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Nemzetközi kungfu verseny
március 9-én, Martonvásáron
(Cikkünk a 8. oldalon.)

Várjuk Önöket…
…február 16-án (szombaton) 7 órától termelői vásárra az Emlékezés terére;
…február 18-án (hétfőn) 17 órakor a Teleki Blanka Hölgyklub rendezvényére a Városháza Geróts-termébe;
…február 22-én (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára a Városháza Geróts-termébe;
…február 23-án (szombaton) 17 órakor a kommunista diktatúrák áldozatairól tartandó megemlékezésre az Emlékezés terére, majd
az azt követő filmvetítésre a Városháza Geróts-termébe;
…február 26-án (kedden) 19 órakor a képviselő-testület soros ülésére a Városháza Geróts-termébe. (Előtte 18 órától az illetékes
bizottságok tárgyalják a napirenden szereplő előterjesztéseket. Az ülések nyilvánosak.)
…március 9-én (szombaton) 10 órakor nemzetközi kungfu versenyre a Beethoven Általános Iskola tornatermébe;
…március 10-én (vasárnap) 10 órakor az Imre Sándor Szeretet Színház előadásában, Weisz Fanni és Vujity Tvrtko főszereplésével a Valahol Európában musicalre a Beethoven Általános Iskola tornatermébe.
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Képviselő-testületünk januárban a következőkről döntött:
Elfogadtuk a köznevelési intézmények működtetéséről
szóló megállapodást.
Zárt ülésen megtárgyaltuk és
támogattuk a javaslatot a Fe
jér Megye Közgyűlése által
alapított díjakra történő felterjesztésről. Bízunk abban,
hogy idén is lesz martonvásári
díjazottunk.
A közmeghallgatáson beszámoltunk az elmúlt két évről,
valamint a pénzügyi helyzetünkről, továbbá ismertettük
a következő két esztendő terveit, fejlesztéseit. Önöket leginkább a szemétszállítás rendszerének megváltozása, továbbá egyedi járda-, vízelvezetési- és egyéb lokális problémák foglalkoztatták. Bővebben külön írásunkban.
Soros ülésünkön módosítottuk a polgármesteri hivatal
alapító okiratát.

Képviselő-testületi hírek

Elfogadtuk a javaslatot a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és egyes személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2012. (V. 3.)
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan.
Döntöttünk az adósságrendezésre vonatkozó megállapodás
előkészítéséről. Martonvásárt
a Nemzetgazdasági Minisztérium a 40 százalékban konszolidálandó településcsoportba sorolta be. Képviselő-testületünk el kívánja érni, hogy
legalább 50 százalékban vállalja át az állam a kötvényadósság terheit, de a tárgyalások során a 60 százalékot jelöltük meg célként.
További téma volt a Marton
gazda Kft. 2012. évi közszolgálati feladataira elkülönített önkormányzati támogatás módosítása, a cég 2013.
évi közszolgálati feladataira kért önkormányzati tá-

Álláshirdetés

Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszonyban
lakosságszolgálati asszisztens
munkatársat keres március 1-jei kezdéssel.
A munkavégzés helye: Martonvásár, Budai út 13.
Munkarend: munkavégzés hétfőtől péntekig heti 40 órában.
Ellátandó feladat: lakosságszolgálat ügyfélközpontú vezetése, innovatív ötletek megvalósítása, az ügyfél tájékoztatás
általános feladatainak ellátása, kiadott nyomtatványok kezelése, lakossági bejelentések fogadása, a hivatalhoz kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátásában való
közreműködés, hirdetmények kifüggesztése, postázás, szükség szerint postai küldemények átvétele, kézbesítése, önkormányzati lappal, talált tárgyakkal kapcsolatos teendők.
Követelmény: érettségi, ügyfélközpontúság, magas szintű
kommunikációs és meggyőző képesség, jó problémamegoldó képesség, magabiztos számítógépes ismeret (Word, Internet, levelező programok).
Előny: helyismeret, gyors- és gépírástudás, további ismeretek elsajátításának igénye.
Benyújtandó iratok: fényképes önéletrajz, bizonyítvány másolatok.
Jelentkezés: jelentkezni e-mailben az onkormanyzat@
martonvasar.hu címen, postai úton vagy személyesen a Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala 2462
Martonvásár, Budai út 13. címen lehet.
Tájékoztatást nyújt Miklósné Pető Rita, szervezési osztályvezető, tel.: (22) 569−227.
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mogatás meghatározása, a
„Martongazda” Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának IV. számú módosítása, valamint az iskolatej programban való részvétel
feltételeinek módosítása.
Döntöttünk a helyi autóbusz
menetrend elfogadásáról, a
járóbeteg szakellátás állami
átvételével kapcsolatos javaslatról, a velencei képviselő-testület döntésével összhangban. Módosítottuk a közétkeztetési megállapodást, hiszen januártól önkormányza-

tunk feladata a Pápay Ágoston iskola élelmezésének
megoldása is. Felhatalmaztuk a polgármestert a támogatás-felhasználási megállapodás aláírására, melynek érelmében az 500 millió forintos kormányzati forrást döntő
többségében városfejlesztési céllal – a városközpont kialakítására kívánjuk felhasználni.
Martonvásár Város Önkormányzatának képviselői
nevében
Horváth Bálint
kabinetvezető

Menetrendváltozás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi járatú, Erdőhát, Kismarton – Martonvásár, Vasútállomás között közlekedő busz menetrendje megváltozik. Február 15-étől a járatok a táblázatban
megadott rend szerint közlekednek.
A Martongazda Kft. egy éve oldja meg saját busszal az Önök
be- és kiutaztatását Martonvásár külterületeiről. Tapasztalataink és a mért utaslétszám alapján állapítottuk meg az Önök igényeihez legjobban közelítő járat érkezési és indulási időpontokat, várakozási időt és járat sűrűséget. A járatkiosztás meghatározásakor tekintettel voltunk az Önök igényeire, költséghatékonysági szempontokra és az önkormányzat lehetőségeire is.
Bízunk benne, hogy ez a rugalmasabb menetrend jobban kiszolgálja Önöket is, mindamellett nem jelent a város lakosságára nézve sem túlzott terhet.
Dohárszky István, ügyvezető igazgató
Martongazda Kft.

Helyi autóbusz-menetrend
Martonvásár − Erdőhát (csak munkanapokon!)
Vasútállomás
5.25 6.50 9.00 13.40 15.35
Mentőállomás
5.27 6.52 9.05 13.42 15.37
Budai- Pusztai
5.28 6.53 9.07 13.43 15.38
Budai-Bercsényi 5.30 6.55 9.09 13.45 15.40
Erdőhát bekötő
5.33 6.58 9.12 13.48 15.43
Erdőhát forduló 5.35 7.00 9.15 13.50 15.45

16.35
16.37
16.38
16.40
16.43
16.45

Erdőhát − Martonvásár (csak munkanapokon!)
Erdőhát
5.35 7.10 9.15 13.50 15.45
Kismarton
5.40 7.15 9.20 13.55 15.50
Kismarton bekötő 5.45 7.17 9.25 14.00 15.55
Budai- Bercsényi 5.50 7.20 9.30 14.05 16.00
Budai- Pusztai
5.52 7.22 9.32 14.07 16.02
Mentőállomás
5.53 7.23 9.33 14.08 16.03
Vasútállomás
5.55 7.25 9.35 14.10 16.05

16.45
16.50
16.55
17.00
17.02
17.03
17.05

A buszjáratok csak munkanapokon közlekednek. A vasút-felújítási időszak alatt a késő vonatokat az érintett buszjáratok –
legfeljebb 10 perces várakozási idővel – bevárják.
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Hulladékszállítás új rendje
Az elmúlt hetekben a személyes megkeresések és a
közmeghallgatás kérdéseinek is legfőbb témája a hulladékszállítás volt. Érthető a felháborodás, hiszen sokan éreztük eddig is, és érezzük most is igazságtalannak az elszámolás rendjét.
Jogos az igény, hogy a díjfizetés arányos legyen a szolgáltatás mértékével. Sajnos
azonban minden törekvésünk ellenére, a jelenlegi elszámolási rendszer csak a kukák méretével arányos. Többen, nyugat-európai, vagy
éppen egy-egy hazai településen megvalósított példát vetettek fel a tényleges hulladék
mennyiségével arányos elszámolásra vonatkozóan. Természetesen a cél csak egy ilyen
rendszer megvalósítása lehet.
Ehhez azonban nem csak a
technikai feltételek szükségesek, hanem a hulladék termelésével, kezelésével kapcsolatos szemléletváltás kell, hogy
az első lépés legyen. Közösen kell bizonyítanunk, hogy
háztartásainkban kevesebb
hulladék keletkezik.

A helyi rendelet

A szolgáltatók ettől az évtől kezdve a lerakókba kerülő
hulladék mennyisége után jelentős és a következő években
folyamatosan emelkedő mértékű járulék fizetésére kötelezettek.
A kukákba rakott nagymen�nyiségű hamu, salak, építési törmelék és az egyébként
komposztálható konyhai hulladék mindannyiunk költségét
növeli. Ezért kell a kihelyezhető vegyes hulladék tömegét
korlátozni. A háztartásokban
keletkező hamu elszállításának lehetőségeiről és a díjáról
tárgyalunk a szolgáltatóval.
Sokan gondolják úgy, hogy

az önkormányzat nem tesz
meg mindent annak érdekében, hogy a költségek alacsonyabbak legyenek és a hulladékgazdálkodás is a legésszerűbb módon történjen. Kérem, higgyék el, hogy
ezen fáradozunk és mindent
megteszünk mindannyiunk
érdekében. Bizakodva várjuk, hogy a témában tervezett kormányzati intézkedések is segíteni fogják elképzeléseinket.
Az előző lapszámokban írtam már a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását
és fenntartását célzó, önkormányzati társulási kötelezettségeinkről, a közbeszerzésen
kialakult feltételekről. A társulási szerződés és a közbeszerzés nyomán − közel 170
településen − egységes rendszer alakult ki, ez adja az
alapját a hulladékszállítással
kapcsolatos rendelkezéseinknek. A következőkben a jelenleg hatályos, többször módosított, 33/2005. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelet-

ből ismertetek magyarázattal
kiegészített, fontos tudnivalókat. A rendelet városunk honlapján, illetve a polgármesteri
hivatalban megtekinthető.
A települési szilárdhulladék
összegyűjtését és elszállítását végző közszolgáltatót átruházott hatáskörben eljárva (2006-ban aláírt szerződés
alapján) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás választja ki. A kiválasztás eredményeként a VHG Kft. a szolgáltató.

