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(Program a Várjuk Önöket
rovatban, illetve a 7. oldalon.)

Várjuk Önöket…
…április 20-án (szombaton) 7 órától termelői vásárra a Dózsa György út 6. szám alatt;
…április 22-én (hétfőn) 17 órakor a Városháza Geróts-termébe, Az irodalom nem száraz! Az irodalom izgalmas! című hölgyklubos rendezvényre;
…április 25-én (csütörtökön) 18 órakor katasztrófavédelmi szervezetünk alakuló összejövetelére a Beethoven Általános Iskola aulájába;
…április 26-án (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára a Városháza Geróts-termébe;
…április 27-én (szombaton) 16 órakor az MTA ATK előadótermében Tanári hangversenyre és kiállításra;
…május 10-én (pénteken) 17 órakor kezdődő zenés paródia műsorra, Hadházi László, a Dumaszínház művészének önálló
estjére a Beethoven Általános Iskola aulájába;
…május 11-én (szombaton) 7 órától termelői vásárra a Dózsa György út 6. szám alatt;
…május 11-én (szombaton) 14 órától az Alma Együttes családi műsorára a Beethoven Általános Iskola tornatermébe;
…május 11-én (szombaton) 18 órától a PU-M-A, „avagy harmadik típusú találkozások filmszalagon” című,
a pusztavámi, a martonvásári és az abai fúvószenekarok közös hangversenyére a Beethoven Általános Iskola tornatermébe;
…május 13-án (hétfőn) 17 órakor a Teleki Blanka Hölgyklub rendezvényére a Városháza Gerótstermébe.
ás

A polgármester házhoz megy…

…április 27-én (szombaton) 15 órától a Mikszáth Kálmán utcában, az Illyés Gyula
téren és a Váci Mihály utcában.					
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra április 26-án – pénteken – 12 óráig.)
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ÖNKORMÁNYZAT

Képviselőtestületi hírek

Képviselő-testületünk márciusban a következőkről döntött:
• Elfogadtuk az adósságot keletkeztető
ügyletek és azok fedezetére felhasználható saját bevételek alakulásáról szóló határozatot, mely a tárgyi és az azt követő három év tekintetében vetíti előre saját bevételeink és adósságszolgálatunk alakulását.
• Elfogadtuk önkormányzatunk 2013. évi
költségvetésének előkészítéséről szóló határozati javaslatot, majd azt követően városunk 2013. évi költségvetési rendeletét.
• Döntöttünk a 2013. évi összesített közbeszerzési tervről. A tervezések tárgyában
meghirdetett közbeszerzésünk időközben
lezárult, illetve az óvoda bővítésére kiírt
meghívásos építési közbeszerzésünk elindult. További tervezett közbeszerzések:
Brunszvik-Beethoven Központ és Óvodamúzeum megépítése (nyílt), sportöltöző és járási hivatal tetőszerkezetének felújítása (meghívásos), gyermekétkeztetés (nyílt), települési folyékony hulladék
elszállítása (nyílt), főtér–parkoló–sétány
megvalósítása (meghívásos), naperőmű a
vásártéren (még nem nyertes pályázat –
meghívásos).
• Döntöttünk azon határozat elfogadásáról, melyben kifejeztük szándékunkat,
hogy a Helyi Építési Szabályzatot módosítjuk a járási hivatal (régi iskolaépület)
egykori tetőszerkezetének visszaépítése
érdekében.
• Támogattuk a BB Központ igazgatójának előterjesztését, mely szerint a megépülő művelődési ház épületébe hangtechnikára pályázhasson.
Képviselő-testületünk április 9-én a következő döntéseket hozta:
• Döntöttünk a Brunszvik-Beethoven
Központ és az Óvodamúzeum, valamint
az összes további tervezésre kiírt közbeszerzésünk eredményéről. Előbbit a
Haemus Építész Műhely Kft., az utóbbit egy közös ajánlattal a 12:00 Építészműhely Kft., a Völgyzugoly Műhely Kft.
– településtervezőként és a Tordillo Bt. –
közlekedéstervezőként nyerte el.
• Képviselő-testületünk döntött a meglévő önkormányzati társulások felülvizsgálatáról, melyek átalakítását, megszüntetését 2013 első félévében tervezzük.
• Elfogadtuk a járási hivatalt érintő üzemeltetési megállapodásról szóló javaslatot.
• Közszolgáltatási szerződés megkötéséről döntöttünk a Martongazda Kft-vel a
kormányzati támogatásból megvalósuló
beruházások bonyolítása, részbeni megvalósításának felügyelete kapcsán.
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Tiltakozzunk együtt a hamvasztó ellen!
Városunkban, a temető szomszédságában lévő gazdasági-ipari övezetben, magánterületen, egy vállalkozás hamvasztó
megépítését tervezi. Martonvásár Város
Önkormányzata tárgyalt a korábbi tulajdonossal, aki 2012-ben építési engedélyt
szerzett. A korábbi tulajdonos elállt az
építési szándékától. Ezek után más jellegű beruházás számára közvetítettük ki a
nem önkormányzati területet, de az meghiúsult. Ez évben a korábbi tulajdonos és
egy lehetséges vevő együtt kereste meg
önkormányzatunkat a hamvasztó megvalósítása ügyében. Az új vállalkozás felajánlotta, hogy a temető területén épít
egy fedett ravatalozót. Ez ugyan a város
érdekeit szolgálta volna, de miután körbejártuk a kérdést, megkérdezve a szomszédos érintett vállalkozót, illetve kisebb
csoportokban helyi lakosokat, a következő álláspontra helyezkedtünk:
– Nem fogadjuk el az ajánlatot.
– Önkormányzatunk nem támogatja a
hamvasztó megvalósítását.
Ezen korábbi döntéseinket a képviselőtestület határozatban is megerősítette.
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a
Martonvásáron magánvállalkozásban
tervezett hamvasztó ügyében
1. Az építési engedélyek kiadása nem önkormányzati, hanem jegyzői – építéshatósági hatáskör. Önkormányzatunk álláspontja szerint azonban semmi olyan beruházást nem támogatunk, amely – még
ha jogszerű is – sérti a martonvásári em-
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berek és működő vállalkozások érdekeit.
2. Egyet értünk azokkal, akik kifejezték nemtetszésüket a tervezett hamvasztó megvalósítása ügyében. A vállalkozót felszólítjuk, hogy vegye figyelembe a
martonvásári emberek és az őket képviselő önkormányzat véleményét!
3. A jegyzőt felkérjük, hogy kövesse kiemelt figyelemmel az ügyet, különös tekintettel arra, ha hatóságához további kérelem, megkeresés érkezik.
4. Felkérjük a járási hivatal vezetőjét –
mint a működési engedélyt kiadó szerv
irányítóját – kiemelt figyelemmel kísérje
az ügy előrehaladását.
Kérjük Önöket, támogassák aláírásaikkal
tiltakozó akciónkat!
Martonvásár lakosai, képviselő-testülete, helyi vállalkozók együttesen tiltakozunk a Martonvásáron magánvállalkozásban tervezett hamvasztó megépítése
ellen!
Felhívjuk a tulajdonos vállalkozót, hogy
vegye figyelembe véleménynyilvánító
aláírásgyűjtésünket, melyet eljuttatunk
az illetékes szervekhez is. Tudomásul
vesszük, hogy jogi szempontból megfelelően szerzett építési engedéllyel rendelkezik, de 2012 novemberétől lakott terület 1000 méteres körzetében ilyen üzemre már nem adható ki új építési engedély,
ezért aláírásainkkal közösen kiállunk
amellett, hogy a megvalósítás alatt lévő
ügyekre is vonatkozzon a tilalom!
Az aláíróíveket keressék segítőinknél, illetve a városházán!

Tisztelt Martonvásáriak!

