a képviselő-testület Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága részére címezve,
a Brunszvik–Beethoven Központhoz (Szent
László út 20.) nyújthatják be a pályázatukat
április 11-én (szerdán) 15 óráig.
A pályázat célja: a Martonvásáron működő,
bejegyzett civil szervezetek tevékenységének, működésének elősegítése, helyi rendezvények támogatása. Előnyben részesülnek
azok a civil szervezetek, amelyek az önkormányzat önként vállalt feladataiból részt vállalnak, továbbá Martonvásárhoz kötődő rendezvényeket szerveznek.
II. Martonvásár sportkoncepciójában
nevesített egyesületek: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. évi költségvetési rendeletében 7,4
millió forint pályázati keretet különített el
a Martonvásáron, sport területén működő,
a település sportkoncepciójában nevesített
egyesületek részére. Az érintett szervezetek
a képviselő-testület Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére címezve,

a Brunszvik–Beethoven Központhoz (Szent
László út 20.) nyújthatják be a pályázatukat
április 11-én (szerdán) 15 óráig.
A pályázat célja: a Martonvásáron működő,
bejegyzett sportszervezetek tevékenységének segítése, a sportkoncepció céljainak elősegítése, a versenysport, kiemelten az ifjúsági- és utánpótlás nevelés finanszírozása.
***
A pályázatokat mindkét körben április 30-áig
bírálja el a bizottság.
A pályázat feltételei: kötelezettségvállalás a
pályázott cél megvalósítására, elszámolására, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére.
A pályázathoz kötelezően csatolandó:
• költségvetés a pályázandó tevékenységről;
• a szervezet nyilvántartásba vételéről, a bejegyzést igazoló, bíróság által kiállított – 30
napnál nem régebbi nyilvántartólap.
Amennyiben az elnyert összeget nem a pályázatnak megfelelően használják fel, azt
vissza kell fizetni. Nem pályázhat az, aki a
korábban kapott támogatásról nem számolt
el, azt nem a célnak megfelelően használta
fel.
A pályázatról további felvilágosítás kérhető a (22) 460−286-os telefonszámon, vagy a
bbkozpont@gmail.com e-mail címen.

Támogatás diákoknak
Felsőoktatásban tanulóknak: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
105/2009. (IX. 29.) sz. határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat évente egy alkalommal támogatást nyújt a szociálisan rászoruló, tehetséges, a felsőoktatásban (főiskola, egyetem
nappali tagozatán) tanulmányokat folytató hallgatók számára. Az e célra elkülönített keretös�szeg 2012-ben 100 ezer forint.
Középiskolásoknak: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 190/2006.
(XII.19.) sz. határozatával elfogadta azt a képviselői javaslatot, amely szerint az önkormányzat évente egy alkalommal nyújtson támogatást a szociálisan rászoruló, tehetséges középiskolás tanulók részére. Az erre elkülönített keretösszeg 2012-ben 100 ezer forint.
A sikeres pályázók mindkét körben 10–20 ezer forintnyi támogatást kaphatnak.
A pályázatok benyújtási határideje: március 31.
A támogatás odaítélésének feltételei:
• (felsőoktatásban tanulóknál) a hallgató rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel
Martonvásáron;
• (középiskolásoknál) a tanuló és gondviselője rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel
Martonvásáron, és életvitelszerűen is a településen tartózkodjon
• (felsőoktatásban tanulóknál) megfelelő tanulmányi átlag (legalább 4,0), melyet a félévi index hiteles fénymásolata igazol;
• (középiskolásoknál) megfelelő tanulmányi átlag a közismereti, szakmai tárgyakból (legalább 4,0), melyet a félévi bizonyítvány hiteles fénymásolata igazol. Előnyben részesül az
a pályázó, aki középiskolai tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt
nyújtott. (Országos szakmai, vagy középiskolai versenyen elért 1−25. helyezés.);
• a családban az egy főre jutó jövedelem alapján a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult(ak);
• a családban legalább két iskolás gyermeket nevelnek (alap-, középfokú vagy felsőoktatás
nappali tagozatán tanulók);
• a pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok, aki egyszülős családban nevelkednek.
A részletes feltételek és a pályázati lapok a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetők, illetve
a város honlapjáról letölthetők. A pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el, a beadási határidőt követő ülésén.

4

FORUM MARTINI

•

2012. március

Közlekedési
kedvezmény
megállapítása
(2012. december 31-éig)

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.
29.) sz. kormányrendelet értelmében 2012ben közlekedési támogatás csak azoknak a
személyeknek állapítható meg, akik 2011.
július 2-át megelőzően kiállított olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges
állapotot, vagy a következő felülvizsgálat
időpontjaként a kérelem benyújtása utáni
időpontot jelöl meg. A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A közlekedési támogatás összege a
meghatározott szorzószám és a közlekedési
támogatás alapösszegének a szorzata.
Az alapösszeg évente 7000 forint.
A szorzószámok mértéke:
• ha a súlyos mozgáskorlátozott személy az
öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és
• tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll: 3,5;
• ha az előbbiekben foglalt feltételek egyikének sem felel meg: 1;
• ha a súlyos mozgáskorlátozott személy az
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte: 1.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, részére az eltartottak számától függetlenül a szorzószám alapján kiszámított
közlekedési támogatás összegén felül még az
alapösszeg 0,5-es szorzószámmal számított
összegének megfelelő támogatás is jár. Ha
egy háztartásban több súlyos mozgáskorlátozott személy is eltartónak minősül, akkor az
eltartottak számától függetlenül valamennyien jogosultak a növelés összegére.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a
súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül. Nem állapítható meg a közlekedési támogatás, ha a súlyos
mozgáskorlátozott családjában az egy főre
jutó jövedelem a 71 250 forintot meghaladja.
A kérelemhez szükséges iratok:
• a súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló I.
fokú orvosi szakvélemény (ún. 7 pontos lap);
• kérelemre vonatkozó kitöltött nyomtatvány
(a nyomtatvány az önkormányzatnál szerezhető be, vagy a honlapról letölthető);
• kérelmező személyi okmányai;
• a kérelmező és a vele egy háztartásban élők
előző évi havi átlagos nettó jövedelemigazolása;
• 18 éven felüli gyermek esetében tanulói,
hallgatói jogviszony igazolása;
• munkanélküliség esetében a Munkaügyi
Kirendeltség igazolása;
• vállalkozó esetében az előző évre vonatkozó NAV igazolás.

INTERJÚ

Mosolygós emberek
tésnek. Minden permetezés nélkül is a barack, a szőlő meg az
alma „magától” teremne. Tudom, a mai világban ez idealisztikusnak tűnik, de én bíztatom a növényeimet, hogy ebbe
az irányba fejlődjenek.

Többen a február 22-ei rendezvényen szembesültek
azzal, hogy azon valamiért nincs jelen Szabó Tibor polgármester. Ott tudták meg, hogy betegsége tartotta távol az eseménytől.
• Hogy van?
− Köszönöm, már jobban érzem magam. Egyúttal szeretném megköszönni a martonvá
sáriaknak az érdeklődő, bíztató, minden jót kívánó telefonhívásaikat. Jól esett, hogy érdeklődnek polgármesterük hogylétéről. Biztos vagyok benne,
hogy gyógyulásomhoz hozzájárult az odafigyelés, ami áradt
felém az utóbbi napokban, és
bízom benne, hogy a közeljövőben esedékes műtétem után
március végével már teljes értékű munkát végezhetek.

egyben jó dolog is, hiszen a polgárok bizalmát bírni felemelő érzés. Remélem 2,5 év múlva is úgy értékelik majd a munkánkat, hogy jó és hasznos dolog volt ezt a csapatot választani a város élére.

• A kerti munka egyben sport is?
− Az. Egyébként meg, az öreg
fiúk hétfő esti focimeccsei jelentették sokáig a sportolást,
amiből, úgy tűnik, az utóbbi
időben az azt befejező közös sörözés maradt.
De gondolom, sokan látnak hétvégéken, amikor biciklivel járom a várost, ami egyrészt
sportolás, másrészt találkozom
az emberekkel, elbeszélgetek
velük.