Az igénybevétel
kötelező

A szolgáltatásra vonatkozóan
az önkormányzat köt szerződést a VHG Kft-vel. A lakosságnak nem kell külön szerződést kötnie. A szolgáltató részéről történt ugyan néhány, tévedésen alapuló felhívás, azonban csak az intézményeknek, cégeknek, vállalkozásoknak kell külön szerződést kötnie.
A közszolgáltatást kötelező
igénybe venni!
A háztartási hulladék elszállításra való előkészítése és elszállítása szabványos
– 120 literes tároló edényben,
legfeljebb 16 kg tartalommal,
– 110 literes tároló edényben,
legfeljebb 15 kg tartalommal,
– 80 literes tároló edényben,
legfeljebb 11 kg tartalommal,
történhet, melyet a használó
a saját ingatlanán belül köteles tárolni. Zsák csak a többlet mennyiség elszállítására
alkalmazható. Erre a célra a
szolgáltatótól lehet igényelni
műanyag zsákot.
A háztartásokban jelenleg
használt 120 literestől eltérő méretű edényt a szolgáltatónál lehet igényelni. Ügyfél-

fogadási időben, személyesen
a Martongazda Kft. irodájában (Fehérvári út 10.) is igényelhető.
Aki az elmúlt évben 60 literes edény használatára szerzett jogosultságot, az jogosult
a továbbiakban a 80 literes
edény használatára, amennyiben július 1-jéig a szabványméretű 80 literes edényt beszerzi.
Új igény esetén, 80 literes
edény használatára jelenleg
az a legfeljebb kétfős háztartás jogosult, ahol a háztartásban élők egyike a 70. életévét
betöltötte.
Az új edények beszerzését az
igénybejelentések alapján a
Martongazda Kft. intézi.
Az edényben csak háztartási hulladék helyezhető el. Az
egyéb szilárd hulladék elszállítására a szolgáltatóval lehet
szerződést kötni.
A szemétgyűjtőbe folyadékot,
maró anyagot, tűz- és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, elemet,
vegyszert, orvosságot gyűjteni tilos!

A díjak

A rendeletünkben meghatározott díjak törvényváltozás miatt jelenleg nem alkalmazhatóak.
Továbbra is várjuk a díjakkal kapcsolatos állásfoglalás
megérkezését, illetve a díjakra vonatkozó miniszteri rendelet kiadását. A hatályos díjak kihirdetéséig is zavartalanul folyik a szolgáltatás.
A későbbiekben meghatározott szemétszállítási díjat negyedévente, utólag, a szolgáltató számlája alapján kell
megfizetni.
Gucsek István
alpolgármester

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztőség fenntartja az írások szellemiségét és tartalmát nem érintő rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzők viselik a felelősséget. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk 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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Így működik a járási hivatal
A Fejér Megyei Kormányhivatal
Martonvásári Járási Hivatala január 1-jén kezdte meg működését
Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó,
Martonvásár, Ráckeresztúr, Tor
das és Vál települések illetékességi területén. A szervezetét illetően
jelenleg négy osztálya van, ezek a
következő ügyek intézésében állnak a polgárok rendelkezésére.

Okmányirodai Osztály

A járási hivatal részeként két okmányiroda működik. Az okmányirodák jelenleg
változatlan helyen (Martonvásár, Budai
út 13. és Ercsi, Fő u. 20.) a polgármesteri hivatalok épületében fogadják az ügyfeleket. Az okmányirodák jogszabályok
alapján bizonyos feladatokat csak az illetékességi területükön lakók ügyeiben láthatnak el, más ügyekben pedig országos
hatáskörük van. Az illetékességi terület a
járás területe.
Az illetékességi területen intézhető
ügyek:
• vezetői engedélyekkel kapcsolatos
munka (pl. vezetői engedély eltiltások);
• vállalkozói igazolványok adatváltozásával kapcsolatos feladatok (csak elektronikusan intézhető);
• gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos
feladatok (pl. hivatalból történő kivonások, foglalások);
• gépjármű kötelező felelősség biztosítással kapcsolatos feladatok;
• lakcímbejelentési ügyek (bejelenthető a létesítendő lakcím szerinti településen is).
Országos hatáskörű ügyek (az ország
bármely okmányirodájában intézhetők):
• a személyazonosító igazolvány és útlevél kiadás;
• a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének kiadása;
• az ügyfélkapu regisztráció;
• a vezetői engedély készítése, cseréje;
• nemzeti egységes kártyához adat-felvételezés (diák igazolvány, polgárőr igazolvány);
• gépjármű ügyintézéssel (pl: átírás, forgalmi engedély, rendszám, törzskönyv
kiadás, pótlás) kapcsolatos ügyek.
Lényeges, hogy az ügyfél ott veheti át az
elkészült okmányokat, amelyik okmányirodában kezdeményezte az ügy indítását. Az ügyintézés során a kérelmező, ha
megadja mobiltelefon számát, SMS-ben
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értesítést kap az okmánya elkészültéről.
Az SMS zárójelben tartalmazza, hogy
melyik okmányirodába érkezett meg az
elkészült okmány.

Hatósági Osztály

A hatósági osztályon belül a szociális
ügyek a 3. számú irodához tartoznak. A
szociális igazgatással kapcsolatos feladatok a következők:
• szociális rászorultság esetén a jogosult
számára időskorúak járadéka, ápolási
díj megállapítása;
• közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása a jogosultsági feltételek
alapján;
• egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása, hatósági bizonyítvány kiállítása;
• hadigondozotti ügyekben az egyösszegű térítésre, a hadigondozotti járadékra
és az egyéb pénzellátásokra való jogosultság megállapítása.
Az ápolási díjra vonatkozó új kérelmeket
minden hónap 6-áig lehet benyújtani. Ellenkező esetben a díjat visszamenőlegesen, a benyújtást követő 2. hónaptól folyósítják.
A hatósági osztályon belül a szabálysértési feladatok, a 2. számú irodához tartoznak. A hatósági osztály ellátja az általános szabálysértési hatósági feladatokat a következő szabálysértések esetén:
becsületsértés; koldulás; természetvédelmi szabálysértés; vallásgyakorlás jogának megsértése; tiltott szerencsejáték;
közerkölcs megsértése; veszélyeztetés
kutyával; csendháborítás; köztisztasági szabálysértés; veszélyeztetés tárgyak
elhelyezésével, eldobásával; szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás
tilalmának megszegése; jégen tartózkodás szabályainak megszegése; tiltott fürdés; vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése; polgári védelmi kötelezettség megsértése; honvédelmi kötelezettség megszegése; árdrágítás; árak
megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása; minőség tanúsítási kötelezettség megszegése; megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata;
rossz minőségű termék forgalomba hozatala; vásárlók megkárosítása; élelmiszer
engedély nélküli előállítása, forgalomba hozatala; fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása; kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos
előírások megszegése; mezei szabály-
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sértés; erdőrendészeti szabálysértés; erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása; felhívással szembeni engedetlenség;
vízszennyezés; ár- és belvízvédelmi szabálysértés; óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség
megszegése; nevelési-oktatási tevékenység folytatására vonatkozó szabályok
megszegése; szakképzésben részt vevő
tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó
szabályok megszegése.
Az egyéb hatósági ügyek ugyancsak a 2.
számú irodához tartoznak. Ilyenek a védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok,
a több települést érintő katasztrófahelyzet elleni védekezés koordinálása, a helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra kötelezettek körének megállapítása.
Ide tartoznak a kommunális igazgatással
kapcsolatos feladatok is, úgy mint a temető fenntartásával és üzemeltetésével
összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése, illetve a temetkezési tevékenység
folytatásával kapcsolatos engedélyezés.
Ebben az irodában intézhetők a földdel
és a hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos ügyek, valamint az ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok. Ez utóbbiak közül külön is megemlítem a villamos energiát illetően a fogyasztásmérő berendezés karbantartásával, leolvasásával, ellenőrzésével, cseréjével kapcsolatos feladatokat, valamint a
földgáznál a fogyasztásmérő berendezés
leolvasásának, ellenőrzésének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéséhez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésével, a szolgáltatás igénybevételével, fogyasztásmérővel kapcsolatos feladatokat.
A vízügyi igazgatást tekintve ugyancsak
ide tartozik az ingatlantulajdonos kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetésére, amennyiben az
ingatlan víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem
teljesíti.
Ennél az irodánál kapott helyet a kulturális igazgatás, ezen belül az oktatással
kapcsolatos feladatok. Ezek közül megemlítem a rendkívüli időjárás, járvány,
egyéb vis maior helyzet miatt nem működő nevelési-oktatási intézménynél a
rendkívüli szünet elrendelését, a tankötelezettség teljesítésének és a szakértői vizsgálatokon való megjelenés elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint a szülő kötelezését arra,

TÁJÉKOZTATÓ
hogy gyermekét a nevelési-oktatási intézménybe írassa be.