A hamvasztó-ügy kapcsán is világossá vált, hogy milyen fontos a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata! Martonvásáron először 2004-ben, majd 2010 elején fogadták el azokat a szabályokat, amelyek még ma is élnek, és nem tiltották az ilyen jellegű létesítmények megvalósulását gazdasági övezetben. A képviselő-testületnek,
vagy bizottságainak semmilyen jogosítványa nincs, hogy felülbírálja az adott építési engedélyt, melyet az építéshatóság – jegyző kiadott. A megelőző kormányoknak eszébe sem jutott a vonatkozó rendelet megváltoztatása, mely tavaly novembertől végre tiltja az ilyen jellegű létesítmények lakott területen történő megépítését. Sajnos jelen esetben az adott cég még a tilalom előtt szerezte az engedélyét, jogszerűen. Így marad számunkra a tiltakozás, mely egyelőre kevés eredménnyel kecsegtet. Legtöbbünket nem a hamvasztó megépítése zavar, hiszen egy ilyen korszerű létesítmény fel sem tűnik ma már az embernek, mert nem épül nagy kéménye, nincs kibocsátása, de a tudat… Azt is értjük, hogy egy helyi hamvasztó megléte esetén olcsóbb lehet a családoknak a temetés, és ez a szolgáltatás az
élet velejárója, de a tudat… Arra kérjük Önöket, mint minden kiemelt ügy kapcsán, fogjunk össze, és együttes erővel képviseljük álláspontunkat mindannyian,
mi martonvásári lakosok, képviselők és helyi vállalkozók!
Szabó Tibor polgármester, Farkas Erzsébet, Gucsek István,
Gyulay Gyula, Horváth Bálint, Kuna Ferenc, Nemes József,
Szigeti Zoltán, Varga Ferenc képviselők
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Házalás – üzleten kívüli kereskedelem
A kereskedelmi tevékenységek szabályozása körében az
üzleten kívüli (házaló) kereskedelem keretek közé szorítása is megjelenik, ennek részleteiről adok tájékoztatást a következőkben, annak érdekében, hogy valamennyien tisztában legyünk az egyes lehetőségekkel,
jogokkal és kötelezettségekkel.
Az üzleten kívüli (házaló) kereskedelem körében a kereskedő vagy a nevében, illetve
javára eljáró személy a termék forgalmazása céljából a
vásárlót – annak kifejezett kérése nélkül – a lakásán, munkahelyén, vagy más tartózkodási helyén keresi fel, vagy e
célból szervez utazást, vagy
rendezvényt.
Kereskedelmi hatóságként és
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként üzleten kívüli (házaló) kereskedelem esetében a kereskedő székhelye
szerinti település jegyzője jár
el. A kereskedő általi bejelentés tartalmában kell a házaló kereskedőnek megjelölnie
a működési területének jegyzékét, a működési területével érintett településeket, vagy
– ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleget. Így a
Martonvásár területén, üzleten kívüli (házaló) kereskedelmet folytatókat nem feltétlenül Martonvásáron vesszük
kereskedelmi nyilvántartásba.
A martonvásári székhelyű bejelentkezett, engedélyezett kereskedők jegyzéke megtekinthető az itt vezetett nyilvántartásban, mely nyilvános.
A házaló kereskedőnek is rendelkeznie kell a forgalmazott
termék – saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. Nem forgalmazható házaló kereskedelem útján

a) kábítószer és pszichotróp
anyag, illetve annak minősülő termék,
b) gyógyszer,
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény,
gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és
készítmény, növényvédő szer,
növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,
c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,
d) élő állat, növényi szaporítóanyag,
e) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,
f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott
anyag,
g) drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer,
díszműáru és egyéb tárgy,
h) jövedéki termék, valamint
i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez
köti.
A kereskedő köteles lehetővé
tenni, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét,
súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse, ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy
annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van.
Fontos, hogy az üzleten kívüli (házaló) kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19

és 9 óra között nem kereshető
fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.
A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy
köteles személyazonosságát,
és ha nem a saját nevében jár
el, képviseleti jogosultságát a
fogyasztónak igazolni.
Szeretném
hangsúlyozni,
hogy a házaló tevékenység
veszélyeket rejthet magában.
Ezért az itt említett szabályok
figyelemmel kísérése, és megkövetelése a hozzánk esetlegesen bekopogtatótól jelentősen segíthet a csalók, rossz
szándékú felkeresők kiszűrésében. Kiemelten fontos az

is, hogy a házaló kereskedés,
vagy esetlegesen annak álcázott tevékenység során előadottakat megfontolással fogadják, szükség szerint érdeklődjenek a polgármesteri hivatalban, vagy a rendőrségen.
Abban az esetben, hogyha sajnos utólagosan valószínűsíthető, hogy megtévesztették a
fogyasztót, érdemes mihamarabb az illetékes (kereskedő
székhelye szerinti) jegyzőhöz,
fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, illetve a rendőrséghez
fordulni. Ez utóbbit akkor, ha
felmerülhet csalás vétségének,
bűntettének elkövetése.
Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

Vigyázat! Csalók!

Sajnálatos módon ismét megjelentek a városunk lakóit, főként idős embereket megtévesztők. Általában valamilyen
szolgáltatást kínálnak, vagy a szolgáltatók megbízottjának
adják ki magukat, mások eladni szeretnének valamit, vagy
a „megnyert” terméket hozták meg, de nem ritka, hogy valamilyen támogatás gyűjtésére hivatkoznak.

A bűnözők tárháza végtelen!

A házalók célja az esetek többségében az, hogy silány terméküket, vagy szolgáltatásukat az olcsó ár látszatával a valódi érték többszöröséért adják el, vagy a lakásba jutva a
pénz, az értékek helyét kilesve lopják meg a gyanútlan embereket, vagy terepszemlét tartsanak. Nem ritka, hogy ismerősre, önkormányzatra, vagy jogszabályra, uniós kötelezettségre hivatkoznak. Így történt a legutóbb is, amikor gázérzékelő, majd ágyneműgarnitúra eladásával próbálkoztak.
Gyakran a termékbemutatók is a megtévesztést szolgálják.

Legyenek óvatosak!

Nem kell rossz külsővel rendelkeznie a próbálkozónak,
hogy felkeltse gyanakvásunkat. Sokszor jól öltözöttséggel, jó modorral, az elesettséget, a magányt megértő udvariassággal, segítőkészséggel álcázzák a rossz szándékot.

Ne dőljenek be nekik!

Természetesen találkozunk becsületes házaló kereskedőkkel is, de a tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran megtévesztőkkel, csalókkal van dolgunk.
Gucsek István alpolgármester

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztőség fenntartja az írások szellemiségét és tartalmát nem érintő rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzők viselik a felelősséget. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A kéziratok legkésőbbi leadási határideje tárgyhó első napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követő hétfő). Szerzőink megértését előre is köszönjük. Kizárólag sajátkezű aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen
észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztőség
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Katasztrófahelyzettel érkezett a tavasz
Emlékezetessé vált 2013 tavasza. Ezreknek azért,
mert a tavaszi tél utakon rekedt foglyává váltak, sokaknak azért, mert az elkeseredett bajba jutottakon
próbáltak segíteni. Másoknak a hirtelen jött hóolvadás, a jelentős mennyiségű eső nyomán megáradt vízfolyások fenyegetése okozott nehéz napokat, heteket.
Március 14-én délután városunk határában egy súlyos baleset miatt akadt meg a forgalom, majd késő este egy rendezvényen ért a katasztrófavédelem riasztása: meg kell nyitni a kijelölt melegedőhelyet a
havazás miatt elakadtak fogadására!

nali intézkedés szükségességéről. Fél óra sem telt el és az
iskola aulájában már vártuk
a szerencsétlenül járt utazókat. A Martongazda Kft. behívott dolgozói gondoskodtak
az ilyen esetekben kötelezően biztosítandó ülőhelyekről,
a minimális fektetési helyek

Kint süvített a szél, keverte a
havat, az utak a letaposott hó
alatt jegesek voltak, de első látásra nem tűnt komolynak a
helyzet. Azonban, az autópályától Baracska irányába araszoló kocsisor, az erdőháti és a
baracskai dombokon már méteres hótorlaszt építő, tomboló
szélvihar és a rendőrség útlezárásokról szóló tájékoztatása hamar meggyőzött az azon-

kialakításáról, az érkezők fogadásáról, a folyamatos takarításról. A melegedőhely megnyitásával egy időben, a kérő
szót szinte meg sem várva, a
Macska Fogadó és a Harmónia Idősek Otthona ügyeletes személyzete már készítette a teát, kínálta a készleten
lévő élelmiszert és a szükséges eszközöket. Több önkéntes már az első óráktól kezdve

FEJ ÉR M EGY E

Elismerések a Megyeházán
A Fejér Megyei Önkormányzat nevében Törő Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke a Megyeháza
Dísztermében elismerő oklevéllel mondott köszönetet
mindazoknak, akik a márciusi hóvihar idején kimagasló helytállásukkal példát mutattak.
„A 2013. március 14–15.
napján, a szélsőséges időjárási viszonyok következtében Fejér megyében kialakult katasztrófahelyzet elhárítása során a bajba ju-
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tott állampolgárok élet- és
vagyonbiztonságának megóvása terén, továbbá a védekezésben és a mentésben tanúsított – közösségeket megmozgató – rendkívüli helytállásáért” a közgyűlés elnökének elismerésében
részesült Martonvásárról a
Macska Fogadó dolgozói
nevében Baksai Arnold, valamint Gábor Attila polgárőr és Pécsi László rendőr
főtörzszászlós.
Elismerésükhöz ezúton is
gratulálunk.