• Más az országos közigazgatás és más a helyi közért dolgozni?
− Igen. Sokkal közvetlenebb
az érintkezés. Országosan hónapok, évek alatt jönnek meg a
visszajelzések, itt pedig az utcán sétálva azonnal szembesül

„március végével már teljes értékű
munkát végezhetek”
• Itt láthatjuk ma is a hivatal- az ember azzal, mi az, amit jól
ban, pedig pihennie kellene. Ha csinált, és mi az, amit rosszul.
már itt van, mire nézett rá?
Valószínű, hogy ez a természe− Nem tudok erre az időre sem tesebb módja a dolgok működéelszakadni teljesen a hivatal- sének.
tól, az önkormányzattól, meg
a martonvásári emberektől. Ha • Napi hány órában lehet poltehetem, a pihenőidőben is begármesternek lenni?
jövök és nyomon követem a dol- − Polgármesterséget csak úgy
gokat, persze csak visszafogot- lehet csinálni, ha az ember mintan. Úgy látom, kollégáim nél- den időben odafigyel. De nem
külem is hatékonyan végzik csak a polgármesteri ilyen.
mindennapi munkájukat.
Minden közéleti munkát teljes egészében, teljes odaadás• Ennyire jó dolog polgármes- sal kell végezni és nem munkaternek lenni?
időben.
− Mindig is közéleti ember
voltam, és attól kezdve, hogy • A család hogy viseli ezt?
Martonvásárra költöztünk csa- − A család jól viseli, mivel az
ládommal (1986-ban) folya- elmúlt 20−25 évben a közigazmatosan részt vettem a he- gatásban is hasonló intenzitáslyi közéletben. Ez az akko- sal dolgoztam. Ott is meg kelri ellenzékiséget jelentette, ab- lett oldani azokat a feladatokat,
ban az időben szerveződött a amiket elvállat az ember, fügmartonvásári Demokrata Fó- getlenül attól, hogy a hivatalos
rum. Az első szabad választá- munkaidő meddig tartott.
son el is indultam polgármester Fiaim közben felnőttek, egyejelöltként. Most 20 év közigaz- temisták lettek, vagy dolgozgatási tapasztalattal újra felkér- nak, a velük való mindennapi
tek, hogy induljak a megméret- kapcsolattartás már az én rétetésen. Megköszöntem a bizal- szemről merül fel igényként, ilmat és megmérettettem magam. letve jóleső érzésként. Most, a
Megtisztelő dolog polgármes- betegségem kapcsán gondolternek lenni Martonvásáron, és kodtatnak el ők, és feleségem

is, hogy mik a fontos dolgok
az életben. Így a biztos családi háttér is még inkább felértékelődik.
• A család és a munka mellett
más elfoglaltság?
− Természetesen vannak még
fontos dolgok az életemben.
Nem tudok, de nem is akarok elszakadni attól a közegtől sem, amiben az elmúlt húsz
évben voltam. Civilként, társadalmi szervezetek tagjaként továbbra is a Kárpát-medencében
élő magyarságért is tevékenykedem.
• Szórakozás?
− A kertemben szórakozom.
Kismartonban egy viszonylag

• Mire nincs ideje?
− Úgy gondolom, hogy az embernek mindenre van ideje,
amit fontosnak tart. Talán kicsit
kevesebbet tudok olvasni, mint
amennyit szeretnék, de ez is inkább rajtam múlik.
• Visszatérve hivatásához, mi
az, amit célként kitűzött önmaga számára?
− A ciklus végére Martonvásár
anyagi helyzetét megpróbáljuk
rendbe tenni. Ez részben már
sikerült, de a hosszú távú anyagi kiegyensúlyozottság egyik
feltétele, hogy bevételekhez juttassuk a várost. Itt elsősorban
befektetőkre, vállalkozásokra,
helyi vállalkozók támogatására
gondolok. Ugyanilyen fontosnak tartom a közösség erősítését, a helyi civil-, sport- és kulturális egyesületeknek a megerősítését.

„az embernek mindenre van ideje,
amit fontosnak tart”
nagy kertet saját kezűleg tettem
rendbe. Az ottani lerobbant iskolaépületet vettük meg családommal. A kétkezi munka jelenti számomra a kikapcsolódást, nyírom a füvet vagy bíztatom a növényeimet, a virágokat,
hogy szépen nőjenek. És akkor
lennék elégedett, ha a növényeim ellenállnának minden kísér-
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• Végül, milyen jövőt szeretne
leginkább Martonvásárnak?
− Személy szerint azt szeretném, ha csak mosolygós emberek lennének az utcákon, tiszteljék, becsüljék meg egymást.
És ez nem is kimondottan szakmai kihívás, inkább emberinek
nevezném.
Nagy Árpád

•
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ESEMÉNYEK
Martonvásár Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és családját
térségi és városi ünnepségére
MÁRCIUS 15-ÉN 11 ÓRÁRA
az EMLÉKEZÉS TERÉRE
Ünnepi beszédet mond:
PROF. M. KISS SÁNDOR
történész
ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködnek:
Domak Anikó, Erdélyi Gábor,
Erdélyi Kristóf, Hamza Gábor,
Joós Margit, Kitzinger Zsolt,
Pató Krisztina,
Százszorszép Táncegyüttes,
Szent László Völgye Lovas Egyesület,
Tomai Ildikó, Tordasi Dalárda
A műsort összeállította:
dr. Hamza Lászlóné
Koszorúzás az Emlékezés terén, majd
a temetőben a honvédek sírjánál.
Kérünk mindenkit, akinek van, és aki
tud, az hozzon zászlót az ünnepségre!

Ismerjük meg a múltat!
A

februári találkozónkon Harcsa Tiborné Katika volt a vendégünk.
Katika, mint az Óvodatörténeti Múzeum alapítója, teljes körű, vetített képes, érdekes előadást tartott számunkra.
Gondolatait egy Sütő András
idézettel kezdte: „a múltat nem
lehet tőlünk elvenni, de ez csak
akkor a miénk, ha ismerjük.”
Ezt a célt szolgálta az Óvodatörténeti Múzeum alapítása. A
múzeum anyagáról Vécsy Attila által készített színes fotókkal szemléltetve, egészen különleges, egyedi előadásban ismerhettük meg az óvodák létrejöttének történetét. Előadásából sok más mellett azt is megtudhattuk, hogy Európában az
első óvóképző Tolnán létesült
1837-ben, a fővárosban pedig
a Szegényház téri (ma Rózsák
tere) óvóképző 1876-ban nyi-
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totta meg kapuját, s működött
1952-ig.
Az előadás végén Katika szomorúan jegyezte meg, hogy tizenhat éve nincs méltó, állandó
helye az Óvodamúzeumnak.
Az előadás nekünk, idősebbeknek (is) lenyűgöző volt, én
magam szerencsére már többször is láttam a múzeum anyagát. Aki még nem, annak ajánlom, mielőbb nézze meg, óriási
élményben lesz része.
A találkozónkon vendégünk
volt Horváth Márta védőnő is,
akivel a kismamák és a hölgyklub tagjai közötti együttműködések lehetőségeiről beszélgettünk.
A hölgyklub márciusi találkozóját 19-én (hétfőn) 16 órától
tartja a Segítő Szolgálat (Szent
László út 20.) épületében. Előadónk Üvegesné dr. Hornyák
Mária lesz, előadásának címe:
Teleki Blanka és emlékének
ápolása Martonvásáron.
Molnárné Éva
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Megemlékezés
és kirándulás
A Szent László Völgye Lovas Egyesület
meghívja Önt és kedves családját Pákozdra,
a Pákozdi Csata Emlékművéhez, a Katonai Emlékparkhoz március 16-án fél 12-re.
Immár hetedik alkalommal szervezzük meg
ezt a kirándulást és az 1848-as megemlékezést. A kirándulókat Varga Ferenc kapitány
úr üdvözli. A megemlékezés a Tordasi Dalárda fellépésével kezdődik, majd Tóth Iván
tanár úr rendhagyó történelemóráját hallgathatjuk meg. Az emlékmű koszorúzása után
Kupi Gábor szavalata következik, majd ismét
a dalárda, Kossuth nótákkal. A megemlékezés a Szózattal fejeződik be.
Az emlékműnél megtekinthető az állandó kiállítás. A kirándulásra – hagyományosan – a
lovasok lóháton érkeznek. Reméljük, sokan
jönnek kerékpárral, de jobb híján autóval is
megoldható a kirándulás.
A gulyáslevest ezúttal is Dobos Lajos főzi,
melyhez jóféle martoni borok kóstolhatók.
Szeretettel várunk mindenkit!
Szalai György