Járási Gyámhivatal

A gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb ügycsoportok:
• családi jogállás rendezése (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele, perindítás apaság vélelmének megdöntése iránt, apaság megállapítása
iránt, intézkedés képzelt személy apaként történő bejegyzése iránt);
• eseti gondnok és ügygondnok rendelés,
felmentés (jellemzően vagyoni ügyekben, családi jogállás rendezési ügyekben);
• vagyoni ügyek, hagyatéki eljárásban
való közreműködés (kiskorúak, gondnokság alatt álló személyek vagyoni érdekeinek védelme);
• gyámsági ügyek (kiskorú részére gyámrendelés, gyámi számadás elbírálása,
gyám felmentése);
• ideiglenes hatályú elhelyezés (elhelyezés felülvizsgálata, megszüntetése);
• átmeneti nevelési és tartós nevelési
ügyek;
• örökbefogadással kapcsolatos ügyek;
• utógondozás;
• perindítás (gyermekelhelyezés, szülői
felügyeleti jog megszüntetése, gondnokság alá helyezés, gondnokság felülvizsgálata, gondnokság megszüntetése, számadási kötelezettség, illetve a
számadás helyességének megállapítása iránt);
• gondnoksági ügyek (gondnok rendelése, felmentése, gondnoki számadás elbírálása);
• kapcsolattartási ügyek (szülő, illetve
más kapcsolattartásra jogosult személy
és a gyermek kapcsolattartásának szabályozása);
• a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése;
• távoltartást megelőző eljárás lefolytatása;
• védelembe vétel elrendelése, megszüntetése;
• családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtása;
• iskoláztatási támogatás folyósításának
szünetelése és szünetelés megszüntetése, az iskoláztatási támogatás folyósításának szünetelésének felülvizsgálata.

Járási Munkaügyi Kirendeltség

A kirendeltség június 30-áig a
Martonvásári Járás települései közül csak
Ercsi és Ráckeresztúr települések vonat-

kozásában jár el. Július 1-jétől azonban a
kirendeltség illetékességi területe a járás
összes településére (Ercsi, Ráckeresztúr,
Baracska, Kajászó, Martonvásár, Tordas,
Gyúró, Vál) kiterjed.
A jogszabályban meghatározott kirendeltségi feladatok közé tartozik az álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapítása, szüneteltetése, megszüntetése. A kirendeltség munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt, kezeli a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, munkaközvetítéssel, tanácsadással
foglalkozik, fogadja a munkaerőigény

bejelentéseket, információt nyújt, tanácsot ad. Ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, munkaerő-piaci programokat szervez. Kapcsolatot tart a járás gazdasági
életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében
működő más szervezetekkel. Közfoglalkoztatási feladatokat lát el. Ide tartozik
továbbá szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő kijelölés és kapcsolattartás, valamint a közérdekű munkavégzés ellenőrzése, végrehajtása.
Dr. Koltai Gábor
hivatalvezető

Címek, telefonszámok, ügyfélfogadás
Hivatalvezető: Dr. Koltai Gábor
e-mail: hivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
titkárság: telefon: (22) 569−280, fax: (22) 569−281

Okmányirodai Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 13., telefon: (22) 460−081, fax.: (22) 460−229
e-mail: okmanyiroda@martonvasar.fejer.gov.hu
2451 Ercsi, Fő u. 20., telefon: (25) 515−600, fax: (25) 515−607
e-mail: okmanyiroda.ercsi@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője Fabók Lászlóné
Hatósági Osztály
2462 Martonvásár, Szent László út 2.,
Szociális ügyek: telefon: (22) 569−285, (22) 569−286, fax: (22) 569−281
Egyéb hatósági ügyek: telefon: (22) 569−283, (22) 569−284,fax: (22) 569−281
e-mail: hatosagi@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője Király Zsuzsanna
Járási Gyámhivatal
2462 Martonvásár, Szent László út 2.,
telefon: (22) 569−288, (22) 569−289, fax: (22) 569−281
2451 Ercsi, Fő u. 27., telefon: (25) 515−610, (25) 515−617, fax: (25) 515−641
e-mail: gyamhivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője Cséza Andrea
Az Okmányirodai Osztály, a Hatósági Osztály és a Járási Gyámhivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
8–12 óráig
13–16 óráig
Kedd
8–12 óráig
−
Szerda
8–12 óráig
13–17 óráig
Csütörtök
−
−
Péntek
8–12 óráig
−
Járási Munkaügyi Kirendeltség
2451 Ercsi, Fő u. 34., tel./fax: (25) 520−750, (25) 520−751, (30) 333−1546
e-mail: fejermmkercsi@lab.hu
Vezetője Bocsiné Péterffy Ágnes
Ügyfélfogadás:
Hétfő
8−14 óráig
Kedd
−
Szerda:
8−14 óráig
Csütörtök 8−14 óráig
Péntek
8−12 óráig
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Közmeghallgatás

Egy kórházi kivizsgálás miatt hiányzott a legutóbbi közmeghallgatásról dr. Szabó Tibor polgármester, pedig ös�szességében jó hírekről (komoly fejlesztési források,
építkezések, adósság átvállalás stb.) tudott volna számot
adni az iskola auláját megtöltő
martonvásáriaknak. Ezt megtette helyette Gucsek István
alpolgármester, Varga Ferenc,
a pénzügyi bizottság elnöke
és Horvát Bálint kabinetvezető. Az általuk elmondottak lényeges részei a Forum Martini
decemberi és januári számaiban olvashatók, ezért itt most
elsősorban a megjelent polgárok észrevételeire, javaslataira, kérdéseire, illetve az ezekre adott válaszokra térünk ki.
Sokan foglalkoztak a hulladékszállítás,
hulladék-gazdálkodás ügyével, s a Forum Martini mostani számában, a 3. oldalon Gucsek István is újabb cikket írt e témakörben. Ebben, mint ahogy
a közmeghallgatáson is, sok
kérdésre választ ad, de sok
olyan is akad, amelyet nyitva hagy, mert még nincs meg
a válasz, vagy ha van is, az a
lakosság egy részének nem
elfogadható, ám ők is bíznak
abban, hogy az önkormányzat az itt élők érdekeit képviseli. A hulladék-gazdálkodás ügye olyan sokrétű terület, hogy a Forum Martini következő számaiban biztosan
folytatódik a mindenki számára elfogadható megoldások
keresését, a közös gondolkodást szolgáló cikkek sora.
Többen szóvá tették − s ezért
is kár, hogy gyakorló orvosaink közül senki nem jelent
meg a közmeghallgatáson −,
hogy nem tartják tisztességes,
és a lakosságot jól szolgáló
megoldásnak azt a helyettesítési gyakorlatot, amikor a he-
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lyettesítő orvos a saját rendelési idejében fogadja a másik
orvoshoz tartozó betegeket.
Ráadásul – mondták − időnként a saját rendelési időt is
elég lazán kezelik.
A járdák állapotával ugyancsak többen fogalakoztak, a
vízállásos részeket, a benyúló, fejmagasságban lévő, esetenként szúrós ágakat említve.
A megoldást keresve ígéretet
kaptak arra, hogy a képviselőtestület rövidesen végigjárja
az összes járdát, s a szükséges
intézkedéseket azt követően,
rangsorolva, a lehető legrövidebb időn belül megteszi.
A garfitik is egyre több
martonit irritálnak, s ma már
nemcsak a nemrégiben átadott vasúti aluljáróban, hanem a település egyre több részén. A megoldást a képviselő-testület a kamera-rendszer
kiépítésében látja.
Szó esett még a gyógyszertár
akadálymentesítéséről, arról,
hogy többen szeretnék a testületi anyagokat – adott esetben már a döntést megelőzően – megismerni, hogy jó lenne gyakrabban piaci napot tartani, hogy át kellene tekinteni
a közlekedési táblákat, hogy a
gyalogos átkelő helyek kapjanak erősebb megvilágítást. Kérdésként az is felvetődött, hogy mi lesz az évek
óta torzóként álló, félig elkészült épületek sorsa. Ígéretet
kaptunk arra, hogy a település honlapjára időben felkerülnek a testületi anyagok, s
egy közterület felügyelő munkába állítása is szóba került a
nagyobb rend érdekében. Egy
szóval sok-sok olyan téma került terítékre, ami látszólag
apróságnak tűnik, ám rendezése egy-egy kisebb területen
élők mindennapjait megkön�nyítheti.
Orbán András
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Miniszteri látogatás

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és dr. Mártai
István az Országos Mentőszolgálat főigazgatója január 30-án
közösen jelentették be a martonvásári mentőállomáson a „Sürgősségi ellátás fejlesztése – mentés” kiemelt projekt indulását. A támogatás összege 10,94 milliárd forint. A keretösszegből folyamatos felújítások és eszközbeszerzések várhatóak 18
megyében. Az unió karbantartási munkálatokra nem ad támogatást, de fejlesztésekre igen, így a sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök, oktatási eszközök, illetve mentőgépjárművek beszerzését tervezik, továbbá mentőállomásokat újítanak
fel, illetve építenek. A sajtótájékoztatót követően Balog Zoltán, Tessely Zoltán és Varga Gábor országgyűlési képviselőkkel, Gucsek István alpolgármesterrel, valamint Farkas Erzsébet, Varga Ferenc és Horváth Bálint képviselők társaságában
ellátogatott a Beethoven Általános Iskolába, ahol Turcsányi
Klára igazgatónő és Nemes József a Művészeti Iskola igazgatója fogadták őket, majd egy tornaórára látogattak el közösen.
Nagy Árpád

Adójuk 1%-a − ajánlják fel!
Kezdődik a SZJA bevallás időszaka, ezért figyelmükbe ajánljuk a helyi civil szervezeteket. Az itt felsorolt szervezetek a városunkban működő, a közösség érdekében, annak javát szolgáló alapítványok, egyesületek. Kérjük, adóbevallásuknál gondoljanak rájuk és saját belátásuk szerint az itt betűrendben felsorolt valamelyik szervezet, alapítvány tevékenységét támogassák adójuk 1 százalékával!

• Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány,
adószáma: 18482155–1–07;
• Együtt Értük Alapítvány, adószáma: 19097123–1–07;
• Embertársainkért Alapítvány, adószáma: 19096517–1–07;
• Gyermekkert Alapítvány, adószáma: 18493368–1–07;
• Harmonikus Fejlődésért Alapítvány, adószáma: 18490327–1–07;
• Martonvásár Sportjáért Alapítvány, adószáma: 19097037–1–07;
• Martonvásárért Alapítvány, adószáma: 18481116–1–07;
• Martonvásári Egyházközségért Alapítvány,
adószáma: 18494060–1–07;
• Martonvásári Fúvószenei Egyesület, adószáma: 18497063–1–07;
• Martonvásári Gyermekekért Alapítvány, adószáma: 18485866–1–07;
• Martonvásári Kertbarát Egyesület, adószáma: 18492099–1–07;
• Martonvásári Olimpia Diák Sportegyesület,
adószáma: 18485127–1–07;
• Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány,
adószáma: 18484195–1–07;
• Martonvásári Városvédő Egyesület, adószáma: 18494383–1–07;
• Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány, adószáma: 18791745–1–07;
• Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány, adószáma: 18486582–2–07;
• Százszorszép Alapítvány, adószáma: 19095619–1–07;
• Szent László Völgye Lovas Egyesület, adószáma: 18495339–1–07;
• Zöld ALapítvány MArtonvásárért, adószáma: 18495841–1–07.

INTERJÚ

Ahogy Rékasi Károly látja Wass Albertet
Megtelt a Beethoven Általános Iskola aulája január 25-én, pénteken este.
Sokan voltunk kíváncsiak Rékasi Károlyra és Wass Albertre, s akik ott voltunk, nem csalódtunk. Az előadást követően ültünk le beszélgetni az est
előadójával.
• Sem berendező, sem sminkmester?
Rékasi Károly mindent saját kezűleg old
meg?
− Ez az előadás körülbelül a százharmincadik önálló Wass Albert estem. Lehetne díszletépítővel és egyéb személyzettel is, csak akkor nem jutottam volna el
olyan sok helyre, mint ahogyan ezzel a
szerényebb költségvetésű szervezéssel.
Az a szándékunk, hogy játsszuk ezt az
előadást, hogy megmutassuk minél több
helyen. Párommal, Détár Enikővel jó régen azt találtuk ki, hogy mivel az átla-

belekerül Koltay Gábor: Adjátok vissza
a hegyeimet rendezésébe is, amiben szerepet kaptam.
• A filmből következett az előadás?
− Amikor leforgattuk ezt a filmet, hiányérzet jelentkezett bennem. Én is el szerettem volna vinni az üzenetet az emberekhez, ezért kértem Gábort, hogy szervezzen irodalmi estet, ahol ugyanezzel a
gondolati körrel foglalkozhatok. Azt szeretném az előadással megmutatni, hogy
vannak olyan értékek, amelyekre mindenki bátran számíthat, mindenki igényt

„Nem az a fontos, hogy hány ember jön el,
hanem hogy hallom-e azt a figyelmet lentről,
amit csudálatos hallani.”
gosnál talán ismertebbek vagyunk, ezzel mi élni és nem visszaélni szeretnénk.
Úgy döntöttünk, hogy általunk értékesnek ítélt produkciókat hozunk létre. Így
jött létre Bergman: Jelenetek egy házasságból című előadásunk, a Rózsák háborúja, Wass Albert estünk, a Szerelmem
Erdély…
• Odaát Erdélyben is előadta?
− Nem tudtunk átmenni egy-egy alkalomnál többször odaátra. Nem nagyon
merik bevállalni...
• Wass Albert megítélése nem kizárólag
pozitív itthon sem.
− Koltay Gábor révén kerültem kapcsolatba Wass Albert költészetével és írói
munkáival. Ő több alkalommal is rendezett Gödöllőn irodalmi esteket. Az egyik
alkalommal Wass Albert munkáiból állította össze. A következő hetekben, ahogy
jöttem-mentem, ismeretlen emberek állítottak meg, gratuláltak, majd hozzátették, milyen jó Wass Albert munkáit látni, hallani a televízióban. Ez egybeesett
azzal az időszakkal, amikor több esetben lehetett hallani rádióban, olvasni újságban, hogy hány helyen vetettek gátat egy-egy emléktábla, vagy szobor avatásának. Nekem ekkor ütött szöget a fejembe, hogy vajon ki lehet ez az ember,
akinek nevét egyesek zászlajukra tűzik,
mint követendő példa, másrészt viszont a
legundorítóbb féregként emlegetik. Mert
közbülső állapot nincs! Ez a gondolatkör

tarthat. Csak a készség kell, amellyel felismerjük azt, ami szép, ami jó. Tegyük
magunkat képessé arra, hogy tudjunk ennek örülni!
• Kell ismerni, érteni, érezni Erdélyt ahhoz, hogy az előadás sikeres legyen?
− Vagy nagyon szuggesztívnek kell lenni, hogy elhitesse, van köze hozzá. Nem
gondolom, hogy erdélyi vízben kell mosakodni, vagy erdélyi földön kell aludni hozzá. Jártam természetesen Erdélyben, például amikor forgattunk. Wass Albert mondanivalójában éppen az a csudálatos, hogy nem kell abból a földből vé-

tetni, hogy az ember megértse, mi is van
e mögött. Alapvető emberi értékekről,
mindenki számára érthető dolgokról ír.
Az egész non plus ultrája, hogy közben
olyan valaki beszél a hovatartozás fontosságáról, aki életének több mint a felét
emigrációban töltötte el. Hittel és hitellel beszél arról, hogy nem szabad elfeledkeznünk honnan, kiktől származunk, kikhez tartozunk.
• Telt házasak az estek?
− Pár napja Perkátán voltunk. Azért kellett halasztani a kezdést, hogy további
székeket hozzanak a terembe. Ez nagyon
jó érzés. Ezerkétszázan voltak a debreceni Nagytemplomban, az is hatalmas érzés volt, de játszottuk már negyven ember előtt is. Nem az a fontos, hogy hány
ember jön el, hanem hogy hallom-e azt a
figyelmet lentről, amit csudálatos hallani.
Azt gondolják a nézők, hogy ők kapnak
valamilyen élményt a színpadról, pedig
én annyiszorosan kapom vissza, ahányan
lent ülnek. Kialakul egyfajta együttérzés,
együttgondolkodás, ami nagyszerű.
• Visszajelzések?
− Egyik alkalommal egy kamasz fiú ezt
mondta előadás után: „… nagyon sajnálom, hogy fiatalok csak ilyen kevesen voltunk. Én kérek elnézést…”. Megértette, hogy ebben igenis a fiataloknak
szóló dolgok is vannak. De van olyan,
hogy képet hoznak az irodalmi kör erdélyi kirándulásáról, megmutatni nekem,
mert annyira közel hoz bennünket az est
egymáshoz. Nekem már az is elég, ha
csak egy valakiben megy tovább a gondolat…
Nagy Árpád
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KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

Foglalkozások
mindenkinek
A Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ
és Könyvtár TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0047 azonosító számú pályázatával kapcsolatban, a következő foglalkozásokra várjuk a jelentkezőket:

„Mesevilág égig érő mesefája” címmel várjuk 4 és 6
év közötti gyermekek jelentkezését foglalkozásainkra,
melyeket havonta 1−2 alkalommal tartunk a könyvtárban. A program témáit a mesék adják, melyeket a természet és az évkör ritmusaihoz
igazodva választottunk. Mesehallgatás, rajzolás, festés,
gyapjúképek készítése és zenehallgatás szerepel a foglalkozásainkon. Nyugodt, barátságos légkörben várjuk közös
élmény születéséhez a jelentkezőket. Minden alkalommal
az adott évkörhöz igazodó
díszlettel (évszakasztal) tes�szük szemléletesebbé a gyerekek számára foglalkozásainkat. A meghallgatott mesék alapján készített „művészi” alkotásokból házi kiállítást szervezünk.
Jelentkezési határidő 2013.
február 20. a következő elérhetőségek bármelyikén:
Pásztohy Néri (foglalkozás
vezető)
telefon: (70) 272−9064,
e-mail: neri-tamas@t-online.
hu
Hederics Zita (foglalkozás
vezető)
telefon: (20) 311−3383,
e-mail: hederics@yahoo.com
***
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„Digitális írástudás fejlesztés”
Várjuk 0−99 éves korig azok
jelentkezését, akik csoportos (6 fő) oktatás keretein belül, 20 órában, oktató segítségével szeretnének megismerkedni a számítógépekkel, az alapvető programokkal és az internet lehetőségeivel (Word, Excel, e-mail,
Skype stb.).
Oktató: Nagy Árpád
Jelentkezni folyamatosan lehet a BBKÖZpont elérhetőségein.
Cím: 2462 Martonvásár Szent
László út 20.,
telefon: (22) 460−286,
(20) 941−8319, (20) 484−9955,
e-mail:
bbkozpont@martonvasar.hu
Az oktatás konkrét időpontjait a csoportban részt vevők
igényei szerint, személyes
egyeztetés alkalmával rögzítjük.
***
„Vers mindenkinek” című
foglalkozás sorozatra várjuk
6 éves kortól azok jelentkezését, akik elhivatottak a költészet iránt, szeretnek és olvasnak is verseket, érdeklődnek
a költők életének kulissza titkairól és nyitottak új elképzelések megismerésére is. Foglalkozás vezetők: Drócsa Izabella, Kupi Gábor.
Jelentkezni folyamatosan lehet a BBKÖZpont elérhetőségein. Cím: 2462 Martonvásár
Szent László út 20.
Telefon: (22) 460−286,
(20) 941−8319, (20) 484−9955
E-mail:
bbkozpont@martonvasar.hu
***
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!
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Valahol Európában

A nagy sikerű Valahol Európában musicalt ismét előadjuk Martonvásáron, ezúttal
Weisz Fanni és Vujity Tvrtko
főszereplésével, március 10én (vasárnap) 10 órakor a
Beethoven Általános Iskola
tornatermében. Az Imre Sándor Szeretet Színház nevében
is várjuk Önöket szeretettel.
Belépés díjtalan, adományozásra lehetőség van.