2013. április

segítette a munkánkat. A hajnali órákra az iskola gyakorlóterme zsíros kenyér készítő
és teafőző üzemmé változott.
Az embert próbáló éjszakában
szorgoskodókhoz az internetes felhívásokat követően, reggeltől folyamatosan csatlakoztak az önkéntesek. Sokan a fogyatkozó élelmiszer-készletet
igyekeztek pótolni, többen az
utakon fagyoskodóknak kedveskedtek vízzel, teával, pogácsával. A melegedőhelyen
és az utakon közel ezer embert
láttunk el, többségében külföldi munkára utazó román ál-

lampolgárokat. A mentésben
az önkéntesekkel együtt közel
nyolcvanan vettünk részt, de
sok felajánlott segítséget tudhattunk még magunk mellett.
Szétosztottunk több száz liter
teát, számlálhatatlan literekben a kávét, közel mázsányi
zsíros kenyeret és a felajánlott
sok-sok apróságot. Helyi vállalkozók dolgoztak gépeikkel
a hóakadályok megszüntetésén, az elakadt járművek vontatásán. Polgárőrök segítették
a rendőrség munkáját, a forgalom irányítását, az útlezárásokat és a tájékoztatást. Az
időjárási körülmények javulásával március 15-én délután

minden elakadt utazó elhagyhatta a várost.
A rendkívüli időjárás miatt kialakult helyzetben mindenki példásan látta el kötelező
és önkéntesen vállalt feladatát. A kitűzött kokárdák jelezték, hogy az ünnepről sem feledkeztünk meg. Martonvásár
jelesre vizsgázott! Köszönöm
minden segítőnek!
A munkánkat a nehéz éjszakát
követően a gárdonyi rendőrkapitány köszönte meg elsőként. A Megyei Védelmi Bizottság vezetője, és az országgyűlési képviselőnk a polgármester úrnak címzett levélben fejezték ki elismerésüket
és köszönetüket a mentésben
részt vállalóknak.
A polgármester úr minden ismert segítőnek, személyre szóló levélben köszönte meg áldozatos munkáját.
Alig tűntek el a szélsőséges
időjárás hóakadályai, az olvadás és a sok eső nyomán
áradás fenyegetett a Szent
László patak mentén. Bicskén és környékén homokzsákos védekezésre volt szükség.
Martonvásáron aggódva figyeltük a vízmérce állását. A
meder ugyan fenyegetően egyre szűkebbnek látszott, de e sorok írásáig beavatkozásra nem
volt szükség. A lakópark alatti terület mélyebb pontjain a
medret is elhagyó patak apadni kezdett…
Remélhetőleg nem lesz szükség újabb „csapatépítő tréningre”!
Gucsek István alpolgármester

Meghívó

Martonvásár katasztrófavédelmi szervezetét személyi változások miatt újjászervezzük. A márciusi rendkívüli időjárás
miatt kialakult helyzetben szerzett tapasztalatok alapján, a
szervezetbe kötelezően beosztott személyek mellett, számítunk a példamutató önkéntesek jelentkezésére is. Tisztelettel
hívok minden érdeklődőt és segíteni szándékozót katasztrófavédelmi szervezetünk alakuló összejövetelére!
Időpont: április 25-én (csütörtökön), 18 óra
Helyszín: Beethoven Általános Iskola aulája
Dr. Szabó Tibor polgármester

INTERJÚ

Erős közösséget viszünk tovább
Nemzeti ünnepünkön egy maroknyi ember jelenlétében tette le magyar állampolgársági esküjét Zöld Imre mezőkölpényi tiszteletes és felesége (képünkön). Számukra, de a jelenlévők számára is emlékezetes marad, hogy
ilyen márciusi hófúvásban, de mégis meghitt körülmények között váltak
Magyarország állampolgárává. Tiszteletes úrral néhány nappal később,
skype-on beszélgettünk az állampolgárságról, pályájáról, Mezőkölpényről
és lakóiról, illetve a két település kapcsolatáról.
• A március közepi tél majdnem közbeszólt. Hogyan sikerült időben Martonvá
sárra érkezni?
– Kalandosra sikeredett az utunk. Még
előző nap megérkeztünk feleségem, Noémi testvéréhez Szigetszentmiklósra.
Onnan indultunk péntek reggel. Az M0áson még gond nélkül túljutottunk, ám
amikor a 7-es úthoz értünk, már a rendőrség elállta utunkat, Tárnok határától
nem jöhettünk tovább. Több telefonváltás után, egy hótolóval felszerelt IFA, s
mögötte Szabó Tibor polgármester úr jött
elénk terepjárójával. Az autónkat a hófal
másik oldalán hagyva, így érkeztünk
meg. Az ünnepség végére – szerencsére
– már feloldották az útzárat.
• Miért és mikor döntöttek a magyar állampolgárság felvételéről?
– A miért nem volt kérdés nálunk. Csak a
mikorról kellett döntenünk. A miért azért
nem volt kérdés számunkra, mert óriási
kiváltságnak éreztük azt, hogy ez megadatott. Már az erre vonatkozó törvény,
tehát a lehetőség megteremtődésekor eldöntöttük, hogy élünk vele, és felves�szük a magyar állampolgárságot. Szerettük volna a kölpényi emberekkel együtt
letenni az esküt. Két éven keresztül beszélgettünk erről az egyházközség tagjaival, a falubéli emberekkel, akikben az
érdeklődés megvolt, de sajnos mégsem
szánták el magukat arra, hogy lépjenek.
Mi azzal, hogy nem vártunk tovább, példát szerettünk volna mutatni, és bátorítani őket.
• A magyar állampolgárság, mint lehetőség, mit jelent a mezőkölpényieknek? Beszélgettek-e erről velük?
– Ahogy említettem, már két éve beszélgetünk a magyar állampolgárságról, ennek ellenére nem vagyok meggyőződve arról, hogy pontosan tudják-e, értik-e,
mivel jár. Persze, döntésükben annak is
szerepe lehet, hogy a mozgásigényük
kisebb, így például egy magyar útlevél
nem sokat jelent számukra. Arról nem is
beszélve, hogy a helyi újságok, hírek tele
vannak a felvidéki incidensekkel, amitől
bizton van bennük egyfajta félelem.

• Miért éppen március 15-ére esett a választás?
– Eredetileg augusztus 20-án, Szent István napján szerettünk volna esküt tenni, ha megtelt volna egy busz a köl
pényiekkel. Mivel erre egyre kevesebb
esély látszott, de mindenképpen vala
milyen ünnepi alkalmat kerestünk, így
esett a választásunk március 15-ére. E
mellett szólt az is, hogy nyárra várjuk negyedik gyermekünket, s augusztusban
már nehezebben mozdulhatnánk.
• Hogyan fogadta családjuk a hírt, s mit
szóltak a gyermekeik, hiszen így ők is
automatikusan magyar állampolgárrá
lettek?
– Nemcsak nálunk, hanem családon belül sem volt kérdés a magyar állampolgárság felvétele. Családunkból már szinte mindenki igényelte. Gyermekeink közül Vera és Dóri már megérti, örömmel
fogadták, Áron fiunk még kicsi hozzá.
Vera azt sajnálta csak, hogy nem lehetett velünk az ünnepi alkalmon. Természetesen arra törekszünk, hogy minél hamarabb tudatosuljon bennük, mit is jelent
ez számukra.
• A skype címénél a neve mellett településként Mezőpanit olvasható. Átköltöztek
Mezőkölpényből oda?
– Nem, változatlanul Mezőkölpényben
lakunk. Mezőpanitban születtem, ott cseperedtem fel, sőt feleségemmel, Noémival is ott ismerkedtünk meg, nem sokkal
azután, hogy az édesapja 1991-ben oda

került lelkésznek. Az én édesapám mészáros, tehetősnek mondható ember volt.
Az 1970-es 80-as években azonban Románia-szerte nagy volt a szegénység,
ha volt egyáltalán áru, azt is jegyre adták, évente talán egy disznót vághattunk,
borjút pedig egyáltalán nem volt szabad.
Csak nyulat tarthattunk korlátozások nélkül. Gyerekként azzal foglalkoztam.
• Miért lett lelkész?
A romániai szegénység idején a gyerekeket mielőbb munkába, keresni küldték.
A helyzet 1990 után változott meg. Én
16 évesen éreztem úgy, hogy az Isten erre
hív, s az lesz a feladatom, hogy főállásban hirdessem Isten igazságát, s mindent
megtegyek, ami ehhez hozzátartozik.
A teológiát Kolozsváron végeztem, majd
két évig ott voltam segédlelkész. Onnan
hívott el és választott meg tiszteletesének
a mezőkölpényi gyülekezet. Azóta őket
szolgálom.
• Mi változott az utóbbi években Mezőköl
pényben és a parókián? Van-e már járható út a faluig?
A falun belül már járható az út, de még
egy, kétkilométernyi szakasz hiányzik a
műútig, bejutni tehát még nehéz. Svájci
segítséggel és összefogással rendbe szedtük a parókiát, és a templomunk – melynek vannak hatszáz éves részei – is megújult. Az idén reményeink szerint az orgonánk is régi fényében fog tündökölni.
Ezek a munkálatok összekovácsolták a
falu lakosságát, a gyülekezetet, s a fiatalságot is. Ez csodálatos érzés.
• Mik a tervei?
– Mezőkölpényben nincs vezetékes ivóvíz. Az egyik legkomolyabb tervem az,
hogy legyen. A falutól csupán egy kilométernyire húzódik a gerincvezeték, de
pillanatnyilag nem engedélyezik a rákötést. Régi vágyam a falurendezés. Jó lenne gyümölcsfákat, vagy fenyőket ültetni,
járdát építeni.
• Néhány éve közös erővel – kölpényiek
és martoniak összefogásával – újult meg
a faluház. Miben tud vagy tudna Marton
vásár segíteni Mezőkölpénynek, az ott
élőknek?
– Az első perctől jónak láttam, hogy a
két település kapcsolata személyes ismeretségekre épül, így is kellene folytatni,
bővítve a kört. Ennek révén nagyon sokat kapnak a kölpényiek. Egy-egy látogatás után hetekig szinte másról sem beszélnek. Mindig felemelő érzés, amikor
együtt vagyunk!
Orbán András
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EZ TÖRTÉNT

Megújult Martonvásár
honlapja!