Fejér megye

Önkormányzat
– új szerepben

A Fejér Megyei Közgyűlés február 23-án tartott, soron következő ülésén 16 napirendi pontról tárgyalt. Elsőként a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetését fogadtuk el, amely
a korábbi évekéhez képest jelentősen csökkent. A Fejér Megyei
Önkormányzat január elsejétől lényegében területfejlesztési és
rendezési feladatokat lát el. Ehhez igazodott az idei évi költségvetés is, amely kizárólag az önkormányzat működésének költségeit tartalmazza, a fejlesztési költségek semmilyen szinten
nem szerepelnek benne.
A napirendek között kiemelt helyen szerepelt a közgyűlés által alapított Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címről és díjak adományozásáról szóló javaslat, amelyről zárt ülésen szavaztunk. Ezeket két díj, a Klebelsberg Kuno és a Paulikovics
Elemér díj kivételével (az előbbit a megyei Pedagógus napon,
az utóbbit a Mentős napon adják át) a március 15-ei ünnepi közgyűlésen adja majd át a közgyűlés elnöke.
Két beszámolót hallgatott meg a közgyűlés. Elsőként a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FMKI) 2011. évi tevékenységéről Magosi Lajos alezredes, a FMKI igazgatója előadásában,
majd a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi
beszámolóját a tanács titkára, Mészáros Tamás tartotta meg.
Foglalkozott a közgyűlés a megszűnt Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) és a Fejér Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Tanács jogutódlásával kapcsolatos feladatokkal és a vagyon
átvételével is.
A településrendezéssel, területfejlesztéssel kapcsolatosan további napirendekben a testület Mór és Pusztaszabolcs város, valamint Kápolnásnyék település rendezési terveit véleményezte.
Farkas E.

MÚLTBÉLI SZOMSZÉDOLÓ
Sorozatunk célja: bemutatni a környékbeli települések történetének egy-egy érdekesebb mozzanatát, szereplőjét, eseményét,
különös tekintettel a martonvásári vonatkozással (is) bíró kapcsolódási pontokra.

Vörösmarty Baracskán és Martonvásáron
A Szózat költőjét, mint ismeretes, szoros szálak fűzték Fejér megyéhez:
Kápolnásnyéken született és gyermekeskedett, a székesfehérvári cisztereknél tanult,
élete utolsó éveiben pedig a mai Baracska
területén, illetve Nyéken lakott.
A témánkkal kapcsolatos első adalék a
honvédtábornok Perczel Mór elbeszéléséből (A keréktörés. Pápai Lapok 1885/30.
sz. 123–124. old.) való. Eszerint Perczelék
1817 őszén, a fehérvári országúton Buda
felé haladtukban egy bajba jutott szekeret segítettek annyira megreparálni, hogy
Martonvásárig „elvánszoroghasson”. Ekkor kötöttek ismeretséget a szekéren utazó
„suhanccal”, Vörösmartyval, aki később a
házitanítójuk lett.
További mondandónk Vörösmartynak a
szabadságharc eltiprása utáni éveit idézi. Az 1849-es országgyűlési követekre, s így reá is halálos ítélet várt. Egy ideig bujdosott, ám decemberben testileg-lelkileg megtörve jelentkezett a hatóságok- hály is. Nem tartotta magát nagy költőnek.
nál, a jóakarói közbenjárására azonban ke- De azt hitte, hogy olyan pezsgőbor-kégyelemben részesült. Szeretett volna vis�- szítő, mint ő, még Franciaországszatérni a szülőföldjére, de a nyéki gaz- ban sincs. Készített is aztán, s
datiszti házban, ahol gyermekként élt, né- szegény fejünknek inni kellett,
hai apjának az utódja lakott. Ezért is örült, pedig alig volt jobb a Szeidlicamikor idősebb Pázmándy Dénes (a koráb- poros víznél. Azt is hitte magábi Fejér vármegyei főispán), aki ’48 őszén ról, hogy ő különb dinnyetervisszavonult a baracskai birtokára, a szom- mesztő Szontagh Gusztávnál, s
szédos Szentiván pusztán két hold kertet és vetett egy sor dinnyemagot, néegy üresen álló tiszti lakot bocsátott az ő és hány arasznyira ugorkamagot, és
családja rendelkezésére.
így tovább, a két különböző nöMegérkezésükkel (1850 márciusa) „egé- vény indái összepárosodtak, s képszen új élet szállt Baracskára, mely kü- zelni lehet, hogy milyen dinnyéje terlönben is tele volt álnevű menekültek- mett. De azért meghítt dinnye-uzsonkel” – emlékezik vissza egyikük, az író nára, felrakta dinnyéit, és nekünk enni
Boross Mihály (Élményeim. 1882. 2. köt. és dicsérni kellett azt a nyers ugorkát…
271-273. old.). Vörösmartyék az „igen szí- Azt is képzelte magáról, hogy ő olyan
ves, jó emberektől” egy svájci tehenet, ser- dohánytermelő, mint bármely dél-ametést, baromfit kaptak, ám ez csak az indu- rikai ültetvényes. Mihelyt dohányának
láshoz volt elegendő. Ekkor a kétgyermekes akkora levele fejlődött, mint a tenyerem,
költőt, akinek a nagy pénztelenségében új mindjárt leszakasztott egyet. Addig
megélhetés után kellett néznie, a gazdatisz- tartotta a napon, míg meg nem száti otthon emléke és a „termelési szakértel- radt, ekkor csibukba megvágta, nyamének valami dilettáns, gyermeteg önhitt- kába kerítvén bő szürke köpönyegsége a gazdálkodás vélt révébe irányítot- jét s kezébe véve hosszú juhászos
ta. Ez a jóformán minden alap, anyagi tőke botját, elballagott hozzám, és míg
híján elkezdett vállalkozás megindító, leg- az udvaron fölfelé jött, megtölmélyén tragikomikus volt, már csak a köl- tötte csibukját, aztán a szobában
tészet világában élő, gyakorlatiatlan Vörös- meggyújtotta. Fújta rám a füsmarty-karakter miatt is… A költői tekintély töt, és bár azzal egy gulyát szét
varázsa azonban fenntartotta őt, mint föld- lehetett volna szalasztani, azt
művelőt is”. (Ld. Tóth Dezső: Vörösmarty kellett mondanom, hogy
Mihály. Bp. 1974. 522. old.)
a Lujziánának
Ugyanez a fent említett Boross ’olvasatá- [sic!] és Virgiban’: „Minden nagy embernek van vala- niának
nincs
mi gyengéje. Ilyen volt Vörösmarty Mi- olyan illata, s

ezen dicséretre rendesen hagyott nálam
egy-két pipára valót.”
Boross Mihály szerint Vörösmarty „honfiúi elkeseredésében néha-néha írt egy verset,
szívet rázót, könnyfacsarót, meggyújtotta a
gyertyát, felolvasta előttünk, s azután a lángok martalékául adta, hogy a zsandár kezébe ne kerüljön.” A baracskai versterméséből néhány sírversen kívül megmaradt a
Mint a földmívelő (egy epigrammába sűrített haláltánc-vízió) és az Előszó, e megrázó erejű óda, amely egy nagy ívű történelmi áttekintés a reformkor tavaszától a Világos utáni terror halálos csendű teléig.
Az idézett visszaemlékezés derűsebb adalékokkal is szolgál: „Hollósy Károly, Domokos Imre, Vörösmarty és én – írja Boross
Mihály – preferansz kártya kompániát alakítottunk, s minden nap más háznál gyűlvén össze, néha-néha Patikárius Ferkó
zenéje mellett oly vígan teltek a téli órák,
mintha a haza egén nem is borongtak volna
fellegek.” Közben a költő Martonvásárra
is be-beruccant. „Rikker József vő
társam – folytatja Boross –
a martonvásári uradalom
igazgatója volt. Egyszer átkocsiztunk hozzá Vörösmartyval, és az ott ivott borra azt
mondta, hogy annál életében kedvesebb bort nem
ivott. Vő társam mondta,
hogy az tordacsi [sic!] borral
kevert tabajdi bor, de abból
kevés van grófnénak, így nem
hiszi, hogy ád el”. Brunszvik
Ferenc özvegye azonban megígérte a költőnek: „amikor
megkívánja azt a bort, küldje át hordóját, s ingyen mindig megtöltheti. Vörösmarty
nem élt vissza e nemes lelkű
ajánlattal, csak ritkán vittük
át az akós hordót, és ha nagyon soká késtünk, megesett,
hogy a grófné izent át…”
Martonvásár volt a környék
utolsó postája, ezért a helyi
posta bélyegzőjének lenyomata Vörösmarty levelezésének több darabján látható. Ő
maga öt levelében külön hangsúlyozza, hogy a választ „per
Martonvásár – Baracska”
kéri. Soraiból tudjuk,
hogy e Martonvásárközeli életük 1853 nyaráig tartott.
Ü. Hornyák Mária
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P F I F F E R Z S U Z S A N N A R O VA T A

„Akiket fog a figura”

Bemutatjuk
az Örökös Együttest
A dr. Szabó Tibor polgármester úr által útjára indított
Tehetségtámogató Program egyik elismert csoportja az Örökös
Együttes, melynek tagjai így mutatkoznak be
a képnek megfelelő sorrendben.