Nemzetközi kungfu
verseny Martonvásáron
Martonvásáron szervezi meg a Budapestre tervezett
nemzetközi kungfu versenyt Sifu Kovács László. Mint
azt megtudtuk tőle, sikerült megállapodnia a város
vezetésével abban, hogy az iskola tornatermében rendezhesse meg a nagyszabású versenyt.
• Sokat lobbizott?
− Felhívtam a polgármester urat, aki azonnal nagyon nyitott
volt, amikor felvetettem az ötletet. Kellemes meglepetés volt
számomra, hogy azonnal támogatásáról biztosított.
• Mikor lesz a verseny?
− A Seven Star Mantis sportszövetség (Hét Csillag Sáska Stílus
szövetség) szervezésében megrendezésre kerülő versenyt március kilencedikén tartjuk. Harmincadik évfordulónkat ünnepeljük az idén. Lee Kam Wing mester érkezik Hong Kongból, de
jönnek hozzánk Németországból vagy Angliából is vendégek
és versenyzők.
• Hány versenyző várható?
− Az indulók száma meghaladja majd a százat.
• Hány nap alatt lehet egy ekkora versenyt lebonyolítani?
− Egy nap alatt lepörgetjük. Három páston dolgoznak majd a
bírók. Formagyakorlat és küzdelmi verseny is lesz minden korcsoportban, a végén pedig gálaműsort szervezünk, amelyben a
kínai kultúra és a magyar hagyományok elemeit láthatja a közönség.
• A tornateremben nincs lelátó, mit láthat majd így a közönség?
− A pástok körül két oldalon székeket helyezünk el, ez teszi
lehetővé, hogy testközelből megtapasztalhassuk a küzdelmek
hangulatát. Úgy döntöttem, hogy a színpadot is használni fogjuk küzdelmekre. Ott lesznek a „bunyók”.
• Vannak-e hazai éremesélyesek?
− Csak az én sportegyesületemből indul egy világbajnok és egy Európa-bajnok.
Nagyon színvonalas verseny
várható, érdemes lesz eljönni.
Reggel tíztől délután ötig zajlik a verseny, majd egy órányi
technikai átállás után kezdődik a gálaműsor.
Nagy Árpád

MEGEMLÉKEZÉS

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. (VI. 16.) számú határozata
rendelte el. Ennek értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden évben február 25-én emlékeznek meg az áldozatokról. Hogy miért éppen február 25-én? Azért,
mert 1947-ben ezen a napon tartóztatták le, és hurcolták a Szovjetunióba Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát. Az áldozatokra emlékezve, mi most egy másik Kovács, Kovács Imre (képünkön) történetét idézzük fel, már csak azért is, mert száz
éve, március 10-én, ráadásul a Fejér megyei Alcsúton született. Ő nem sokkal Kovács
Béla elhurcolását követően, a Magyar Kommunista Párt (MKP) hatalomátvétele előtt az
emigrációt választotta. Bár mindig szerette volna, hazáját már nem láthatta.
Kovács Imre a két világháború közti népi mozgalom kiemelkedő alakja, népi író, később parasztpárti politikus.
Vidéki indíttatása, a paraszti gazdálkodás iránti érdeklődés vezette, amikor 1933-ban
beiratkozott a Magyar Királyi
József Műegyetem közgazdasági karára, azonban diplomát
nem szerezhetett, mert „Néma
forradalom” címmel szociográfiát írt az egészségtelen magyar földbirtokszerkezetről és
a paraszti elégedetlenségről.
A könyv harmadik kiadását
elkobozták, őt magát „nemzetgyalázás és izgatás” vádjával bíróság elé állították és
1937. október 15-én három
hónapi börtönbüntetésre ítélték. Ekkor lépett az újságírói
pályára. A kisgazdapárti Kovács Béla letartóztatásának
napján, 1947. február 25-én
lemondott a Nemzeti Parasztpárt elnökhelyettesi posztjáról és kilépett a pártból. Ellenezte a Parasztpárt, Erdei Ferenc vezette szárnyának közeledését a kommunistákhoz.
Augusztusban egy ellenzéki párt listájáról még bekerült
a nemzetgyűlésbe, de miután Nagy Ferenc nyári lemondatása után rendszeressé váltak a nem a kommunistákhoz
húzó politikusok elleni retorziók, a letartóztatást megelőzendő, Svájcba emigrált.
Gyakran idézik egy az 1970-es
években született mondását,
amely szerint a mostani Magyarországról már nem távozna el, de még nem olyan az ország helyzete, ahová már vis�sza is jönne.

A kort egy, a Magyarország
megszállása című, 1990-ben
megjelent kötetéből vett elbeszélés (Rákerültem az emigrációs futószalagra) részleteivel idézzük fel.
„Nem lepődtem meg, amikor
november 4-én a Parlamentbe menet a sarkon megvettem a Szabadság című (most
már) kommunista bulvárlapot, s első oldalán öklömnyi
betűkkel rám ordított a vezető hír: „Kovács Imre ös�szeesküvése Pfeiffer Zoltánnal a népi demokrácia megdöntésére”. Nem tudom, miért Pfeiffer Zoltánnal kapcsoltak össze, amikor a kisgazdákkal és a szociáldemokratákkal tárgyaltam, de úgy látszik, politikai ikerségünk nagyobb szenzációt jelentett.
Azon sem lepődtem meg,
amikor késő este csengettek
az ajtómon, megint egy ös�szetört ember állott a lépcsőházban, s a kezével intett, ne beszéljünk, majd odabent. Benkő Zoltán volt, egykori kocsivezetőnk, amikor
Vámosmikolára
hajtottunk
majd három éve, hogy átmenjek az oroszokhoz. Sápadt
volt, lefogyott, hetek óta nem
láttam, s anélkül, hogy elmondta volna, lerítt róla, most
került szabadlábra. Egy fotelhez vezettem és belenyomtam, konyakot tettem eléje, és
ránéztem:
– Rólam faggattak, igaz?
– Igen. Most jövök az And
rássy út 60-ból, nem hiszem,
hogy követtek, de azzal sem
törődöm. Imre, engem három
hétig azért kínoztak, hogy be-

valljam, az újabb összeesküvés központja te vagy...
– Tudom.
– Honnan tudod?
– Megírták az újságok.
– Akkor nincs mit mondanom,
s jobb is, ha nem beszélek.
Felállt, s mentében mondotta:
– Imre, menekülj, nem maradhatsz az országban, szörnyű
sors várna rád!
Pfeiffer Zoltánt kiadta a mentelmi bizottság, ülés után riadtan ténfergett a Parlament vörös szőnyeges folyosóin, mint
mindazok, akiknek a döntés
a letartóztatást jelentette. Milyen szörnyű is a magárahagyatottság, a magára maradtság látványa. Az embert különös érzés fogja el, a bélpoklosság és a nagy megbékéltség
perverz keveréke. Barátai, ismerősei elhúzódnak, a házmester nem köszön, és nem viszonozza a köszönést, a villamos- vagy vasúti kalauz ismerős mosoly helyett a képviselői igazolványát kéri. Mégsem
marad teljesen egyedül – árnyéka követi, azt meg egy katonásan lépkedő, rosszul öltözött, középtermetű, kalapját a
szemére húzó titkosrendőr.
Egy ablakmélyedésből egy darabig figyeltem Pfeiffert, aztán
odaléptem hozzá:
– Zoltán, hazakísérlek...
Büszkén felelte:
– Nem félek.
– Tudom, mégis hazakísérlek,
gyere!
Beléje karoltam, ahogy kiléptünk a képviselői ajtón, egy
falka detektív szegődött a nyomunkba. Jobb kezemet a revolveremen tartottam felsőka-
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bátom zsebében, kíséretünkhöz még több titkosrendőr
csatlakozott, és gyűrűt formáltak körülöttünk.
– Holnapig van időm – szólalt meg Zoltán. – Csak holnap
tart ülést a nemzetgyűlés, hogy
megerősítse kiadatásom. Addig nem nyúlnak..., nem nyúlhatnak hozzám.
– Lehet... Mondd, van terved
a menekülésre? – Oldalt ránéztem, gúnyosan visszapillantott:
– Igen – felelte fölényesen.
– Rendben van! Ne közöld velem, nem akarom tudni...
Lakása ajtajában, a Báthory
utcában elköszöntünk, a kíséret jó része elhelyezkedett a
ház körül; ketten utánam jöttek, egy robogó villamosra elszántan felugrottam, és leráztam őket.
Hajnalban szólt a telefonom,
Horváth Márton, a Szabad
Nép főszerkesztője hívott,
hogy mit tudok Pfeifferről.
Semmit, válaszoltam, és lecsaptam a kagylót.
…
Visszatekintve a merülő időben az 1945–47-es eseményekre, nem tudom másként
felfogni, mint egy szép tavaszt
az életemben. Robbanó, harsogó, mint a tavasz Kelet-Európában; viharos, kegyetlen,
mint a történelem minden tavasza. Egy évszak emberei voltunk, akik akkor megkíséreltük
a demokratikus Magyarország
megteremtését. Egy évszakot
kaptunk csak a sorstól: vetettünk, de nem arattunk, a termést mások takarították be...”
Orbán András
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