Gratulálunk

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Magyar Politikai Elítéltek Közössége előterjesztésére, a független demokratikus Magyarország megteremtése érdekében végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatát adományozza Tóth
Iván tanár úrnak, a közösség tagjának. Az elismerést Pintér Sándor belügyminiszter adta át (képünkön), Iván bácsi
életútja és munkássága előtt, további jó egészséget kívánva, tisztelettel adózunk!

Kossuth-díjas
a Csík Zenekar

A március 15-ei havazás és hófúvás miatt április 5-én vehették
át a Csík Zenekar tagjai a Kossuth-díjat, s nem az Országházban, hanem a Sándor-palotában. A díjat Áder János köztársasági elnök adta át a magyar népzenét modern felfogásban játszó zenekarnak, akik tavaly novemberben Martonvásáron is emlékezetes jótékonysági hangversenyt adtak. Az együttes tagjai
között köszönthetjük Kunos Tamást, aki városunk lakója. Az elismeréshez a zenekar minden tagjának gratulálunk. Képünkön
balról a Csík Zenekar: Csík János, Bartók József, Barcza Zsolt,
Kunos Tamás, Majorosi Marianna, Makó Péter és Szabó Attila.

Ahogy azt bizonyára sokan
észrevették már, új felülettel,
megváltozott tartalommal fogadja a város hivatalos weboldala, a www.martonvasar.hu
a látogatóit.
Bár a weboldal háttérprogramozása még gőzerővel folyik,
ám, tekintettel arra, hogy tartalmi szinten feltölthető, módosítható állapotba került,
élesítettük. A honlap új köntösét grafikusunk, a város arculatát is készítő Pletser Cecíliának köszönhetjük.
Ahogy a képen is
látható, és mindenki számára remélhetően tapasztalható is lesz majd, a
legfőbb szempont a
tervezésnél a használhatóság volt. A
várhatóan legnagyobb érdeklődésre számot tartó hivatkozásokat (linkeket) a felső (1-es), téma szerint négy
hasábba osztott menüsorba
helyeztük.
A 2-es számmal jelölt felület
egy-egy menücsoport kibontása, hiszen ha városunk bemutatásáról, az önkormányzatról, városunkról, vagy azzal kapcsolatos információkról, de intézményeinkről,
vagy éppen járásunkról megosztott információk is sokrétűbbek annál, minthogy
egy-egy menüpont elegendő
lenne kifejtésükre. A 3-as és
4-es számmal jelölt felületek

a címlapon a legaktuálisabb
információkat tartalmazzák,
illetve eseményeinkre invitálnak. Reméljük, sikerül folyamatos frissítésekkel naprakész információkat közölni nem csak városi, de térségi szinten is. Célunk, hogy érdemes legyen mindenkinek,
aki a várossal, vagy a térség
eseményeivel kapcsolatban
bármilyen információt keres,
legelőször a martonvasar.hu
oldalra ellátogatni.

Ennek érdekében kérjük az
Önök segítségét is, hiszen a
weboldal készítése, feltöltése során bizonyára több pontatlanság, hiba is beférkőzött
az értékes tartalomba. Kérünk
mindenkit, aki javítanivalót
talál az oldalakon, jelezze a
kommunikacio@martonvasar.hu
e-mail címre, hogy azt a lehető legrövidebb idő alatt módosíthassuk. Egyben köszönjük
azok segítségét, akik ezt kérés nélkül megtették, mert egy
aktuális, mindenkinek hasznos weboldal közös érdekünk.
A szerkesztők

Aláírásgyűjtés – rezsicsökkentés
A FIDESZ március 20-án indította el aláírásgyűjtési akcióját
Budapesten, a rezsicsökkentés megvédése érdekében. Március
vége óta városunkban is gyűjtjük az aláírásokat a CBA-nál és
a Coop ABC-nél, de gyűjteni fogjuk még a vasútállomásnál, a
mentőállomásnál, valamint a Budai út és a Dózsa György út kereszteződésénél is. Kérjük, figyeljék a standunkat és álljanak ki
Önök is a rezsicsökkentés mellett, támogassák a kormány elképzeléseit!
Az intézkedés hatására komoly, a megélhetést veszélyeztető támadás indult a magyar emberek ellen. Ez nem politikai ügy.
Ez minden ember ügye. Meg kell mutatnunk, hogy nem hagy-
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juk magunkat befolyásolni külföldi érdekektől. A hazai ellenzék jelentős része a rezsi csökkentése ellen van, és úgy tűnik,
hogy változatlanul idegen, külföldi cégek érdekeit akarják szolgálni. Olyan cégekét, melyek a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai
kormány idejében jelentősen emelhették szolgáltatásaik díjait, a
képződött nyereséget pedig nem a színvonal javítására fordították, hanem kivitték az országból.
A kormány már tíz százalékkal csökkentette a rezsit (a villany
és gázszámlákon olvasható, hogy mennyit takarítottunk meg január óta), és szándéka szerint még tovább akarja csökkenteni,
megvédve az emberek pénztárcáját.
Farkas Erzsébet

KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

Tavaszi
fesztivál
Folytatva az elmúlt években megkez
dett sorozatot, ebben az esztendőben május 10-én és 11-én rendezzük meg tavaszi fesztiválunkat. A
programok közül ízelítőként ajánljuk
10-én (pénteken) 17 órától a Happy
People’s zenés paródiáját, majd
Hadházi László, a Dumaszínház művészének önálló műsorát. A műsorra,
amely a Beethoven Általános Iskola aulájában lesz, jegyek elővételben
1500 forintért a BBKÖZpont irodájában vásárolhatók (2462 Martonvásár,
Szent László út 20.). Ezek ára a helyszínen 2000 forint lesz.
A tavaszi fesztivál programjából két
koncertet emelünk még ki. Szombaton (május 11-én) 14 órától az Alma
Együttes (képünkön) ad műsort családoknak, a Beethoven Általános Iskola tornatermében. Erre a belépés
ingyenes.

Ezt 18 órától egy fúvószenekari koncert követi a PU-M-A, „avagy harmadik típusú találkozások filmszalagon” címmel. A PU-M-A elnevezés a pusztavámi, a martonvásári és
az abai fúvószenekarokat takarja. A
cím pedig azt sejteti, hogy jó filmzenéket hallgathatunk a fúvósok előadásában, akiket ezúttal Balázs Attila százados vezényel. A műsor házigazdája Nemesné Sólyom Emese
lesz. Ez a hangverseny is ingyenesen
tekinthető meg, ám szokásainknak
megfelelően a bejáratnál adományjegyeket ezúttal is vásárolhatnak az
érdeklődők. A PU-M-A koncertnek
szintén a Beethoven Általános Iskola tornaterme ad helyet.
Pfiffer Zsuzsanna

Színpad és fények

Március 10-én megtelt a Beethoven Általános Iskola tornaterme. A beharangozott Valahol Európában című darab helyett azonban Dés László és Geszti Péter népszerű és
sikeres darabja, a Dzsungel Könyve című musicalt láthatta a közönség. Nagy öröm
volt látni a sok kisgyermekes családot vasárnap délelőtt, akik önfeledten szórakoztak,
nagyokat kacagtak Ká és Maugli összecsapásain. A majmócák lendületes tánca mindenki tetszését elnyerte.
Ezzel az előadással kezdetét vette az Imre Sándor Szeretetszínház martonvásári színi tagozatának munkája. Köszönjük Bartokos Tamásnak, a fellépőknek (képünkön), a
kisegítőknek, a technikusoknak, hogy segítségükkel másfél órára kiléphettünk a valóságból és a dzsungelben kalandozhattunk.
Pfiffer Zsuzsanna

Az irodalom izgalmas!
A márciusi találkozónkon
dr. Janky Ferenc és felesége, Julika úti beszámolóját hallgathattuk meg, akik
Tamás fiúknál és családjánál tett látogatásuk során repülték át a fél világot, hogy
megérkezzenek Új-Zéland Auckland városába. Ferenc és Julika saját maguk által készített képekkel mutatták be a számunkra ismeretlen, távoli világot. A fotókból a békesség és a nyugalom áradt,
nincs nagyvárosi nyüzsgés. Csodálatos
tájak, hegyek és tengerpart, békés kertes
kisvárosi házak. Ismerve a Janky család elkötelezettségét a szőlészet és borászat iránt, így nem maradt el beszámolójukból Új-Zéland borászata sem, ami
ugyan nem tekint hosszú múltra vissza,

ám néhány évtized alatt mégis kivívta a
világ szőlész-borász szakembereinek elismerését. Beszámolójuk végén a Jankypincészetből származó borokkal kedveskedtek számunkra.
Legközelebbi találkozónkat április 22én (hétfőn) 17 órakor tartjuk a Városháza Geróts-termében, Az irodalom nem
száraz! Az irodalom izgalmas! címmel.
Kissé megkésve, a költészet napja alkalmából egyfajta rendhagyó irodalom óra
lesz, verssel, vetítéssel, dallal és meghívott vendégekkel. Az estet Drócsa Izabella és Kupi Gábor szerkesztette.
Ezt követően május 13-án (ugyancsak
hétfőn) 17 órakor jönnek össze a hölgyek
a szokott helyen, a Városháza Gerótstermében.
Tóthné Márta

A volt Tsz udvarban
A márciusi termelői vásárhoz hasonlóan, ezúttal is
a Dózsa György út 6. szám alatt (a volt TSZ udvar)
április 20-án és május 11-én (szombaton)
reggel 7 órától lesz a vásár.
A megszokott jó minőségű élelmiszerekkel, kézműves termékekkel és palántákkal 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) 941–8319es telefonszámon, vagy a martoninyar@martonvasar.hu-email címen lehet.
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Hello London!