Osuszd Otília: 1997-ben szü-

lettem, Besnyőn lakom, itt tanulok az Arany János Általános Iskolában. Ötödik osztályos koromban kerültem
a martonvásári zeneiskolába, ekkor kezdtem népi hegedűt tanulni Csőgör Róbertnél.
A következő évben már zongorázni is tanultam. A támogatás nagyban segíti zenei tanulmányaimat, itthoni gyakorlásomat. Zongorából a 4. osztályt végzem, hegedűből pedig
most fogok alapvizsgázni. Időközben felvettek a váci Pikéthy
Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolába.
Sallai Eszter: 17 éves vagyok és a Budai Középiskola diákja. Klasszikus hegedűt 2002-ben kezdtem tanulni
a Martonvásári Művészeti Iskolában. Népzenével 2007 óta
foglalkozom, 2009-től Csőgör
Róbert a tanárom. Az új hangszerem hangja és minősége is
jobb, mint az előző hegedűmé.
Sokkal szebben szólnak rajta
a dalok, ezért szívesebben játszom rajta.
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Vajda Mátyás: 17 éves, a

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és
Diákotthon diákja vagyok! Hat
éve néptáncolok, 3 éve kezdtem népzenével is foglalkozni.
A tehetségtámogató programban egy brácsát kaptam vonóval, ami nagyban megkönnyíti
az otthoni gyakorlásomat! Az
új hangszerrel könnyebben és
jobban tudok muzsikálni!
Tóth Máté: 16 éves vagyok,
Székesfehérvárra, a Kodály
Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe járok. Négy
éve léptem a népzenei bőgős tanoncok ösvényére. Előtte 8 évig
csellóztam. A program révén
egy nagybőgőhöz és egy vonóhoz juthattam. Habár mindkettőből van otthon, mégis nagy
hasznát veszem az új „jövevényeknek”. A vonót, minthogy
az enyém rövidebb, sokkal jobban kihasználhatom olyan vonásoknál, melyek hosszabb felületet kívánnak. A hangszer teljes egészében fából készült. Vadonatúj, tehát én járathatom be,
„csinálhatok hangszert belőle”.
A régi rétegelt lemezből készült
és nagyon öreg, így sajnos elég
sok gond volt vele. Az új amellett, hogy nagyobb, hangosabb
is, ami nagyon jól jön a dübörgő táncházaknál, illetve amikor
a szabadban muzsikálunk.
Köszönjük a támogatást!

2012. március

A Marosszéki Mezőség, Mezőkölpény kiemelkedő táncos egyéniségének, Szabó Teréznek az élettörténetét láthattuk február 28-án, a budapesti Fővárosi Művelődési Házban. Mindenki nagy élvezettel nézte a táncokat és a filmrészleteket, melyeken keresztül Teri néni elmesélte élete történetét. A kiváló humorral megáldott 70 éves Teri nénivel készült riportfilmben egyebek mellett beszélt arról, hogy „régen
Ceausescu ment a tévében, most pedig őt nézzük”.
Teri néni története több tételből állt össze. Az elsőben Orbán Balázs leírása alapján Mezőkölpényt ismerhettük meg.
Majd a születés pillanata következett „Én, Szabó Teréz, születtem 1942. március 19-én Mezőkölpényben, otthon” címmel.
A tánctanulás a „Csokros” tehén szarvánál kezdődött, s mezítláb
folytatódott. Következett „Az elfelejtett színésznő”, majd az „Esküvő muzsikaszó nélkül” című tétel. Ekkor már teljesen a tánc került a
középpontba. Székely vagy mezőségi? – szólt a kérdés. S hogy hogyan kell táncolni? Erre a „Hallgasd meg a zenét, és úgy fuss reá!” tétel felelt. A korban előrébb haladva megismerkedhettünk a családdal,
majd a társ tragikus elvesztésével, a nyugdíjas évekkel, az örök küzdéssel a létért. S azután a tánc által megnyílt a világ. Végül azt
mutatták be a táncosok, hogy
mit örököltünk Teri nénitől.
A műsort Németh Ildikó és Szabó
Szilárd állította össze.
Közreműködtek: Százszorszép
Táncegyüttes, Művészeti Iskola
Villő ifjúsági csoportja, Pillikék
gyermek néptánccsoport szólistái Tordasról, Starck Orsolya és
Szappanos Tamás táncművészek.
Zenészek: dr. Salamon Ferenc,
Csőgör Róbert, Bartha Ágoston, Csurkulya József és Szabó
Csobán Gergő.
A táncjáték után egy kötetlen
táncház keretében 70. születésnapja alkalmából köszöntöttük
Teri nénit.
A műsor felvétele dvd-n kapható lesz a Brunszvik–Beethoven
fotó: Galbács Sándor
Központnál.

Hupikék törpikék
Február 18-án 17 órára már zsúfolásig megtelt a Beethoven Általános Iskola aulája. Zenekarunk a Művészeti Iskola ütőseivel közösen ismét számtalan meglepetéssel várta a farsangi hangversenyre érkező közönséget. Az aula két órára egy tehetségkutató
show műsor helyszínévé változott. A 45 zenész hupikék törpnek
öltözve jelent meg, kifestve, beöltözve, kiegészítőkkel, mintha
a meséből léptek volna ki… Persze egy tehetségkutató nem létezhet tanácsadók (mentorok) nélkül! Rabovay Júlia, Szabó Szilárd és Kozma Milos vállalta fel erre az estére ezt a nem kön�nyű szerepet! Természetesen a tombola sem maradhatott el! Ezúton köszönjük a felajánlásokat! Köszönjük az eddigi támogatásokat, s ha Önök is úgy gondolják, a személyi jövedelemadójuk 1%-val is támogathatják az együttest! Martonvásári Fúvószenei Egyesület
Adószám: 18497063-1-07

KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

Martonvásár összefogott
Sára és Samu. Két martonvásári
kisgyerek, akik néhány hónaposan, évesen olyan küzdelemben vesznek részt családjukkal,
amilyet legtöbben évtizedek
alatt sem éltünk át. Sára ötévesen leukémiás, Samu, a mindössze nyolchónapos kisfiú pedig agydaganattal küzd. Három
martonvásári anyuka összefogott, hogy egész napos jótékonysági rendezvény keretében,
minden korosztályt megszólítva próbáljanak segítséget és minél több pozitív energiát gyűjteni a családok számára.
Mindössze három hét alatt valami olyan dolog jött létre
Martonvásáron, amire az egész
város büszke lehet. Nem volt
olyan megkeresett fellépő, aki
nemet mondott volna, szó szerint özönlöttek a felajánlások
a martonvásári és a környékbeli vállalkozások részéről, de
mindehhez a nagyvállalatok is
hozzátették a magukét.
Éppen emiatt a támogatók közül lehetetlen bárkit is kiemelni, de három jellemző példáról
mindenképp érdemes megemlékezni. A bejáratnál egy kisfiú a
maga által készített borítékban a
zsebpénzét dobta a gyűjtőládába – az adja a legtöbbet, aki mindenét adja. A tordasi fogyatékos
otthon lakói is gyűjtést rendeztek és személyesen hozták el
adományukat. Végül pedig a vízilabda válogatott sem mondott
nemet, de ebben már előre biztosak lehettünk: a délutáni programra befutottak a Kemény Dé-

k és a Törp-Faktor

Segítők és segítettek: Újszászi Ildikó, Schmidt Attila (Samu apukája),
Dolinka Éva, Molnár Lívia (Sára anyukája), Sutka Judit

adni a két beteg gyermek családjának.
Hogy mindennek mi a tanulsága? Nagyon egyszerűen ös�szefoglalható és nagyon megható: ha baj van, igenis össze
tudunk fogni. Nem kell hozzá több, csak három bátor, tevékeny anyuka és az emberekben ott lévő segítő szándék, jóakarat. Reméljük, hogy minél
ritkábban lesz rá szükség, de
ha kell, tegyük meg ismét! Addig is szorítsunk a kis Samunak,
aki – mire ez az anyag megjelenik – nagyon veszélyes műtéten
esik át, és Sárának, hogy megpróbáltatások nélkül haladjon
tovább a gyógyulás útján!
Ha valaki esetleg nem tudott eljönni a rendezvényre, de segíteni szeretne a családoknak, megteheti a következő számlaszámra történő utalással:
57800040–10000025
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet, Embertársainkért Alapítvány, Samu gyógyulásáért/Sára gyógyulásáért.
Nagy Béla