Élelmiszer rászorulóknak

Szép Magyar
Beszéd
„Ismergetjük, tanuljuk egész
életünkben anyanyelvünket is,
ezt a sokszínű, sokarcú csodát.
S minél jobban megismerjük,
annál szebbnek, gazdagabbnak,
csillogóbbnak látjuk”
/Lőrincze Lajos/
Januárban
rendeztük
meg a „Szép Magyar
Beszéd” verseny iskolai
fordulóját, ahol az évfolyamok legszebben olvasó, tiszta beszédű diákjai mutathatták meg tehetségüket. Közülük a legjobbak képviselik majd iskolánkat a megyei versenyen. Az iskolai forduló győztesei:
• az 5. évfolyamon első Tomai Kamilla (5.b), második Urschler Anna
Sára (5.b), harmadik Rácz Dániel
(5.a) és Orisek Máté (5.b);
• a 6. évfolyamon első Tóth Luca
(6.b), második Riczu Noémi (6.c),
harmadik Hornyák Gábor (6.b) és
Nagy Robin Zoárd (6.c);
• a 7−8. évfolyamon első Kovács
Dóra (8.a), második Béni Kincső
(8.a), harmadik Princzinger Enikő
(7.a) és Hujber Soma (8.b).
Az alsó tagozatosok versenyén a következő eredmény született:
• a 3. évfolyamon első Kálfári Dóra
(3.a) és Izsák Béla (3.a), második
Vajda Róza (3.b), harmadik Prosser
Natália (3.a);
• a 4. évfolyamon első Fekete Tünde (4.b), második Rezessy Júlia
(4.a) és Szabó Anna (4.b), harmadik
Gyurman Nikoletta (4.b).
***
A Vörösmarty Mihály Megyei Szavalóversenyen Kálfári Dóra (3.a)
osztályos tanulónk bronz minősítést kapott, felkészítő tanára Filemon
Krisztina.
***
A Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny elődöntőjében vett részt „Kis
pacsirták” nevű csapatunk. Szép teljesítményükkel továbbjutottak a megyei verseny döntőjére. A csapat tagjai: Berki Nóra, Nagy Orsolya, Vajda Róza (3.b osztályosok), valamint
Tóth Luca (6.b). Felkészítő tanáraik
Bodóné Polányi Tünde és Vajda Rozália.
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A Szent László Völgye
Segítő Szolgálat a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás értelmében tavaly is részt vett
az EU élelmiszersegély
programban. Az ennek
keretében átadott élelmiszer – az országunkban felhalmozódott élelmiszer felesleg – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Egyesület, illetve intézményünk közreműködésével jutott el
a rászorulókhoz. A múlt

évben összesen 3292 kilogrammnyi tartós élelmiszert kapott intézményünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől. Martonvásáron kívül
még ellátási területeinkre, Baracskára, Gyúróra,
Ráckeresztúrra, Tordasra
és Kajászóra is juttattunk
lakosságarányosan élelmiszert.
Az intézményünknek átadott élelmiszer mennyisége függ a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnél rendelkezésére álló
mennyiségtől. A segítségnyújtás során azonban
előfordulhat, hogy nem
minden rászorulóhoz jut

el egy időben az adomány. Igyekszünk ezt figyelemmel kísérni és törekszünk arra, hogy minden soron következő élelmiszerosztásból részesülhessenek a rászorulók.
Az EU Élelmiszersegély
Program várhatóan az
idén is folytatódik.
Az adományozás megszervezésében, lebonyo
lításában a Segítő Szolgálat minden munkatársa részt vett, az árú
Martonvásárra
történő
szállításában pedig, Somogyi Károly vállalkozó
nyújtott segítséget.
Szabóné Pályi Judit
SZLVSSZ igazgató

Karácsonyi adományok

Az Embertársainkért Alapítvány karácsony alkalmából 2012-ben is adományokat osztott, pénzbeli és természetbeni formában olyan Martonvásáron élő,
rászoruló családoknak, akik a szociális
jogszabályokban meghatározott 1 főre
jutó rászorultsági küszöböt minimális
összeggel, de túllépik, s emiatt nem részesülhetnek a szociálpolitikai, illetve a
szociális törvény által meghatározott –
pénzbeli támogatásokból.

Becsüljük meg értékeinket!

Óvodánkban közös erővel igyekszünk létrehozni és őrizni értékeinket. Ebben segítségünkre
vannak a szülők, fenntartónk, partnereink, gyerekek,
kollégák és gyakran általunk nem ismert
személyek. Jó érzéssel tölt el bennünket, amikor valamit létrehozunk, amikor
a gyerekekért közösen teszünk. Szeretném, ha azok a személyek is megtapasztalnák ezeket a pozitív érzéseket, akik
nem tudták idejüket hasznosan kitölteni és jobb híján, az óvoda udvarán lévő
épületünket festették be. A hívatlan személyek már nem először rombolnak. Dadusaink rendszeresen takarítják a gyermekeknek készített tanpálya házaiból a
csikkeket, szemetet.
Tavasszal ismételten társadalmi munkára hívjuk majd segítőinket környezetünk
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Az alapítványunk a karácsonyi jótékonysági vásár szervezői részéről a vásár bevételéből felajánlott összeget kiegészítve vásárolta meg és juttatta el
adományait a családok részére. Köszönetünket fejezzük ki ezért a karácsonyi
jótékonysági vásár szervezőinek, a Szent
László Völgye Segítő Szolgálat dolgozóinak, valamint az Embertársaink Alapítvány munkatársainak.
Szabóné Pályi Judit, Kuratórium elnöke

csinosítása érdekében, ennek időpontját az újság hasábjain is megjelentetjük,
várjuk a támogatókat. Lehet, hogy a cikkemet nem olvassák, akik nyitvatartási
időn kívül, unalmukban visszajárnak az
óvodába, de aki tudja, kikről van szó, jelezzen az érintetteknek. Töltsék velünk
hasznosan, maguk és mások épülésére az
időt a tavaszi nagytakarításunkon.
Képet inkább majd a társadalmi munkáról és annak eredményéről fogunk közreadni.
Stefkovits Ferencné
óvodavezető

EZ TÖRTÉNT

Egészségnapok Martonvásáron

Örömmel jelenthetjük, hogy Martonvá
sáron rengeteg ember érdeklődik az
egészséges életmód és a saját egészsége
iránt! Nagy izgalommal kezdtük szervezni az I. Martonvásári Egészségnapokat,
izgultunk, mert nem tudtuk, hogy lesz-e
érdeklődő erre a programsorozatra.
Már október óta tárgyaltunk Szoó Judittal, aki a hazai életmódváltás palettáján egy új színt képviselve megalkotta a
„Kilófaló” elnevezésű termékeket, a saját életmód váltása, fogyása kapcsán. A
programsorozat első estéjén vele találkozhatott a hallgatóság. Bár kezdés előtt
negyed órával még csak öten voltak, de
a pontos kezdésre már zsúfolásig megtelt a Segítő Szolgálat éttermi helyisége. Hatvan-hetven kíváncsi hallgató élvezte Szoó Judit és férje, Bernau Péter
humoros, élvezetes beszámolóját a fogyás buktatóiról, a család hozzáállásáról, és a körbeadott képek tanúsága szerint (melyre a hallgatóság egyik tagja a
hangos „Jézus Mária” felkiáltással reagált!) az életmódváltás igen eredményes
volt. Az előadás után lehetőség nyílt kérdésekre, és az előadó által sütött finomságokat is megkóstolhattuk, és „kilófalós” receptekre, termékekre is szert tehettünk. Akit részletesebben érdekel ez
az esemény, az a www.kilofalo.hu oldalon megtekintheti a martonvásári közönségtalálkozó cikkét és a találkozóról készült vidám képeket.
Másnap reggel az általános iskola aulájában már korán reggel megkezdődött
a sürgés-forgás. Nagy örömünkre minden meghívott vendégünk megérkezett
és fogadta az érdeklődőket, akik a legóvatosabb becslések alapján is legalább
200−250-en voltak.
Háziorvosaink és asszisztensnőik vérnyomást, vércukrot, húgysavat, kolesz-

A szeretet haszna

terin-szintet mértek, az ÁNTSZ dolgozóinál a mell-mulázsoknál az emlődaganatok felismerését lehetett gyakorolni
és életmód tanácsokat kaphattak. Bőrgyógyászati, szemészeti, fogászati szűréseken lehetett részt venni, és Candidatesztre is lehetőség nyílt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a véradásra is sokan eljöttek, és a hallásvizsgálaton és a gyógytornászoknál is folyamatos telt ház volt.
Aki megéhezett, a dietetikus által hozott
finom salátákat kóstolhatott, de a gyermekélelmezéssel foglalkozó cég tonhalas és sült paprikakrémes falatkáival, illetve a védőnő által készített lencse- és
gombakrémes kenyérkéivel is csillapíthatta éhségét.
Vállalkozó szelleműek meridián tornáztak és biorezonancia mérésen ellenőrizhették egészségi állapotukat.
Az aulában reform-biobolt választékából válogathattunk, gyógyító kövekben
gyönyörködhettünk és a szépülni vágyók sminket, tornát, tanácsot kaptak.
A kisgyermekek „Ringatóztak”, amíg
szüleik szűrésre várakoztak, kreatív foglakozásokon, arcfestésen vehettek részt,
vagy egyszerűen csak a hajtogatott lufiknak örültek.
Néhány adatot szeretnénk megosztani
mindenkivel: az egészségnap 3 órás időtartama alatt a véradásra 63-an jelentkeztek, a bőrgyógyász doktornő 46 pácienst vizsgált, a hallásszűrésen 21-en vehettek részt.
Természetesen minden hónapban nem
tudunk egészségnapot rendezni, de azt
megígérhetjük, hogy őszre ismét szervezünk egyet!
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki
hozzájárult a program sikeréhez!
Tőzsér Manka, Dolinka Éva