Március 23-án lelkes és izgaCsapatunk
tott diákok, szülők és tanárok
a windsori
csapata készülődött a nagy utaKerek-toronynál
zásra. Angliába indultunk. Miután a diákok és a bőröndök is
megtalálták helyüket, kezdetét vette az utazás, amire egészen biztosan sokáig emlékezni fogunk. Utunk első állomása Brüsszel volt, ahol megcsodáltuk a gyönyörű főteret, megtudtuk, hogy Brüs�szel jelképének a Manneken
Pis-nek (pisilő kisfiúnak) legalább 700 ruhája van, amit ünnepi alkalmakra ráadnak a város lakói. Ezt követően engedtünk a tejszínes, csokis, epres,
banános gofri-csodák csábításának, és bizonyíthatjuk, hogy
nagyon finomak. Az első, buszon töltött éjszaka után jólesett a franciaországi tranzithotel kényelme, így kipihenten érkeztünk a canterburyi katedrálishoz. A gótikus építészetnek ez az készítettek nekünk. Az elkövetkező naégbe nyúló csodája, „a kőbe vésett szim- pok London felfedezésével teltek, Szeidl
fónia” – ahogyan idegenvezetőnk nevez- Hédi néni igyekezett programunkat úgy
te – mindannyiunkat lenyűgözött. A nyíló összeállítani, hogy lehetőségeinkhez kévirágok üdítő kékje, az úszkáló vadkacsák pest a legtöbb dolgot megnézhessük.
szépsége, a didergető szél és a hely léleg- Felsorolni is nehéz, mennyi mindent látzetelállító szépsége miatt úgy éreztük, tunk. Ellátogattunk a Westminster Abbeyegy csodavilágba cseppentünk. A szállá- be, megkerestük a Költők Sarkát, megsunkon is „meglepetés” fogadott minket, álltunk egy pillanatra Newton sírjácsomagjainkat süvítő szélben vittük az nál. A Buckingham Palotánál megnézotthonosan berendezett mobil-home-ba. tük az őrségváltást, a TermészettudomáNagyon örültünk a finom vacsoráknak, nyi Múzeumban az őslények élethű, mozamit lelkes anyukáink, apukáink előre el- gó másaival (is) találkozhattunk. Felül-

tünk a London-Eye-ra (London Óriáskerekére), a magasból elénk táruló látvány lélegzetelállító volt. A 4D-s moziban egyik ámulatból a másikba
estünk, a repülő sirályok szárnyának suhogása, az illatok érzékelése emlékezetes marad.
Windsorban, a királyi palotában mások mellett, Rubens és
Rembrandt festményei vártak
bennünket. Madame Tussaud
panoptikumában
kedvünkre
fotózkodhattunk. Utolsó napunkon a Towernél kezdtük
programunkat, ahol elkápráztattak bennünket a királyi koronázási ékszerek. Természetesen
nem hagytuk ki a fish’n’chipset sem. (A rántott tengeri hal
és a sült krumpli jellegzetes angol étel). Hajóval folytattuk utunkat Greenwichbe,
fényképezkedtünk a meridiánnál, egyik lábunkkal a nyugati,
másikkal a keleti féltekén állva, megnéztük a Hajózási Múzeumot, majd fáradtan,
de élményekkel telve indultunk el Magyarország felé.
Köszönjük Hédi néninek a körültekintő szervezését, szüleinknek, hogy lehetővé tették számunkra az utazást, és persze
tanárainknak, hogy igyekeztek segíteni
bennünket apró-cseprő bajainkban. Bizonyára még sokáig emlékezni fogunk London varázsára, s talán egyszer majd családunkkal is visszalátogathatunk ide.
Rezessy Lili (6.a)

Tanítványaink sikerei
Kettős siker született a
Szép Magyar Beszéd verseny megyei fordulóján. A
7–8. évfolyam mezőnyében az első és a második
helyezést is martonvásári tanuló szerezte meg. Béni Kincső bizonyult a legjobbnak, így ő képviseli majd Fejér megyét az
országos versenyen, Balatonbogláron. A
megyei verseny második helyezettje Kovács Dóra. Az 5–6. évfolyam versenyén
Tomai Kamilla ötödik lett. A gyerekeket
dr. Czikajló Gyuláné és Rezessyné Zsoldos Erika készítette fel a versenyre.
Az Apáczai Kiadó „Barátaink az állatok” címmel komplex tanulmányi versenyt hirdetett az általános iskolák alsó
tagozatosai számára. A 4. b osztály Szor-
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gos hangyák csapata bejutott az országos
döntőbe, amelyen a legjobb 38 csapat vehetett részt. A budapesti döntőben is ragyogóan teljesítettek a martonvásári gyerekek, a 2. helyezést sikerült megszerezniük. A csapat tagjai: Hargitai Eszter, Gábor Ákos és Nemes Gáspár. Tanítójuk, dr.
Veisz Ottóné elismerésben részesült sikeres felkészítő munkájáért.
A pázmándi általános iskola területi versenyén matematikából Gábor Ákos 4b
osztályos tanulónk bizonyult a legjobbnak (tanítója dr. Veisz Ottóné), a versmondók között pedig Pákozdi Zétény
(1b) lett második (tanítója Kocsisné Ihász
Valéria).
„Kimegyek a doberdói harctérre” címmel, Benda Iván fotóművész kiállításával

2013. április

emlékeztünk az első világháború legvéresebb csatájának áldozataira. Az iskola
aulájában megnyílt fotókiállítás az olasz
front magyar emlékeit idézi fel megrázó
képeivel. A megnyitón a művész mesélt a
gyerekeknek a képek születésének körülményeiről.
Szeidl Hedvig

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
április 23-án (kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

Jó kedvvel, egészségesen

A „Martonvásári óvodában egészségnevelés és szemléletformálás” című pályázat programsorozatának első foglalkozását még február közepén, a Maci csoportban tartottuk. Célunk az volt, hogy játékokon keresztül megismertessük a gyer-

mekeket a betegségek terjedésének megelőzésével, az egészség megóvásának lehetőségeivel. Fontosnak tartjuk, hogy
közös tevékenykedés eredményeként a
gyermekeknek belső igényévé váljék a
helyes viselkedés, valamint képessé váljanak arra, hogy egészségüket megőrizzék, védjék.
Az elnyert pályázat lehetőséget nyújtott
arra, hogy nagy mennyiségű zöldséghez, gyümölcshöz, ábrázoló eszközökhöz (színes papír, színes ceruza, öntapadós tapéta, forma kiszúrók, festék stb.)
jussanak a gyerekek.
A következő egy évben heti rendszerességgel követik majd egymást a programok.
Potyondi Adrienn
óvodapedagógus

Gazdag tavasz

Igen sűrű lesz
az április a
Művészeti Iskola diákjai és tanárai számára. A „Ki,
mit, tud? 2013” válogatói sikeresen lezajlottak és a legszebb táncos és zenész
produkciókat április 10-én, egy gálán
újra láthatta a közönség.
Alig halnak el a hangverseny utolsó hangjai, néptáncosaink és ütőseink
máris újabb megmérettetésen vesznek
részt. Vajda Levente és Vajda Rozália
martonvásári tánccsoportjai az V. Országos Néptáncversenyen indulnak, ütős
diákjaink Juhász Balázs tanár úr vezetésével pedig Móron mutatják meg tudásukat.
Április 16-án hagyományos találkozóra kerül sor a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában. Minden művészeti águnk megmutatkozhat így, egy
elismert szakmai közönség előtt. Diákjaink közül a legjobbak kapnak lehetőséget, emellett mindkét tantestület számára várt és hasznos alkalom a tapasztalatcserére.
Április 19–20-án tűzzománcosaink országos tűzzománc versenyen alkotnak
Kovács Erzsébet és Zoltán Győző segítségével. Ezzel egy időben a Vácon, az
Országos Bartók-duó versenyen két növendékünk lép fel, őket Rabovay Júlia
készítette fel.
Április 27-én 16 órakor az MTA ATK
előadótermében nagyszerű Tanári hangversenyben lesz része Martonvásár ze-