nes és a csapattagok által aláírt tatlanul a közönséget. Az eredpólók, melyekből egy-egy gye- mény a szervezőket és a csalárekméretű darabot a kis betegek- dokat, a meghatott szülőket is
nek küldtek, egyre pedig a jelen- megdöbbentette. A legóvatolévők licitálhattak.
sabb becslések szerint is legLehetetlen még csak megbe- alább 6−700 vendég jelent meg
csülni is, hány ember mun- a szó szerint nullás költségvekája segítette a március 3-ai téssel megvalósuló rendezvéeseményt, melynek az isko- nyen, a gyűjtés eredményeként
la – időnként szűknek bizonyu- pedig közel egymillió forintot
ló – aulája adott otthont. Százan – a teljes bevételt – sikerült átbiztosan voltak, és nagy-nagy
köszönet illeti őket, akik süteményt sütöttek, nyomtattak, csomagoltak, játékot hoztak, kézműves foglalkozást vezettek, tombolatárgyakat szereztek, kiszolgáltak, üdítőt, poharat adtak, pakoltak vagy éppen a hangtechnikát intézték.
MARTONVÁSÁRON, AZ EMLÉKEZÉS TERÉN
Ugyanez mondható el a mintA II. negyedévi vásárnapok:
egy nyolcvan fellépőről is: tán• április 21. • május 19. • június 23.
cosok, zenészek, énekesek, bohócok szórakoztatták fáradhaA havi vásárnapok szombaton
reggel 7 órától 12 óráig tartanak. Az élelmiszer kínálatot
szeretnénk bővíteni, ezért várjuk az őstermelőket, akik termékeiket kínálják megvételre,
illetve a környékünkön működő élelmiszerelőállítókat,
hogy hozzák és kínálják termékeiket. Közterü
let foglalási díj nincs!
A Martongazda Kft. az
árusításhoz továbbra is díjmentesen adja a pavilonokat.
Februári termelői vásárunkon
Árusítás előzetes bejelentkeNagy Gábor egy mangalicát
zés alapján lehetséges. Jelent- pörzsölt és bontott szét, melyet a
kezni lehet a (20) 941−8319látogatók rövid idő alatt elkapes telefonszámon, vagy a
kodtak. Jövő februárban ismét
bbkozpont@gmail.com email
levágunk egy vagy kettő disznót!
címen.
Fotó: Kántor Ildikó
fotó: Galbács Sándor
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Sikeres diákok
− diáksikerek
„Hinnünk kell, hogy
tehetségesek vagyunk
valamiben, és azt a
valamit bármi áron
el kell érnünk…”
(Marie Curie)
Örömmel és büszkeséggel számolhatunk be tanítványaink legújabb sikereiről, amelyeket országos és megyei versenyeken értek el.
Az Apáczai Kiadó „A tehetség pont
én vagyok” címmel hirdetett országos
mese- és versíró pályázatot. A sok száz
pályázó között Bagosi Bianka 2.c osztályos tanulónk a 15. helyen végzett, s így
tanítójával, Kőrösiné Lőrincz Erzsébettel együtt meghívták Budapestre, az ünnepélyes eredményhirdetésre.
Kiemelkedő martonvásári siker született a „Szép Magyar Beszéd” verseny
megyei fordulóján. A székesfehérvári döntőn a 7−8. osztályosok mezőnyében Riczu Alex végzett az első helyen,
így jogot szerzett arra, hogy megyénket képviselje azon a regionális versenyen, ahol a Kazinczy-jelvényért folyik
majd a küzdelem (felkészítő tanára dr.
Czikajló Gyuláné). Az ötödikes Papp
János harmadik helyezést szerzett az
5−6. osztályosok között (felkészítő tanára Bottyánné Márkus Olga).
Pacsirták énekegyüttesünk (Buda Eszter, Buda Zsófia, Gyulay Júlia, Kunos
Luca, Tóth Luca) arany minősítést kapott a Fejér megyei népdaléneklési verseny döntőjében (felkészítő tanáruk
Bodóné Polányi Tünde).
Eredményesen szerepeltek iskolánk tanulói a Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulóján.
Harmadikos csapatunk − Szabó Anna
(3.b), Gábor Ákos (3.b) és Sach Róbert
(3.a) − ezüstérmet szerzett (tanítóik dr.
Veisz Ottóné és Nagyné Varga Andrea).
Az egyéni verseny díjazottjai a következők:
Szabó Anna (3.b) 3. hely,
Gábor Ákos (3.b) 4. hely (tanítójuk dr.
Veisz Ottóné);
Bíró András (4.c) 3. hely (tanítója
Lazókné Jankura Erzsébet);
Gábor Márton (4.b) 5. hely (tanítója
Kocsisné Ihász Valéria);
Bottka Axel (7.b) 5. hely (tanára dr. Cseh
Lajosné).
A szép eredményekhez gratulálok a
gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak,
s további sikereket kívánok.
Szeidl Hedvig
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Kézműves bábok
Az egyik kézműves szakkörön (Kizmus) Bea néni kitalálta, hogy − mivel közeleg a farsang −
csinálhatnánk életnagyságú kartonbabákat. Persze mindenkinek tetszett az ötlet, így hát neki
is láttunk a munkának. Lefeküdtünk a nagy kartonpapírokra, Bea néni körberajzolt minket,
majd egymásnak segítettünk kivágni a „bábukat”. A következő alkalommal már egy kicsit
érdekesebb volt a munka, mert nagy, szétvágott kartondobozok lapjait ragasztgattuk a papírbábukra, amitől kemények, vastagok és szilárdak lettek. Levágtuk a fölösleges részeket,
majd megterveztük a jelmezeket. Hétről hétre szebbek, jobbak lettek és bár egy kicsit még
„halványan”, de már lehetett látni a végeredményt. Az anyagokat vágtuk, díszítettük, végül
felkerültek a bábukra. Elkövetkezett az a nap, amikor az utolsó simításokat végeztük rajtuk.
Nagy volt a sürgés-forgás, hogy minden tökéletes legyen. Elkészültek az életnagyságú bábuink, s másnap már ott is díszelegtek az aulában! Azóta sok gyerek és szülő gyönyörködött
a vidám kavalkádban. A készítők közül pedig mindenki nagyon büszke volt a munkájára.
Fekete Aliz és Bitó Kitti, 5.a osztály

A farsangi bábokat készítő kis kézművesek, tanárukkal: (hátsó sor balról) Bitó Kitti, Suba Diána,
Kerekes Richárd, Kizmus Bea, Halász Richárd, Horváth Anna, Szalay Kata, Kövér Melánia;
(első sor) Fekete Aliz, Nagy Cintia, Böcz Vivien

Elmúlott a rövid farsang…
A farsanggal együtt remél- ró rigmusokat. Szintén hagyomány a felnőtt
jük a tél, a hideg is el- farsangi bál, melyet az idén is megtartottuk.
múlt. Azért ennek az idő- Itt szeretnénk köszönetet mondani az MTA
szaknak is voltak szép és Agrártudományi Kutatóközpontjának, hogy
jó dolgai. Itt van mindjárt az ebédlőjében rendezhettük meg bálunkat.
a farsang. A gyerekek he- Köszönetet mondunk a bálunkat segítő szetekkel előtte izgatottan ké- mélyeknek, vállalkozásoknak is: Ajándékszülődtek, meséltek, terveztek, minek öltöz- üzlet, Alfa Radiál Plusz Kft., Allianz Biznek be, mivé változnak át. A szülők nagyon tosító (Illés Nóra), Dobos család, Éva Kozleleményesek, kreatívak voltak, csodálatos metika és Szépségszalon (Kovács Gabrieljelmezek kerültek ki kezeik közül, s nem a la fodrász, Szilágyiné Ildikó), Fővárosi Öndrága bolti álruhákba öltöztették gyermeke- kormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthoiket. Ilyenkor látni ennek jótékony hatását. na (Tordas), Gyurivill, Képvarázs Kft., KíNem beszélve az otthon együtt töltött időről, nai Üzlet dolgozói (Malom), Manyi Virágaz együtt készülődés öröméről.
bolt, Mónika 100 Ft-os Bolt, Pálinkás RoRajzpályázatot írtunk ki, melynek a témá- zália, Pipi Grill, Pletser Tamás és neje, Rója szintén a farsang volt. Otthon készített, zsa Szépségház (Kiss Andrea fodrász, Pardi
egyéni alkotásokat vártunk, de az óvodai Bea kozmetikus, Kiss Gabriella svédmas�csoportok közös művet is készítettek. Az el- szőr, Király Réka fodrász, Szeles Edina pekészült alkotásokat az óvoda aulájában le- dikűr-manikűr, szolárium), Spec-Véd Bt.
hetett megtekinteni. A legjobbak az óvó né- Járműszervíz és Bolt, Százholdas Pagony
nik által készített ujjbábokat és egy kis édes- Játékbolt, Vianni Üzlet.
séget kaptak jutalmul. A csoportok óvodánk A bevételt kiegészítjük, és a gyerekeknek
alapítványa által mesekönyvet nyertek az készíttetünk udvari játékot. A támogatást a
elkészített képekért. Óvodánk hagyománya, gyerekek nevében is megköszönjük. A báhogy farsang után kiszebáb égetéssel, han- lon sajnos nem sokan vettek részt, de aki ott
gos dobolással, énekléssel elűzzük a telet. volt jól érezte magát.
A gyerekek nagyon élvezték és kieresztve
Cserna Sándorné,
hangjukat kiabálták a télkergető, tavaszváPiroska óvó néni
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Családi napközi
a kistérségben