Gyakran mondom a férjemnek egyegy vitánk alkalmával, hogy „ebben a
világban élünk”. De valóban ezt akarom? Tényleg a mai „önimádatot” szeretném az otthonunk falai közé beengedni, mert „én megérdemlem”? A
könyv, amely alapján az előző cikkekben írtunk, a következőkben az önzést
veszi nagyító alá. Az önzés a szeretet
ellenkezője, velünk született tulajdonságunk, mellyel a másokét elítéljük,
míg a sajátunkra általában jó magyarázatunk van. A házaspárok nagy része
valószínűleg meddő és visszatérő vitákat folytat arról, hogy ki, mit tesz a másikért, a másik ehhez mit szól és így tovább. (Ugye mindenkinek rémlik a dolog?) Erre egyetlen válasz van, mintegy feloldásként: A szeretet „nem keresi a maga hasznát” (Pál első levele a korinthusiakhoz 13,5). Hétköznapibban, a
mai világ nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a társam boldogsága előrébb
való, mint az enyém. Tovább ragozva,
nem fosztom meg a másikat a boldogságtól csak, hogy én az lehessek. Ez
piszkosul nehéz dolog. Előttem van életem hátralevő része, hogy gyakoroljam.
Tartsanak velem, próbálják meg saját
kapcsolatukban, higgyék el, megéri!
Fodor-Adorjáni Edit és
Czékusné Biró Nóra

Emlékeket gyűjtő
hölgyek
Az év első találkozóján örömteli eseményekről tájékoztatott bennünket Horváth Bálint kabinetvezető. Településünk elnyert fejlesztési pályázatait mutatta be részletesen (rendezvényudvar, óvodamúzeum, településközpont). Meghallgatta ötleteinket, javaslatainkat. Majd
Dolinkáné Éva keltette fel figyelmünket
az általa és Tőzsér Manka által szervezett egészségnapra. Mindkettőjüknek köszönet a nagyszerű szervezésért, reméljük, hogy a következő években is számíthatunk erre! Februári találkozónkat
18-án (hétfőn) 17 órától tartjuk a városháza Geróts-termében, ahol Balikó Teréz
folytatja nagyszerű képes, zenés úti beszámolóját, majd Üvegesné dr. Hornyák Mária látogat hozzánk, új gyűjtőmunkájához
(II. világháborús emlékek) kéri segítségünket.
Tóthné Márta
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

Fejlesztések a
diákotthonban
Szakmai műhelymunka keretében módosítottuk, illetve
megalkottuk azon szakmai dokumentumainkat (referenciaintézményi működés eljárásrendje, elégedettségmérő ívek
stb.) melyek lehetővé teszik,
hogy részt vehessünk a pályázati projektet követő minősítési szakaszban. A pályázati programok sokoldalúan járultak hozzá, hogy mintaértékű szakmai programjainkat továbbadhassuk, megismertessük más intézményekkel is.
Az elmúlt év novemberében
intézményünk jótékonysági
koncertet szervezett, melynek
fellépői a Csík zenekar, a Tűz
lángja zenekar, valamint iskolánk tánccsoportja volt. Ahogy
arról beszámoltunk korábban,
a befolyt összeget iskolánk
tornaszobájának (képünkön)
felújítására, valamint terápiás
célú lovaglásra fordítjuk.
A tornaszobát december-január hónapokban karbantartó munkatársaink segítségével
felújítottuk. A komoly összegnek köszönhetően nem csak a
padlót cserélhettük ki, hanem
a radiátorok burkolatát is, így
a második félévtől a gyermekek már a megújult, megszépült teremben tornászhatnak.
Ezúton is – ismételten − köszönjük a támogatásukat!
Orbánné Molnár Anikó,
igazgató
Botos Imre,
diákotthonvezető

Amint arról korábban hírt adtunk, intézményünk iskolai és
diákotthoni szervezeti egysége is részt vehetett a „Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és
fejlesztése” című pályázaton.
Iskolai szakaszunk részére
(TÁMOP 3.1.7.-11/2/-20110333 sz. pályázat) 4 millió, diákotthonunk javára (TÁMOP
3.1.7.-11/2/2011-0402) pedig
3 millió forintot használhattunk fel tárgyi és szakmai fejlesztésekre.
A két − összehangolt − pályázat révén kicserélhettük tanári
szobánk teljes bútorzatát. Nevelőink így kellemes, barátságos környezetben készülhetnek foglalkozásaikra, s megfelelő feltételeket teremtettünk a referenciaintézményi
működéshez, szakmai műhelyfoglalkozások lebonyolításához is.
Pedagógusaink összesen 1172
óra módszertani képzésben részesülhettek a program során.

Martonvásáron
az Emlékezés terén
február 16-án (szombaton)
reggel 7 órától
Februári vásárunkon ismét a megszokott jó minőségű élelmiszerekkel és kézműves termékekkel várjuk Önöket. Tehát ezen
a napon se felejtse senki otthon a kosarát, mert a vásárban megtalálhatják a Gábor-hús termékeit, sajtokat, mézeket, gyümölcsleveket, fűszernövényeket, zöldséget, gyümölcsöt, kerámiából,
fából és textilből készült termékeket! A lacikonyha frissen sütött finomságokkal, forralt borral és jó hangulattal várja Önöket.
Árusítás előzetes bejelentkezés alapján lehetséges!
Jelentkezni a (20) 941−8319-es telefonszámon, vagy a
martoninyar@martonvasar.hu e-mail címen lehet.
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M Ú LTBÉLI SZOMSZÉDOLÓ

Repülős körút

A Magyar Távirati Iroda (MTI) két világháború közötti napi híreit böngészgetve elég szép számmal találni olyan híreket, amelyekben Martonvásárt említik, vagy amelyek kifejezetten az itt
történtekről szólnak. Időnként ezekből is közre adunk egyetegyet. Most az MTI segítségével egy nyolcvan évvel ezelőtti
eseményt idézünk fel, mely inkább Székesfehérvárhoz, sőt még
inkább a Földközi tengerhez kötődik, de településünket megemlíti benne a tudósító. Az pedig mindentől függetlenül elgondolkoztató, hogy milyen mérnökeink voltak abban a korban. Az
MTI híre, melyet 1933. március 24-én tett közzé, a következő:
„A Gerle ma délelőtt Székesfehérváron felszállott Budapest
felé. Bisits tegnap délután a leszállás után automobilén Pestre
utazott felesége meglátogatására és ma a kora reggeli órákra
akart visszatérni Fehérvárra. Minthogy azonban gépkocsija útközben megsérült, késéssel érkezett a repülőtérre, s így a Gerle
csak tíz óra után néhány perccel szállhatott fel. Az első két felszállási kísérlet a nagy szélvihar miatt nem sikerült. A nagy szél
a Gerlét kétszer is visszanyomta a földre. A második lezuhanásnál már balesettől tartottak, de amikor a gépet átvizsgálták, kitűnt, hogy komolyabb baj nem történt. A harmadszori felszállás
azután sikerült és tíz óra tizenöt perckor a Gerle Martonvásár
irányában eltűnt a szemhatáron.
Bánhidi tegnap este megjelent a Magyar Király kávéházban,
ahol a színházból kijövő közönség melegen ünnepelte.”

Egy ilyen hír hallatán a mai olvasóban felvetődik egy néhány
kérdés. Mindenekelőtt az, hogy ki volt Bisits és Bánhidi, s hogy
ez az esemény miért került be az MTI híradásába? Nos, ma
már, az internetnek hála, erre is hamar megtaláltuk a választ,
méghozzá egy újabb évfordulóval. Az egyik említett személy,
Bánhidi Antal ugyanis száztíz éve, 1903. december 23-án született, Széchenyi-díjas repülőgéptervező-mérnök, sportrepülő,
számos magyar repüléstörténeti rekord felállítója volt. Ő tervezte és építette meg 1930-ban a Gerle nevű sportrepülőgépet,
amely kiváló volt iskolázásra, túra- és műrepülésre egyaránt.
Mindössze tízméteres nekifutásra volt szüksége ahhoz, hogy a
levegőbe emelkedjen. A kétszárnyú, kétszemélyes Gerlét (képünkön) a maga idejében a leghíresebb magyar építésű repülőgépként tartották számon. S, hogy miért került be az MTI híradásába? Társával, Bisits Tiborral 1933. február 19-e és március 24-e között a Gerle 13 repülőgépen 100 óra repülési idő alatt
körülrepülték a Földközi-tengeri partvidékét. A 12 258 kilométeres út során 22 város repülőterét érintették, s egy Székesfehérvári leszállást követően tértek vissza Budapestre.
Orbán András