Sajtóközlemény

nekedvelőinek. A közönséget újabb zenei csemegék és meglepetések várják. A
koncertnek szokás szerint gyönyörű keretet adnak képzőművész tanáraink alkotásai.
Április végén a tantestület újabb szakmai napokat tölthet együtt, elsősorban
a „Géniusz Tehetséggondozó Program”
továbbképzési témáival foglalkozva. A
két nap pénzügyi feltételeit egy megnyert, MATEHETSZ által kiírt pályázatnak, valamint a Brunszvik–Beethoven Rendezvényszervező Központ és
Könyvtár Európai Uniós pályázatának
köszönhetjük. A továbbképzés önmagunk és tanári képességeink megismerésére ad ragyogó lehetőséget.
A már hét hónapja rendszeresen működő játékdélutánok egyre népszerűbbek.
A következő egy hónap időpontjai: április 12., április 19., május 3. A helyszín
az iskola I/2-es terme. Minden alkalom
15 óra 30 perctől 18 óráig tart. Külön köszönjük Gáborné Sebestyén Edinának
felemelő kitartását az elmúlt fél évben
mind az új játékok felkutatásában, mind
a játékok oktatását illetően.
Május hónapot természetesen a vizsgák
töltik ki, de a naptár más programokat is
mutat. Legtöbb tanuló tanszaki hangversenyeken fog játszani. Az időpontok április végén az iskola honlapján elhelyezett google-naptárban (www.mmiskola.
hu „Esemény Naptár” menüpont) követhetőek.
Bódi Árpád

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0670 projekt
Az Új Széchenyi terv keretében
meghirdetett „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív
Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak találta.
• A pályázat címe: „Martonvásári
óvodában egészségnevelés és
szemléletformálás”
• Pályázó: Martonvásár Város Önkormányzata
• Feladatellátás helye: Brunszvik
Teréz Óvoda
• A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
• Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
10 000 000 Ft.
Pályázatunk célja olyan szellemi termékek kialakítása, amely tudatos
egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra ösztönöz, ezáltal az óvodánkba járó gyermekeink fokozatosan kontrollt nyernek saját életük,
egészségi állapotuk felett. Rövidtávú célunk az egészséges életmód területén olyan mintaadás, mely a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is befolyásolni tudja. Értsék, hogy
az ember felelős saját, és társai élete
minőségéért, és azt is, hogy az emberi élet minősége és az ember környezete szoros kölcsönhatásban állnak egymással. Tevőlegesen is vegyenek részt az egészséges környezet kialakításában, óvásában. Váljék belső
igénnyé a rendszeres mozgás, a friss
levegőn való tartózkodás. Törekedjenek gyermekeink és szüleik az egészséges táplálkozási szokások szerinti
étkezésre.
A tervezett programsorozat célja,
hogy az egészséges életmódhoz szükséges tudást és készségek megszerzését támogassa, valamint az életminőséget javítsa az egészségben eltöltött
életévek számának növelésével.
Stefkovits Ferencné
óvodavezető

2013. április

• FORUM MARTINI

9

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

Hosszú hétvége a Diákotthonban

A március
eleje lázas
készülődésben telt intézményünkben, szakiskolás
tanulóink felelősségteljesen
készültek a városi ünnepségre (képünkön). Izgatottan vár-

ták a napot, hogy bemutathassák a március idusára összeállított és gyakorolt műsorukat.
Végre elérkezett a nap, de az
időjárás közbeszólt. A műsor
okán itt maradt tanulók érdeklődve követték az eseményeket, várták a híreket: lesz fellé-

pés, nem lesz fellépés? Hamar
kiderült, az időjárás nem teszi
lehetővé, hogy a napi rendezvények a terveknek megfelelően valósulhassanak meg.
Szomorúan vették tudomásul,
hogy a „hó helyzet miatt” itt
kell tölteniük a hétvégét. Rövid bánkódás után a szintén itt
rekedt és a hősiesen a szomszéd településről gyalogosan
bejövő, valamint az önként
csatlakozó kollégáknak köszönhetően hamar „élménytábor” szervezésébe fogtak.
A fiatalok ötleteinek felhasz-

nálásával hipp-hopp összeállt
a hétvége programja. A változatos, szórakoztató elfoglaltságoknak köszönhetően a kezdeti bánat hamar elszállt, mindenki áthangolódott a „tábori”
életre. A programok között a
zenés reggeli tornától kezdve,
a szórakoztató vetélkedőkön
keresztül a fiúk és lányok főzőpárbajáig minden tevékenység elősegítette, hogy a váratlan helyzetet ne katasztrófaként, hanem élményként éljék
át a fiatalok.
Pető Sándorné

A szeretet gondolkodik

Ügyes és szép palánták
A sokszor zord márciusi időjárás ellenére intézményünkben igazi tavaszi zsongás volt
az elmúlt hónapban.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, ebben a tanévben
iskolánk szervezte a XXIX.
Koncz Dezső Tanulmányi
Verseny regionális fordulóját
március 22-én. Összesen öt
intézmény (a martonvásári, a
veszprémi, a kömlődi, az ajkai és a székesfehérvári iskolák) csapata vett részt a megmérettetésen. Iskolánk csapatában Fésű Ádám, Perlaki Dávid, Mester Péter, Drusza Tamás, Barkóczi Glória
Laura, Ács Richárd készült
fel a sport, kézműves, konyhai, elméleti és számítástechnikai területeket magába foglaló feladatokra. Szoros versenyben első helyezést értünk
el, így a Veszprémben, az országos tanulmányi versenyen
csapatunk ismét bizonyíthatja tudását és ügyességét. Ezúton is gratulálunk tanulóinknak a kiemelkedő eredményhez és köszönjük a felkészítő
nevelők munkáját!
Sikeres és aktív pályázati tevékenységünknek köszönhetően szinte minden hónapban
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be tudunk számolni egy-egy
induló vagy éppen záruló fejlesztés eredményéről. Nincs
ez másként most sem, hiszen
a NFA képzési alaprész decentralizált keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírt pályázaton közel
2,7 millió forintot sikerült elnyernünk, melynek segítségével a szakiskolai munkánkhoz
tartozó kézműves és mezőgazdasági tevékenységekhez,
valamint a szakképzés egyéb
feladatainak megkönnyítéséhez szerezhetünk be anyagokat, kisebb és nagyobb értékű
eszközöket.
Ilyen és ehhez hasonló fejlesztéseknek,
pályázatoknak köszönhető, hogy a télen is üzemelő üvegházunkban már nyílnak az árvácskák
és a százszorszépek, valamint
neveljük az egynyári dísznövényeket, gyógy- és fűszernövényeket, illetve a zöldségpalántákat. Mindezek megtekinthetők,
folyamatosan,
és aktuálisan megvásárolhatók bárki számára az üvegházunkban.
Botos Imre
diákotthonvezető

2013. április

A szeretet gondolkodik, tehát létezik. Amikor a szeretetről beszélünk, nem egy értelmetlen érzést említünk, hanem egy tudatos dolgot, mely néha előbb cselekszik, mint sem gondolkodik.
Amikor szerelmesek leszünk teljesen természetes, hogy megtelünk gondolatokkal. Álmodoztunk és képzelődtünk a másik félről (lehet, ez inkább női dolog, de reméljük, a férfiak is). Aztán jön a házasság, melyben hivatalossá válik a dolog, a férjnek
megvan a trófeája, a feleségnek pedig a férfi. A „vadászat” véget ért. A romantika szikrái parázzsá enyhülnek, sokkal kevesebb a motivációnk arra, hogy figyelmesebbek, cselekvőbbek
legyünk. Hajlamosak vagyunk visszatérni önmagunkhoz. Igen
ám, de a házassággal egy másik ember is részese lett a mi kis világunknak. Kendricks Merj szeretni! című könyvének talán legfontosabb mondata: „Következésképpen, ha a gondolkodásmódod nem jut el arra az érettségre, hogy ezzel a személlyel folyamatosan számolj, akkor egyszerre csak azon kapod magad,
hogy egyre többször vagy meglepődött, mint figyelmes.” Például: Tényleg? Ma van a házassági évfordulónk? Rám miért nem
gondolsz? stb. A figyelmetlenség, a kapcsolatok néma ellensége. A szeretethez – mindkét oldalról – figyelmesség kell, méghozzá olyan fajta, amely a türelem, a kedvesség és az önzetlenség alkotó kombinálásával hidakat épít a két fél között. A szeretet tanít meg arra, hogy tudj találkozni a másikkal a híd közepén, méltányold és értékeld az ő gondolatait, cselekedeteit. Ehhez tudnunk kell, hogy a másik más „nyelvet” beszél, mások a
szokásai, és egészen másképp dolgozza fel az információt. Az
egyik férfi, a másik nő. De ez egy másik hosszú történet…
Gondolkodjunk, hogyan lehetnénk megértőbbek, hogyan tudnánk jobban betölteni a másik szükségleteit? Hogyan tudnánk
szeretni még jobban?
Czékusné Biró Nóra, Fodor-Adrjáni Edit

Van út a szabadsághoz!