Zöldhulladék szállítás
Április 3-a lesz az idén az első zöldhulladék szállítási nap. Ehhez
most is zöldzsákot kell venni, melynek ára 500 forint. Megvásárolható a Martongazda Kft. irodájában ügyfélfogadási napokon.
Martongazda

Fokozatos, a gyermekek igényeihez igazodó ütemű beszoktatással segítjük az új helyzethez történő alkalmazkodást. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni igényeit és személyre szabottan, életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően foglalkozunk velük gyermekszere- Kertbarát Egyesületünk múlt Az Orbán-napi rendezvény és
tő, szakképzett, gyakorlott pe- évi tevékenysége szerves ré- Borünnep ezúttal is sikeres volt,
dagógusokkal és gondozóval.
sze volt Martonvásár kulturá- a Borverseny eredményhirdetéNapközinkben 1,5 éves kortól lis programjának. Egyesületünk se tükrözte a bor évjárat szerin12 éves korig várjuk a gyerme- színvonalas rendezvényei jól il- ti értékeit.
keket. A szülőknek a követke- leszkednek városunk oktatási Ezt a Borút Konferencia és TaMárcius 1-jén megnyílott a ző szolgáltatásokkal állunk ren- tevékenységének elemeihez is. lálkozó követte a RendezvénySzent László Völgye Segítő delkezésére:
Éves közgyűlésünket követően udvarban, melyen a szép számSzolgálat Családi Napközi el- • g yermekek egész vagy félna- szakmai fórumot tartottunk az mal megjelent helybéliek mellátása. A családi napközit a sepos ellátása;
esedékes tavaszi teendők ismer- lett részt vettek a testvérvárosi
gítő szolgálat új épületében ala- • férőhely függvényében né- tetésére, a növényápolást, nö- Baienfurt város küldöttségének
kítottuk ki, modern eszközökhány órás, alkalmi gyermek- vényvédelmet, kertészeti mun- képviselői is.
kel berendezett családias körfelügyelet;
kákat, természetvédelmet, kör- Jól sikerült a szakmai tapasznyezetet teremtve, 53 négyzet- • óvodai, iskolai szünetek alat- nyezetvédelmet illetően. Mind- talati utunk is, melynek célméteren, melyhez terasz és udti ellátás;
erről szakmailag jól megalapo- ja ezúttal Sopron városa és anvari játszótér is tartozik. Az el- • születésnapi rendezvényhez
zott ismereteket adtunk át tag- nak környéke volt, ahol a Vinex
látás átmenetet teremt a családi
gyermekbarát, biztonságos társainknak.
Kft. borászati bemutatóján vetés óvodai, valamint a kisiskolás
helyszín.
Tavalyi rendezvényeink közül tünk részt, majd a Taschner Bor
lét között. Az általunk kínált Szolgáltatásainkra jelentkezni az egyik legnagyobb érdeklődést és Pezsgő Kft. látott vendégül
kisközösségben alkalma nyílik személyesen lehet a Szent Lász kiváltó esemény a pálinka napja szőlészeti bemutatóval. Másnap
a gyermekeknek a közösségbe ló Völgye Segítő Szolgálat épü- volt, melynek előadójaként sike- reggel Ruszt városába látogatvaló fokozatos, zökkenőmentes letében, Martonvásár, Szent rült dr. Panyik Gábornét, a SZIE tunk el. Ott Robert Vencel volt a
beilleszkedésre, a hasonló korú László út 20. sz. alatt, vagy a Kertészeti Egyetem szaktanárát, vendéglátónk.
gyermekekkel való ismerkedés- (22)
569−119-es
és
a pálinka szakértőt megnyernünk. Őszi programunk a Márton-nare, közös játékra. A gyermekek (20) 512−1421-es telefonszámon, A jogszabályi háttér ismerteté- pi rendezvény volt, a résztvevők
számára családias, szeretettel- illetve e-mailben:
sén túl, a minőségi pálinka létre- megelégedésére.
jes légkört igyekszünk kialakí- segito.martonvasar@gmail.com. hozásának az alapvető szabálya- Városunk
képviselő-testülettani.
Szívesen látjuk a személyes ér- it ismertette meg velünk, mintá- ének támogatása segítette renAz édesanyáknak így megada- deklődést, de a napköziben tar- kon bemutatva a legsúlyosabb dezvényeink sikerét.
tik a lehetőség arra, hogy ak- tózkodó gyermekek érdekében hibákat.
V. B.
kor menjenek vissza dolgozni, csak előzetes időpont egyezteamikor azt a munkáltatójuk fel- tést követően. Megértésüket köajánlja, mert gyermeküket biz- szönjük.
tonságosan elhelyezhetik a napSzabóné Pályi Judit
közinkben.
Igazgató, SZLVSSZ
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit
Kft. a vízmérő órák leolvasását – függetlenül az ivóvíz szolgáltatótól – március 15-e és április 15-e közötti időszakra ütemezi.
A leolvasással megbízott munkatársainkat cégszerűen aláírt
megbízólevéllel látjuk el, amellyel személyazonosságukat igaA Zöld Alapítvány Martonvásárért április végén ismét megszerzolhatják. Kérem, tiszteljék meg bizalmukkal dolgozóinkat,
vezi az elektronikai hulladékok begyűjtését. A pontos időpontés együttműködésükkel segítsék elő munkájukat!
ról és helyszínről a Forum Martini áprilisi számában, illetve a
Felhívjuk figyelmüket, hogy március 31-éig lehetőséget kíwww.zold-alma.hu honlapon olvashatnak. Kérjük, éljenek ezzel
nálunk bejelentési kötelezettségük teljesítésére azon foaz ingyenes lehetőséggel és védjük együtt környezetünket. Kögyasztóinknak, akik még a korábbi üzemeltetési formában
szönjük!
nem rendelkeztek szerződéssel – így jelenlegi adatbázisunkEgyúttal kérjük mindazokat, akik adójuk 1 százalékát alapítvában nem szerepelnek –, hogy adategyeztetési céllal irodánnyunk javára szeretnék felajánlani, hogy ahhoz a következő adókat felkeressék és a bejelentést minden következmény nélszámot legyenek szívesek felhasználni: 18495841-1-07. (Sajnos a
kül pótolják!
Forum Martini februári számának 7. oldalán tévesen jelent meg,
Németh Zoltán
ezért elnézésüket kérjük. A szerk.)
ügyvezető igazgató

Gucsek Rita

Pezsgő élet
a kertbarátoknál

Vízóra leolvasás − külön

Elektronikai
hulladékgyűjtés
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Fűz(csapat) építés a lakóparkban