HIRDETÉSEK

Tisztelt Földhasználó!
A termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 2013. január 1-jétől
hatályos módosítása alapján a földhasználati nyilvántartás kötelező tartalmi elemévé vált magánszemély földhasználók esetén a személyi azonosító szám (személyi
szám), gazdálkodó szervezet esetén a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám.
A bejelentést a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett adatlapon kell megtenni. Az adatlap a
http://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/
foldhaszn2013/foldhaszn_adatkozl_13.doc
hivatkozásról letölthető.
Az adatlap kötelező használatával a földhasználók az
azonosító adatközlési kötelezettségüknek 2013. március
30-áig tehetnek eleget a járási földhivatalnál. A határidő elmulasztása földhasználati bírság kiszabását vonja
maga után. Magánszemély földhasználóknak a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya mindkét oldala!), míg gazdálkodó szervezet földhasználóknak a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is csatolniuk kell.
A bejelentés ingyenes, amennyiben a földhasználatban
egyéb változás bejelentésére nem irányul.
Az adatbejelentő lapon földrészlet használatát, illetve
annak megszűnését bejelenteni nem lehet, az kizárólag a
törvény által előírt azonosító bejelentésére szolgál!
Amennyiben a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területén is használ termőföldet, vagy minden
földhivatalnál be kell nyújtania az adatlapot és a másolatot, vagy csak a választása szerinti járási földhivatalba
nyújtja be egy példányban, de ebben az esetben az adatlapon fel kell tüntetnie azon általa használt földrészleteket, melyek nem az adott járási földhivatal illetékességi
területén fekszenek. Ily módon értesülhet a járási földhivatal arról, hogy a nyilvántartásba vétel után hivatalból meg kell keresnie a többi érintett járási földhivatalt
az azonosító nyilvántartásba vétele végett.
Felhívom a figyelmet továbbá, hogy 2013. január 1-jétől
minden földhasználónak be kell jelentenie az általa használt termőföldet az illetékes járási földhivatalnál, függetlenül az általa használt összes termőföld mennyiségétől. Ez a rendelkezés az 1 hektár alatti, jellemzően zártkerti termőföldek használóira is vonatkozik. A belterületi, 1 hektárnál kisebb földrészleteket, továbbá azon
zártkerti és külterületi földrészleteket, amelyek nem minősülnek termőföldnek, azaz aranykorona értékkel nem
rendelkeznek, továbbra sem kell bejelenteni. Abban az
esetben is be kell jelenteni a földhasználatot, ha a tulajdonos saját maga használja a termőföldet! A földhasználati bejelentés igazgatási-szolgáltatási díja 6000 Ft, ha
a bejelentés 20, vagy annál több földrészletet érint, akkor 12 000 Ft. A bejelentést az erre rendszeresített adatlapon kell benyújtani. A földhasználati bejelentési adatlap a www.foldhivatal.hu honlap Nyomtatványok menüpontjából letölthető.
Holczheim Gábor
hivatalvezető

Sérelmek
a pszichiátrián
Ha Önnel vagy isme
rôsével, hozzátartozó
jával pszichiátriai ke
zelése során vissza
élést követtek el, illet
ve ha tudomása van
ilyen esetrôl (jogta
lan beszállítás, szexu
ális zaklatás, bántal
mazás, gyógyszer túl
adagolás stb.), írja
meg panaszát az itt
közölt címre, vagy
hívja a következô
telefonszámot:
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: (1) 342–6355,
(70) 330–5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt
bizalmasan kezelünk!

AZ ÖN KÉMÉNYSEPRŐJE
2013. február 15-étől
bekopogtat!

Kérjük, tegye lehetővé a lakásba való bejutást, illetve biztosítsa a kémények, valamint
szerelvényeik (pl. koromzsák, bekötések)
megközelíthetőségét, padlásra való feljutást!
8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11.
Tel.: 06-22 550-100; fax: 06-22 550-162
E-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu
www.kemenyzrt.hu
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Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való
tekintet nélkül mindenkit
február 19-én
(kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor

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

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” 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 hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: (1) 342−6355, (70) 330−5384
E-mail: info@cchr.hu; Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Tisztelt Olvasóink,
Kedves Könyvtárlátogatók!
A könyvtár februárban még zárva tart!
Nyitás előre láthatólag március elején.
Pontosabb információért kérem látogassanak el a
www.facebook.com/bbkozpont
oldalra.
Köszönettel: BBK

Szent László Völgye
Segítő Szolgálat
Cím: 2462 Martonvásár, Szent László út 24.
Telefon: (22) 460−023 • (22) 569−119 • (20) 512−1421

Szolgáltatások:

családi napközi ellátás, családsegítés, gyermekjóléti
ellátás, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás,
támogató szolgáltatás, tanyagondnoki ellátás,
pszichológiai szolgáltatás

Nyitva tartás:

hétfőtől-péntekig: 7−16 óra 30 percig
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Új falugazdász
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Martonvásáron
január 22-étől a falugazdász feladatait
Kovácsné Holecz Gyöngyi látja el.
Ügyfélfogadása keddenként 8 óra 30-tól 12 óráig tart.
Helyszín: Városháza Geróts-terme
Elérhetősége: (20) 253−4078

A posta nyitva tartási ideje
Elérhetősége: (22) 460−001

Hétfő
8−16-ig

Kedd
8−16-ig

Szerda
8−18-ig

Csütörtök
8−16-ig

Péntek
8−16-ig

INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2013. január 1–31-éig
Házasságot ezen idő alatt nem kötött senki.

Újszülöttjeink:
Sztolyka Béla Vito, Molnár Petra Csenge,
Horváth Zsófia, Eisenbacher Dóra Erika

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink*:
Győrfi Lajos, Kasza József,
Kövesdi Ferencné, Móri József

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik Győrfi Lajos
búcsúztatóján részt vettek, hozzátartozói gyászában osztoztak. Külön köszönet Herkli Antal atyának.
A gyászoló család
***
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Kunsági Ferencné szül: Kővári Klotild temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek, vagy együttérzésüket bármilyen
formában kifejezték.
A gyászoló család

ORVOSI RENDELÉS
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: (22) 460–053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (30) 956–4597
Dr. Czikajló Gyula
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfő:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet működik.
LABOR INFORMÁCIÓ
Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6 óra 30-tól 8 óra 30 percig.
(Kérjük Önöket, hogy 8 óráig érjenek ide!)

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 26 éves tapasztalattal. Telefon: (20) 432−9407.
• Martonvásár központjában 1,5 szobás felújított lakás kiadó.
Tel: (22) 460−257

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: március 2., 3.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: február 16., 17. és március 9., 10.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: (22) 569−146; (22) 460−019
Ráckeresztúr: február 23., 24. és március 15., 16., 17.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr,
Hősök tere 4/5; Tel.: (25) 455−812

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: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelő. A változásokról az orvosi rendelőknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.

FORUM MARTINI MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
ISSN 2060-6346

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 helyi állomás csak segélykérésre
hívható a 104-es, vagy a
(22) 460−017-es számon.
• Tűzoltók:
105
• Rendőrség:
107; (22) 460–007
• Általános segélyhívó:
112
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda:
(30) 859–0558
• Okmányiroda:
(22) 460–081
• Polgármesteri hivatal:
(22) 460–004
• Csatorna üzemzavar bejelentés
(20) 852−0354
– munkaidőben
(22) 784−849
– e-mailben:
vizikozmu@szlv.hu
• Fejérvíz hiba bejelentés
(30) 962−2410

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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Gólzáporos felkészülési mérkőzések

Felnőtt csapatunkból csapatkapitányunk, Király János is
távozott, ő Tordasra igazolt.
Új játékosaink kezdenek beilleszkedni csapatunkba, edzésmunkánk
egyelőre jól halad. Kijelenthetjük, hogy
ezen a területen is jelentős változás történt a tavaszi edzésmunkához képest. Január 20-án részt vettünk az FMLSZ által
szervezett teremtornán, Székesfehérváron a Főnix csarnokában, ahol a döntőkbe már nem sikerült bejutni, de remekül
éreztük magunkat. Két felkészülési mér-

kőzésen is túl vagyunk, melyek meglepően jól sikerültek. Az Adony ellen 8:2-re,
míg a Tordas csapata ellen 10:0-ra nyert
csapatunk. További felkészülési mérkőzések várnak ránk a Százhalombatta, a
BKV, a Felcsút és az Ercsi csapata ellen.
Ha továbbra is ilyen remek a hozzáállás,
akkor stabil csapattá érhetünk a bajnokságra.
Mérkőzéseinkről és programjainkról
bővebb információt honlapunkon, a
www.martonsk.gportal.hu oldalon találnak.
MSK

Negyedszer is elhoztuk a kupát
A gyerekek rendületlenül készülnek az előttük
álló tornákra. Január 26án U7-es és U9-es korcsoportos Bozsik
Tornákat szerveztünk a martonvásári iskola tornatermében, melyen a gyerekek
remekül szerepeltek.
U13-as csapatunkat február 2-án és 3-án
beneveztük az FMLSZ által szervezett
megyei teremtornára, amit Székesfehérváron a Főnix csarnokában rendeztek. Ezen 18 csapat versenget, s csapatunknak kiváló teljesítménnyel a döntőben egy izgalmas mérkőzésen a Dunaújváros csapatát is sikerült legyőzni, elhódítva az első helyért járó kupát. Érdekes-

ség, hogy ezt a színvonalas tornát sorozatban negyedszer sikerült megnyernünk
U13-as korosztályunkkal!
Február 10-én (a Forum Martini lapzártája után) U7−9−11-es korcsoportjainknak újabb Bozsik Tornákat szerveztünk
Martonvásáron.
Az U11-es és U13-as csapatunk remekül
helyt áll az MLSZ által indított Futsal
Bajnokságban is.
Készülünk a tavaszi idényre, amit már
nagyon várunk! Tornáinkra, rendezvényeinkre mindenkit szeretettel hívunk.
Bővebb információt honlapunkon, a
www.mustangse.gportal.hu találnak.
Mustang SE

A Szent László Völgye Segítô
Szolgálat lehetôséget kínál
születésnapi zsúr
megrendezésére.
Tiszta, családias környezettel,
minôségi játékokkal várjuk
a szülinapos kisgyermekeket
és barátaikat.
Idôpontok szombatonként
délelôtt és délután.
Programok szakemberrel!
Alapár: 13 000 Ft/10 fô
Helyfoglalás és információ:
• (30) 467–9722
• (22) 569–119

A Szent László Völgye Segítô
Szolgálat Családi Napközijében
lehetôséget kínálunk tartalmas,
a gyermekek értelmi,
érzelmi fejlôdését segítô
foglalkozásokon való részvételre.
Idôpont: szerdánként 17–19 óra
Idôpont egyeztetés és információ:
• (30) 467–9722
• (22) 569–119
Várunk minden felhôtlenül játszani
vágyó gyermeket 2-tôl 8 éves korig!

U13 FMLSZ Kupa győztes csapata
Álló sor: Gábor Márton, Patkós Kevin, Gutyina Attila, Juhász Bence,
Petz Csaba, Patkós Csaba
Guggolnak: Zoboki Álmos, Nagy Bálint, Kondor Zoltán, Szöllősi Dávid,
Földesi Dominik
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