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

SPORT

Két első,
egy második
Jól kezdődött az esztendő a fiatal martonvásári
súlyemelőknek, folytatva az előző évi sikereket.
Február 22-én Tatabányán rendezték
meg a területi bajnokságot, melyen
országos szinten is tekintélyt parancsoló klubok vettek részt. Ott voltak
Kisbér, Oroszlány, Székesfehérvár és
Tatabánya súlyemelői. Velük vették
fel a versenyt a martonvásári fiatalok.
Városunk három sportolóval képviseltette magát. Rigán Richárd 75 kilogrammos szakítással és 95 kilogrammos lökéssel első, Sipos Gábor
pedig 95 kilogrammos szakítással és
120 kilogrammos lökéssel ugyancsak
első lett. Nyári Gábor egy kilogrammal meghaladva bajnoki testsúlyát,
kénytelen volt egy kategóriával feljebb indulni. Szoros küzdelem után,
az 5 kilogrammal nehezebb tatabányai sporttársa lökésben 2 kilogrammal Gábor fölé emelkedett. Így Nyári Gábor 63 kilogrammos szakítással
és 72 kilogrammos lökéssel a második lett.
Itt kiemelem Rigán Richárdot, legfiatalabb versenyzőmet, aki versenyről versenyre mind jobban bizonyít,
szorgalmának köszönhetően. Ezt az
eredményt sok-sok tonna megmozgatásával érik el, itt szimulálni nem
lehet. Vagy kiemeled, vagy nem. Dicséretet és bíztatást érdemelnek ezek
a fiúk!
Nem szabad lebeszélni őket, negatív sportként emlegetve a súlyemelést. Erről már nem egyszer panaszkodtak a súlyemelést szerető sportolóim. Legnagyobb örömömre telefonált egy anyuka Ráckeresztúrról,
hogy fia szeretne a világ legerősebb
embere lenni. Végre nem Maradona,
tehát labdarúgó, hanem súlyemelő akar lenni valaki. Már három keresztúri gyerek bővíti csapatunkat.
Fiúk, lányok jelentkezését várom,
akik szeretnének erősek, és egészségesek lenni, és nem félnek a munkától. A martonvásári önkormányzattól
kaptam egy jó hírt, hogy a sportpályán építenek egy súlyemelő termet,
ami erőnléti felkészülést nyújtana
más sportágak képviselőinek, focistáknak és kézilabdásoknak is.
Kiss István edző

Látványos versenyek – kungfu

Több mint száztíz versenyző és
sok érdeklődő követte nyomon
az eredetileg Budapestre tervezett, ám végül Martonvásáron
megrendezett
nemzetközi
kungf u versenyt, melyet a
Seven Star Mantis sportszövetség (Hét Csillag Sáska Stílus szövetség) rendezett. Hong Kongból, Németországból és Angliából is érkeztek versenyzők. A sanda
kategória döntőjében a német
és magyar versenyző párviadalából az utóbbi, Fekete Tamás került ki győztesen.
Kovács László, a verseny főszervezője ezúton is köszönetét fejezi ki dr. Szabó Tibor polgármesternek segítségéért.

Akinek a látottak alapján kedve lenne ehhez a sporthoz, az a (70) 450–4723-as telefonszámon, Kovács Lászlónál jelentkezhet.

Rájátszás az alsóházban
A Fejér Megyei Kézilabda Bajnokság női és férfi alapszakaszának kézilabda mérkőzései
március végeztével befejeződtek. Áprilisban mindkét csapatunk az alsóházban kezdheti meg küzdelmét.
Női csapatunknak három mérkőzése volt
hátra az alapszakaszból, melyből egy mérkőzést bravúrosan megnyertek lányaink az
utolsó pár percben, egyet a papírforma szerint sajnos elvesztettek és egy mérkőzést a
rendkívüli hó helyzet miatt nem tudtak lejátszani és az ellenfél kapta meg a plusz két
pontot. Így végül a lányok az alsóházban
kezdhetik meg a rájátszást, ahol Polgárdi,
Aba és Soponya csapataival kerülnek majd
szembe a következő két hónapban.
Férfi együttesünkre két mérkőzés várt márciusban. A DVSI-DAC és a DAC csapa-

taival kellett megküzdeniük, sajnos mindkét meccsen alul maradtak fiaink és ezzel ugyancsak az alsóházban folytathatják küzdelmeiket. Ott viszont csoportelsőként vághatnak neki a tavaszi szezonnak.
Az alsóházban Seregélyes, Simontornya és
a DVSI-DAC csapataival kerülnek majd
szembe.
Női és férfi csapatainknak is gólokban gazdag győztes meccseket kívánunk!
A rájátszás mérkőzéseinek időpontjairól és helyszíneiről a Martonvásári Kézilabda Sport Egyesület honlapján
(http://martonvasarkse.webuda.com/) tájékozódhatnak, vagy a városban kihelyezett plakátjainkról! Szeretettel várunk
minden kedves kézilabda rajongót mérkőzéseinkre!
Záborszki Helga
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Jelölés helyi kitüntetésre
és elismerő címre

#

Képviselő-testületünk 2013-ban is dönteni kíván a „Martonvásár
díszpolgára” cím és a „Martonvásárért” kitüntető díj átadásáról, melyhez ezúton kérjük az Önök együttműködését. Segítse
munkánkat, hogy az arra érdemeseket díjazhassuk Martonvásár
szolgálatában végzett tevékenységükért.
A mellékelt javaslat kitöltésével szíveskedjen jelölését megtenni azon személy(ek)re vagy közösség(ek)re, akik városunk társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális vagy sportéletében maradandót alkottak, akik tevékenységükkel hozzájárultak településünk fejlődéséhez, ismertségének növeléséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
A díszpolgári címre 1 személy, a kitüntető díjra 2 személy vagy
közösség jelölhető.
A javaslatok leadásának határideje, helye: 2013. május 31-e
(péntek) 12 óra, az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen vagy a Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálatán (2462
Martonvásár, Budai út 13.). A nyomtatvány Martonvásár honlapján elektronikus formában is elérhető: www.martonvasar.hu
(hírek).

Martongazda Kft.
elérhetőségei,
temetői ügyintézés
Martongazda Kft.
2462 Martonvásár, Budai út 13.
Az iroda címe: 2462 Martonvásár, Fehérvári út 10.
(volt tűzoltószertár)
Telefonszámok:
(22) 569–128 • fax: (22) 569–127
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8–16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:8–18 óráig
Csütörtök: 8–16 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Javaslat

Temetőgondnok:
Molnár Katalin
(20) 417–0424
email címek:
martongazda2011@gmail.com
martongazda2011.mk@gmail.com

Ajánló személy, közösség neve: . ......................................... .
����������������������������������������������������������������������������������������������
„MARTONVÁSÁR
DÍSZPOLGÁRA” címre
Martonvásár díszpolgára
cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
Martonvásár javára folytatott eredményes és sikeres tevékenységével, egész
életművével elismerést vívott ki.

„MARTONVÁSÁRÉRT”
kitüntető díjra
Martonvásárért
kitüntető
díj adományozható, annak
a személynek, vagy közösségnek, aki/amely településünk fejlesztéséért, társadalmi, gazdasági, tudományos,
irodalmi, művészeti, egészségügyi, közoktatási, közművelődési és sportéletéért kiemelkedő, kimagasló
munkát végzett.

Javasolt személy
neve:
1. .........................................

Javasolt személy,
közösség neve:
1. .........................................
2. .........................................
Életrajz, tevékenység, eredmények rövid bemutatása:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Dátum: 2013. �����������������������������������������������������������������������
.........................................
aláírás
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A Martonvásári Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási rendje
április 1-jétől

Lakosságszolgálat
(folyamatos)
Hétfő: 8–16
Kedd: 8–16
Szerda: 8–17
Csütörtök: 8–16
Péntek: 8–12

Polgármesteri
Pénztár
Hivatal
Szerda: 8–12, 13–17
– ügyintézők
Polgármester,
Hétfő: 13–16
alpolgármester,
Szerda: 8–12,
jegyző,
13–17
kabinetvezető
Péntek: 8–12 Szerda: 8–12, 13–17

Falugazdász

Kovácsné Holecz Gyöngyi
Ügyfélfogadás: keddenként 8 óra 30-tól 12 óráig tart.
Helyszín: Városháza Geróts-terme
Elérhetősége: (20) 253−4078