Sok a fiatal család, gyerekek
születnek, ez örömteli dolog. Viszont kevés a férőhely az óvodában, bár a jelenlegi önkormányzat erre is talált átmeneti megoldást. A másik gondunk, amire megoldást keresünk, a következő: a Szent László lakóparkban még egy hinta vagy csúszda, vagy egy használható közösségi hely sincs, pedig erre kijelölt terület van. Az önkormányzat a parlagfüvet irtja ugyan, de
a területet jelenleg jobb híján a
kutyapiszok és a zöldhulladék
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engedély nélküli elhelyezésére te bármilyen körülmények kö- célra az önkormányzatnál előhasználják az ott lakók, tisztelet zött jól érzi magát, megered, és terjesztettem egy javaslatot.
szépen fejlődik. Bírja, sőt szere- A lakóparkban hamarosan kiosza kivételnek.
Sokan szerettek volna már kez- ti a metszést, azt gyors és dús nö- tunk egy, a kivitelezéshez kapdeni valamit ezzel a területtel. vekedéssel hálálja meg. A fűzfa csolódó nyilatkozatot. Kérünk
Sok jó ötlet volt, ami azonban alkalmas olyan önhordó szerke- mindenkit, hogy mindezt figyepénz szűke miatt, vagy a fizi- zet létrehozására, ami az elülte- lembe véve nyilatkozzanak a
kai lehetőségeket illetően meg- tést követően meggyökeresedik. szándékukról! Mivel nem több
haladta az itt élők képessége- A fűzépítmény időben rendkívül milliós beruházásról van szó,
it. Ezért most egy olyan ötlettel gyorsan változik. Egy év múlva minden 1000 forintos hozzájáállok elő, ami talán kivitelezhe- a szerkezet kívülről már alig lát- rulás is nagyban segíti az egyre
tő, s nem csak a „lakóparkosok- ható, az új, gyakran 1,5–2 méte- nagyobb „játszótér” kialakulását.
nak”, hanem Martonvásár más res hajtások átalakítják a formát Várunk minden más anyagi és errészein is megoldás lehet, tekin- és lehetőséget teremtenek az épí- kölcsi támogatást a civil szervetettel a sokoldalú felhasználha- tés folyamatos folytatására. Elő- zeteken keresztül Martonvásár
nye, hogy mint növénytelepítés, lakosaitól is, hiszen ez az ötlet
tóságra.
Ez a lehetőség az élő fűzből nem engedélyköteles, és nem nem kell, hogy megálljon a lakóvaló építkezés, hiszen viszony- kell időszakosan minősíttetni az parkon belül. Aki nem küldi vis�lag egyszerűen és gyorsan ala- újabb EU szabványnak megfele- sza, s nem vállal semmilyen szekítható ki e növényből fűzfa- lően rengeteg pénzért. A kivitele- repet, azt csak arra kérjük, hogy
kunyhó, labirintus, sőt akár ga- zés módja olcsóbb és egyszerűbb, negatív hangvétellel ne is hátrálmint egy, az uniós előírásoknak tasson minket!
rázs vagy kerítés is.
Fűzépítéskor e faféle kiváló gyö- megfelelő játszótéré.
A gyökeresedés érdekében a kikeresedési hajlamára alapozunk. A kivitelezéshez azonban kell vitelezés várható ideje március
Ez teszi lehetővé, hogy hajlékony, egy csapat (15−20 fő jókedvű vége, április eleje. A pontos időerős és legfőképpen élni akaró önkéntes) a talaj előkészítésé- pontját a hirdetőtáblákon és szólevágott vesszőkből állítsuk ös�- hez, a fonáshoz. Kell az önkor- rólapon is jelezzük.
sze építményünket. Ha fény- és mányzat támogatása is a kezdeBalikó Adrienn
vízigényét kielégítjük, a fűz szin- ti költségek fedezetéhez. Erre a
VÜB tag
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Kutyából mégis lehet
szalonna?!
Eisenbacher Zsolt vagyok. Martonvásári lakos, 47 éves és alkoholbeteg. Másfél éve egy kortyot sem ittam.
Ön szerint ez ellentmondás?
Akkor ne dobja félre a cikket!
Üzenem egykori ivó cimboráimnak: kérlek titeket, szakítsatok század annyi időt ennek a cikknek az elolvasására, mint
amennyit én a veletek való ivásra szakítottam anno.
Természetesen nem csak nekik szól ez a cikk, hanem mindenkinek, akit érdekel, hogy mi történt velem.
Most már tudom, hogy 2010 októberében nem véletlenül kerültem Dömösre. Ekkor döbbentem rá, hogy alkoholbeteg vagyok.
Dömösön a Kék Kereszt Iszákos Mentő Misszió keretein belül működő gyógyító heteken vettem részt. Beláttam, hogy súlyos alkohol függőségben szenvedek. A gyógyító heteken, közös, kis csoportos beszélgetésekkel, orvosi előadásokkal teltek
a napok. Megerősödve, lelkiekben gazdagon tértem haza.
A Kék Kereszt Egyesület utógondozói csoportokat tart fenn
országszerte és ezeken a részvétel a szabadság megőrzéséhez elengedhetetlen. Nekem a legközelebbi csoport Székesfehérváron érhető el. Ahhoz, hogy ez helyben is hozzáférhető
legyen, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat, az Élet Kenyere Közösség és Victorné Erdős Eszter támogatásával indítunk egy helyi önsegítő csoportot, amelynek alkalmait a Szent
László Völgye Segítő Szolgálat helyiségében, a Martonvásár,
Szent László út 20. sz. alatt tartjuk március 26-ától, minden
hétfőn 17 órai kezdettel.
Az alkalmainkon kötetlen beszélgetésekkel, saját élmények,
tapasztalatok átadásával, közös gondok, célok megfogalmazásával segítjük egymás gyógyulását.
Elérhetőségeink: (70) 297−7181, Eisenbacher Zsolt;
veronikapdv@yahoo.fr – Veronika nővér.
Eisenbacher Zsolt

A család alapja
Az elmúlt időszak cikkeiben sokat foglalkoztunk a családdal, a
gyerekekkel, az anyákkal és az
apákkal. Ahogy végig gondoltuk az elmúlt időszakot, és körülnéztünk magunk körül, rá
kellett jönnünk arra, hogy egy
fontos téma kimaradt. A család
alapja az apa és az anya. Igen
ám, de ők eleinte és a továbbiakban is, bár ezt hajlamosak
elfelejteni, férj és feleség. Az
ő egységük az, amely meghatározza az alapot. Azt az alapot, amelyre épül a ház, amiben
megszülethetnek és felnevelődhetnek a gyerekek. Mit tehetünk vajon azért, hogy az alap
hosszútávon erőteljes lehessen

és mindenki számára biztonságot nyújtson. Egy férfi és egy
nő, férj és feleség. Már az ő találkozásuk és az együttélésük
kezdete is egy új korszakot jelent mindkettejük életében. Ha
még nincs gyermekük, már akkor is egy új egységet jelentenek. Kialakítanak egy új rendszert, új szokásokkal. Ötvözik
a tapasztalataikat, szokásaikat,
elhagynak dolgokat és újakat
emelnek be az életükbe. Ez egy
felejthetetlen korszak, és az idő
előrehaladtával a már meglevő
szokások is cserélődni, változni fognak.
Czékusné Biró Nóra
és Fodor-Adorjáni Edit

Bábműsor
A képviselő-testület által megszavazott pályázati pénzből óvo-

Díjcsomag
Kevenet 5G Alap
Kevenet 5G Családi
Kevenet Komfort Alap*

Letöltési
sebesség
2 Mbps
4 Mbps
16 Mbps

Havi díj
3990 Ft**
4 990 Ft**
3 990 Ft**

*Napi kvótát tartalmazó díjcsomagok. **Egyszeri díj: 5000 Ft

További csomagajánlatért érdeklôdjön
a következô elérhetôségeink valamelyikén:
Telefon: 06-24-424-200
Mobil: 06-20-231-5135
E-mail: megrendeles@kevenet.hu

www.kevenet.hu

dásaink a Mikulás napon bábműsort tekinthettek meg.
Morberné B. Eszter, a Martonvásári Gyermekkert Alapítvány elnöke
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Módosult
ügyfélfogadási rend
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
március 1-jétől kezdődően módosította a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a március 1-jével hatályba
lépő új közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

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

Hétfő
Szerda
Péntek

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

Hétfő
Szerda
Péntek

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

Szerda

8.00−12.00

Pénztár:

13.00−17.30

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

2012. február 1-29-éig
Házasságot ezen időszak alatt egy pár sem kötött.
Újszülöttjeink:
Fábián Ádám, Sziráczki Patrik, Buzás Zsombor,
Turóczi Lotti , Hrenkó Vivienn, Pallaga Mária
Bernadett, Kastély Ákos Bence
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Köszönetnyilvánítás
„Az Ő szíve megpihent, a miénk vérzik,
a halál fájdalmát csak az élők érzik.”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
PAULOVICS ISTVÁN
búcsúztatóján részt vettek, a szeretet virágait elhelyezték és
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönjük a Martonvásári
Sportegyesület megemlékezését, hálásak vagyunk
dr. Takács Imola háziorvos lelkiismeretes munkájáért.
A gyászoló család

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432–9407
• Művelésre ingyen felkínálom Martonvásár belterületén található,
felszántott kertemet. Érd: (20) 436−1683 vagy (22) 461−093.
• Martonvásár, Jókai u. 114., 116., két, szomszédos (1000, illetve
1345 m2-es), csatornázott építési telek eladó. Víz, villany, gáz a telek előtt. 10,5 MFt; 14,1MFt. Telefon: (30) 922−8641.