A posta nyitva tartási ideje
Hétfő
8−16-ig

Elérhetősége: (22) 460−001
Kedd
Szerda
Csütörtök
8−16-ig
8−18-ig
8−16-ig

Péntek
8−16-ig

PÁLYÁZAT

Civileknek, sportolóknak

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. évi költségvetési rendeletében 2,5 millió forint pályázati keretet különített el a Martonvásáron működő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére. 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.
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. évi költségvetési rendeletében 7,4 millió forint pályázati keretet különített el a Martonvásáron, sport területén működő,
a település sportkoncepciójában nevesített egyesületek részére.
A pályázat célja a Martonvásáron működő, bejegyzett sportszervezetek tevékenységének segítése, a sportkoncepció céljainak elősegítése, a versenysport, kiemelten az ifjúsági- és utánpótlás nevelés finanszírozása. Az érintett szervezetek mindkét körben a képviselő-testület Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottsága részére címezve 1 eredeti, 1 másolati példányban és digitális formában, a Brunszvik–Beethoven
Rendezvényszervező Központhoz (Szent László út 20., e-mail:
bbkozpont@martonvasar.hu) nyújthatják be a pályázatukat április 30-án (kedden) 18 óráig.
Határidőn túl beadott pályázatok mindkét érintett körben érvénytelenek!
A pályázatokat mindkét körben május 10-éig bírálja el a bizottság.
Pályázati feltételek:
01. Pályázatot nyújthat be, mindkét kategóriában Martonvásáron
bejegyzett vagy tevékenykedő jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet.
02. Támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre jelen kiírásban nem releváns.
03. A finanszírozás módját majd a megkötött szerződés tartalmazza.
04. Jelen pályázat saját forrást nem ír elő.
05. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra lehetőség nincs.
06. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó lehetőség nincs.
07. A pályázat eredményéről a döntést követően a
www.martonvasar.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.
08. A pályázat feltétele a kötelezettségvállalás a pályázott cél
megvalósítására, elszámolására, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére.
09. A pályázatban kötelezően szerepeltetni kell a szervezet nevét, címét, elérhetőségeit (e-mail címet is), a képviselő nevét, a szervezet adószámát és bankszámlaszámát.
10. A pályázathoz kötelezően csatolandó:
• alapító okirat/alapszabály;
• költségvetés a pályázandó tevékenységről;
• a szervezet nyilvántartásba vételéről, a bejegyzést igazoló, bíróság által kiállított – 30 napnál nem régebbi – nyilvántartólap (amennyiben van ilyen);
• a számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről
(amennyiben van ilyen);
• szöveges indoklás az igényelt támogatás felhasználásáról
(max. 1 oldal terjedelemben).
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 bbkozpont@martonvasar.hu e-mail címen vagy a
(22) 460−286-os telefonszámon.

„Gyere a könyvtárba, ez az olvasás fellegvára”
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0047

Színes kalandozás
betűországban
Az internetes nemzedéket a könyvtárba csábítják, s a jövő olvasóit nevelik könnyed formában. A megújult könyvtárban április
27-én, délelőtt 10 órakor a legkisebbeket Telegdi Ágnes várja,
„Ó azok a csodálatos állatok” című műsorával.
A műemlék óvoda romantikus külseje, igényes belső terei, korszerű infrastruktúrája megfelelnek a mai igényeknek. Hat vadonatúj számítógépen gazdag programokkal, számos szolgáltatással teszik vonzóvá a helyet, s zenés-játékos foglalkozásokkal, előadásokkal, a digitális olvasás lehetőségeinek bemutatásával várják a legifjabbakat. Versmondó klub, rendhagyó irodalomórák, könyvbemutatók szerepelnek a programok között. A
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ a sikeres
Új Széchenyi Terv pályázata révén régi vágyat és sok színes ötletet vált valóra.
Zsohár Melinda

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.
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HIRDETÉS

A Martongazda Kft.

eladásra kínál
hőszigetelt ablakokat
darabonként 5000 forintos áron

bordásfalat

10 000 Ft/db áron
Az eladásra kínált ablakok és bordásfal
megvásárolható a Martongazda Kft-től.
Érdeklődni lehet:
Megyeri Lászlónénál a (20) 941–8157-es telefonon

O K TATÁ S
Szeretettel várjuk Dózsa György út 6. szám alatti
Kis Cuki kávézónkba kedves vendégeinket.
Minőségi fagylalt, kávé és cukrászsütemény
a hét minden napján 10-től 19 óráig.

VÍZEN:
motoros és vitorlás hajóval (naplemente túra
lehetőség), nemzetközi engedély,
12 főig, 20 méteres hosszúságig.
KÖZÚTI JÁRMŰVEZETÉS:
M, A, B, BE, C, CE, D, DE, E kategóriás
szaktanfolyamok Érden.
Érdeklődni: (30) 945–0406
Szakoktató: Oláh László okleveles mérnök-tanár

Szent László
Völgye Segítő
Szolgálat
Cím: 2462 Martonvásár,
Szent László út 20.
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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INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2013. március 1–31-éig
Házasságot kötött 2 pár.

Újszülöttjeink:
Kramár Janka, Gyurman Tamás, Haris Arina,
Fábián Barnabás, Majoros Soma
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink*:
Ihász Róbert (55), Bukó Lászlóné (84),
Tálas József (76), Purnhauser Jánosné (89),
Búza Sándor (75), Suba István Ferenc (59),
Burián Józsefné (87), Szentgáli Józsefné (78)
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.
* a rendelkezésre álló adatok alapján.

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak, akik Tálas József temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek vagy együttérzésükkel próbáltak vigaszt nyújtani. 
Gyászoló család
***
Burián Józsefné március 24-én, 87 éves korában elhunyt.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Burián
Józsefné temetésén részt vettek, jelenlétükkel fájdalmunkban osztoztak. Köszönetünket fejezzük ki a Harmónia Idősek Otthonának lelkiismeretes munkájukért.
***
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Bukó
Lászlóné temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
s ezzel fájdalmunkat enyhítették.  A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet

ORVOSI RENDELÉS
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: (22) 460–053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (30) 956–4597
Dr. Czikajló Gyula
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfő:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet működik.
LABOR INFORMÁCIÓ
Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6 óra 30-tól 8 óra 30 percig.
(Kérjük Önöket, hogy 8 óráig érjenek ide!)
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10. Tel.: (25) 492–021
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap 8 óráig, péntek 16 órától
hétfőn 8 óráig

Ercsi: május 1., 4., 5.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: április 20., 21. és május 11., 12.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: (22) 569−146; (22) 460−019
Ráckeresztúr: április 27., 28.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr,
Hősök tere 4/5; Tel.: (25) 455−812

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

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak
26 éves tapasztalattal. Telefon: (20) 432−9407.
• Másfél szobás, összkomfortos lakás a város központjában kiadó a
második emeleten. Tel.: (22) 460–257
• Német tanítás, korrepetálás. Más humán tárgyakból is segítek. Tel.:
(22) 460–257
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Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Orbán András
Fotó: Kizmus Lajos, Turcsányi Ercsébet, Vécsy Attila
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelős kiadó: Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
• Mentők:
104
A 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

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.
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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SPORT

Célunk a kupában

Három mérkőzésen vagyunk túl, Szabadegyháza ellen 2:1-re, Agárd ellen 4:2-re, a Dunafém ellen 2:0-ra nyert csapatunk. A Baracs
és a Sárosd elleni mérkőzéseket elhalasztotta a Szövetség a rendkívüli időjárás miatt. A pénztelenség ellenére a
srácok előtt le a kalappal, még akkor
is, ha akad egy-egy kivétel. Az edzésmunkánk a tavalyihoz képest sokat változott. Igaz, meghatározó játékosok távoztak, de mindent megteszünk, hogy
jól szerepeljünk. A Magyar Kupában is
szeretnénk helytállni, május 8-án Győrben, az ETO Stadionjában egy televíziós meccsen szerepelhet csapatunk a
Babót SE ellen. Célunk a döntőbe jutás.
Erre a mérkőzésre is mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Az időjárás miatt hónapok óta teremben
edzünk. Ugyancsak az időjárás miatt maradtak el mérkőzések, megyeszerte vigyáztak a pályákra. Itt, Martonvásáron,
mint utólag megtudtuk, a sportpályán
idegenek egy jót futballoztak, nem törődve azzal, hogy feltúrják, szétrombolják a pályát.
Egy pályázaton nyert összegből meg kell
teremtsük a biztonsági feltételeket, s akkor remélhetőleg egy igazi sportpályaként és nem legelőként tudjuk működtetni ezt a létesítményt. Pénzügyi hátterünket is mihamarabb rendbe kell tenni.
Erre egyelőre csak ígéretek vannak, azzal meg nem sokat érünk…
Mérkőzéseinkről és programjainkról bővebb információt honlapunkon, a
www.martonsk.gportal.hu találnak.
MSK

Futsalban, döntőben

A Mustangosok már nagyon várják a Bozsik Tornát
U11-es csapatunk bejutott a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség
által indított Futsal Bajnokság döntőjébe,
amit Üllőn a városi sportcsarnokban szerveznek április 7-én.
U12-es körzeti válogatott korosztályoknak március 18-án tornát szerveztünk a
felcsúti Akadémián, ahol az Akadémia,
Martonvásár, Felcsút és Csákvár legjobbjai vettek részt. Gyerekeink kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak.
Március 29-én a martonvásári iskola tornatermében fogadtuk a székesfehérvári
U7-es Főnix csapatát, a mérkőzésen két
kiváló képességű csapat játszott egy parádés mérkőzést. Élmény volt nézni, hogy
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már 6 évesen is mire képes egy-egy gyerek.
Első Bozsik Tornánkat el kellett halasztani az időjárás miatt. Ezt a lapzárta után, de
még a Forum Martini megjelenése előtt,
április 13-án tartjuk meg a martonvásári
sportpályán.
Az U11-es csapatunk mérkőzései is elmaradtak a Buda körzeti bajnokságban,
az időjárás miatt.
Az U13-as bajnokság is tolódott ugyancsak az időjárás miatt, pedig a csapat már
nagyon várja a mérkőzéseket. Mérkőzéseinkre és programjainkra mindenkit várunk szeretettel!
Bővebb információt a www.mustangse.
gportal.hu honlapon találnak.
Mustang SE
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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!