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

Felhívás!

Ha gyermeke „tanulási gondjai” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitásról.
Sérelmek a pszichiátrián! Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során
Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja a következő telefonszámot. Minden információt bizalmasan kezelünk!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. | Telefon: (1) 342−6355 |
E-mail: info@cchr.hu | Weboldal: www.emberijogok.hu
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Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

Hasznos tudnivalók
• Fontosabb telefonszámok •
• Mentők:
104
A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a
104 vagy a (22) 460–017-es telefonszámon.
• Orvosi rendelő:
(22) 460–053
• Gyógyszertár
(22)  460–019
• Tűzoltók:
105
• Rendőrség:
107; (22) 460–007
• Általános segélyhívó:
112
• Posta:
(22)  460–001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda:
(30) 859–0558
• Okmányiroda:
(22)  460–081
• Polgármesteri hivatal:
(22)  460–004
• Csatorna üzemzavar bejelentés:
(40)  200–341,
(30)  458–4929
• Orvosi rendelés •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: (22) 460–053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (30) 956–4597
Dr. Czikajló Gyula Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfő:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet működik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Telefonszám: (25) 492–021
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap 8 óráig, péntek 16 órától hétfőn 8 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–637
Hétfő: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig tanácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök: 8–10 óráig |
Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–334
Hétfő: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelő. A változásokról az orvosi rendelőknél
kif üggesztett táblán értesülhetnek.
• Védőnői szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (22) 461–369 Mobil: (30) 384–4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 8–12 óráig;
szerda 8–12 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védőnő: Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com
• Gyógyszertári ügyelet •

Ercsi: március 31., április 1., és április 21., 22.
báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Eszet Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: március 17., 18., és április 7., 8.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11. Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: március 24., 25., és április 9. (húsvét hétfő)
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Tel.: (25) 455−812
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SPORT

Súlyemelés: ötből öt

Startolnak
a kézilabdások

Ismét remekeltek a martonvá 75 kilogrammos szakítással és a 100 kilosári súlyemelők a Tatabányán grammos lökéssel nem hozta a csúcsformámegrendezett területi bajnok- ját, mert kéthetes kényszerpihenő után volt.
Újra beindult a kézilabdás szeságon. Mint minden évben, Sohase rosszabbat: 5 sportoló, 5 első hely.
zon, március 4-én startolt a bajmost is sok fiatal súlyemelő mérhette össze Várom a súlyemeléshez kedvet érző vagy
nokság tavaszi, első fordulója.
erejét és tehetségét a 4 klub (Kisbér, Tata, kapó fiatal fiúk és lányok jelentkezését a
Előtte viszont február 19-én egy,
Oroszlány, Tatabánya) versenyzőit felvo- Beethoven Általános Iskola portáján.
a felkészülést segítő tornán vett részt mind
nultató versenyen, ahova a mi sportolóink
Kiss István edző a női, mind a férfi kézilabda csapat Dunaújis tartoznak. A gyerekeknél az első versevárosban. Női csapatunk a 2. helyezést érte
nyen induló Rigán Krisztián, az összetett
el, férfi csapatunk pedig utolsó helyen vég60 ponttal első lett. Ebben a korcsoportban
zett. További két díjat is bezsebelhettek a
a gyakorlatok jó végrehajtását pontozzák.
martonvásáriak, a női csapatból a legjobb kaNyári Gábor nagy fölénnyel nyert ellenpus díjat Nagy Lívia hozta el, míg a gólkirály
felei előtt, habár kétszer is elhibázta némi
címet Semjéni Henrietta kapta. Reméljük
könnyedséggel az 55 kilogrammot, így az
eredményes volt a csapatok felkészülése és
első sikeres 50 kilogrammos szakítással és
minél jobb helyezést érnek el a bajnokságban.
65 kilogrammos lökésével a dobogó első
Március 3-án volt 85 éves Tóth Iván tanár
fokát foglalta el. Ezt az eredményt egy küúr, a helyi kézilabda élet megalapozója, molön díjjal is elismerték a szakemberek. Ritorja. A kézilabdások nevében ezúton is nagán Richard egy izomhúzódással mit sem
gyon sok boldogságot kívánunk.
törődve, igaz nem a legjobbját felmutatva,
Végezetül egy szomorú eseményre szeretde 60 kilogrammos szakítással és 75 kilonék felhívni a figyelmet a martonvásári kégrammos lökéssel kiharcolta magának az
zilabdások! Ahogy kitavaszodott, lementek
első helyet. Sipos Gábor a 94 kilograma sportpályára, de szomorúan kellett észremosok súlycsoportjában kihozva magából
venniük, hogy valaki vagy valakik abban
a maximumot, 95 kilogrammos szakításAranyérmesek az edzőjükkel (állnak balról): lelték örömüket, hogy a cserepadok bódésal és a 115 kilogrammos lökésével ugyanSzabó Márk, Kiss István edző, Sipos Gábor, it és a kapukat is összefirkálták, azt, amit a
csak első lett. Szabó Márk Attila a plusz 85
(guggolnak): Rigán Krisztián, Nyári Gábor kézilabdások társadalmi munkában festettek
kilogrammos súlycsoport bajnoka, bár a
és Rigán Richárd le és raktak rendbe. Ha valaki esetleg tudja,
hogy kik lehettek az elkövetők, kérjük, keresse meg a Martonvásári Kézilabda Sportegyesületet vagy valamely tagját! Előre is
köszönjük a segítséget!
Véget ért a felkészülési időszak, ton Velencére látogatunk, ahol a szokásoknak
Záborszki Helga
március 11-én (lapzárta után) megfelelően parázs mérkőzésre számítunk.
elindul a bajnokság. Első mér- Ifi csapatunk háza táján nagy gondot jelentett
kőzésünket hazai pályán játs�- az edző, Liber Károly váratlan távozása, amiszuk a Szabadegyháza ellen. Az előjelek nem vel egyidejűleg több játékosunk nem törődolyan bíztatóak, mert a két eltiltott játékosunk ve a következményekkel, más csapatba igaBarbai Gábor és Csanádi Zsolt mellett Kő- zolt. Voltak, akik Tordasra, voltak, akik Gyúvári Ferencre sem számíthatunk, aki az Érd róra igazoltak…Erre nem tudunk mit mondaA felkészülési időszak
elleni felkészülési mérkőzésen vállsérülést ni! Csak „gratulálni” tudunk az edzőnek és jáalatt rengeteg tornán vetszenvedett. Nehéz dolgunk lesz, de egy biz- tékosainak is…Reméljük, megmaradt játékotünk részt minden kortos, mindent megteszünk a sikerért. Felnőtt saink mind csatasorba állnak, átérzik helyze- csoportunkkal, ahol kiemelkedő eredményecsapatunknak a második fordulóban, márci- tünket és megtesznek mindent a csapatért. A ket értünk el. Legutóbb a VOK csarnokban,
us 17-én jön a rangadók rangadója. Szomba- hiányzókat serdülőkorú játékosokkal pótol- Székesfehérváron a VIDI szervezésében,
juk. Egy páran már Martonvásár Körzet U7-9-11-es korcsoportmeghatározó
játé- jainak lehetőségük volt összemérni erejüket
kosok az ifiben is, a a megye többi körzetének válogatott csatöbbiek is fel fogják pataival. Nem vallottunk szégyent, mindvenni a kesztyűt. Ha három korosztályunk az elsők között végmindenki csatasor- zett. A VIDEOTON is meglepte a srácokat
ba áll, biztosak va- a remek teljesítményekért, minden gyereket
gyunk benne, hogy egy-egy VIDI mezzel ajándékoztak meg.
jó csapatunk lesz, A gyerekek rendületlenül készülnek az új
amit az első fordu- idényre. Az U7-9-11-es korcsoportok a
lóban a Szabadegy- Bozsik Tornákra, az U11-es korcsoportunk
háza ellen már bizo- a Dunamount Bajnokságra, az U13-as kornyíthatunk is. Ser- csoportunk pedig az FMLSZ által kiírt bajdülő csapatunk ren- nokságra. Egyesületünkbe továbbra is várdületlenül készül, és juk az ifjú foci palántákat, jelentkezni edzésmár alig várja a baj- időpontban lehet a tornateremben, vagy a
nokságot.
MSK sportpályán.
Mustang SE

Ifik − sokan távoztak

Győztesek
Vidi-mezben
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