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Közös útjaink
(Cikkeink a 3. és a 12. oldalon.)

Várjuk Önöket…

…július 17-én (szerdán) 17 órára a Segítő Szolgálat épületéhez (Szent László út 20.) mindazokat, akik örömmel vették az utak
és járdák építését;
…július 20-án (szombaton) reggel 7 órától termelői vásárra a Dózsa György út 6. szám alatt (a volt TSZ udvarban);
…július 20-án (szombaton, eső esetén 21-én vasárnap) 19 órakor a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Beethoven koncertjére
a Brunszvik kastély parkjába. Vezényel Kocsis Zoltán;
…július 27-én (szombaton, eső esetén 28-án vasárnap) 19 órakor a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Beethoven koncertjére a
Brunszvik kastély parkjába. Vezényel Antal Mátyás;
…augusztus 3-án (szombaton, eső esetén 4-én vasárnap) 19 órakor a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Beethoven koncertjére
a Brunszvik kastély parkjába. Vezényel Vásáry Tamás.
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Képviselő-testületi
és Kabinethírek

Képviselő-testületünk az elmúlt időszakban három ülést
tartott. A június 12-én, 25-én
és július 2-án megtartott ülések fontosabb témái a következők voltak.
Döntésünk értelmében 45 millió forintért megvásároljuk a
műemlék Gyermekkert épületét a Római Katolikus Egyházközségtől. Így közösségünk
(önkormányzatunk) tulajdonába kerül településünk egyik
legszebb épülete, mely méltó
hely a könyvtár és a jövőre elkészülő új épületszárnyban az
Óvodamúzeum számára.
Elfogadtuk a kormányzati tá
mogatás felhasználásáról szóló
korábbi döntéseink, a 2013. évi
költségvetésünk módosítását.
Döntöttünk a védőnői körzetek és a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodásának
módosításáról.
Elfogadtuk a Martongazda
Kft-nél folytatott belső ellenőrzés vizsgálati megállapításai alapján készített intézkedési tervet, a „Martonvásárért”
Alapítvány alapító okiratának
módosítását, a helyi esélyegyenlőségi programot.
Véleményeztük a Beethoven
Általános
Iskola
igazgatói pályázatát, mely szerint
Turcsányi Klára jelenlegi igazgatóasszonyt a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.
Döntöttünk az óvodai státusz
számokról,
testvértelepülésünk, Mezőkölpény támogatásáról (projektor vásárláshoz),
valamint értékeltük a polgármester munkáját. Arról is döntöttünk, hogy nem vásárolunk
meg egy Budai úti ingatlant.
A közétkeztetés tárgyában
több köztes döntést is meg
kellett hozni. Sajnálatos módon az egyik helyi pályázó

ajánlati pályázatot állított ös�sze a részvételi szakaszban,
így ki kellett zárni. A továbbiakban három pályázó verseng,
hogy ősztől a Postakocsi étteremből láthassa el az óvodásokat, iskolásokat és hosszabb
távon a betévedő vendégeket.
Sikeres tárgyalásoknak köszönhetően a 7,45 millió forint összértékű Fejérvíz Zrtben lévő részvénycsomagunkat, 100 ezer forint névértékű
részvény megtartása mellett,
12,5 millió forintért értékesítjük Székesfehérvár városnak.
A képviselő-testület az
idén Martonvásár Díszpolgára címet Pletser Tamásnak, Martonvásárért díjat
pedig Manfred Pfendernek
(Baienfurt) és Dolinka
Zsoltnénak adományozott,
melyeket az őszi fesztiválon adunk át.

Beruházások

Az óvoda építése gőzerővel
zajlik. A cserépfedés, a homlokzat szigetelése elkészült, a
nyílászárók bekerültek, a belső munkálatok folyamatban
vannak. Reményeink szerint
a két csoportszoba szeptember
1-jére elkészül.
A Martongazda Kft. kivitelezésében a Rózsa-Szőlőhegy
utcák, valamint a Dreher utca
aszfaltburkolata, illetve a
Szent László út járdája elkészült. Jelenleg az iskola főbejárata előtti terület térburkolása, valamint a „B” épület emeletén a vizesblokkok teljes felújítása folyik. Augusztusig a
www.martonvasar.hu oldalon
a Városfejlesztés menüpontba részletes információkat töltünk fel, ahol az érdeklődők
jobban is megismerhetik közös beruházásainkat.
Horváth Bálint

Sajtóközlemény

DEROGÁCIÓS VÍZI KÖZMŰ PROJEKTEK
ELŐKÉSZÍTÉSE - KEOP-7.1.0/11
2013 / július / 05
A Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás „A Martonvásári
agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása” címmel, KEOP-7.1.0/11-2012-0018 azonosító
számon pályázatot nyújtott be a ráckeresztúri tisztítómű
korszerűsítésére, bővítésére és újabb csatlakozási lehetőségek megteremtésére.
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló, a 86/2009 (IV.10) Kormány rendelettel módosított 25/2002. (II.27.) Kormány rendelet szerint a ráckeresztúri szennyvízelvezetési agglomeráció négy
településből áll: Ráckeresztúr, Gyúró, Martonvásár és Tordas.
Martonvásár város, Tordas, Gyúró és Ráckeresztúr községek
szennyvíztisztítására megépített szennyvíztisztító mű hidraulikai és biológiai kihasználtsága 100%-os, a jelenleginél több
szennyvíz befogadására nem alkalmas. A telep jelen állapotában is túlterhelt biológiai szempontból, ezért annak több eleme is korszerűsítésre szorul, így feltétlenül szükséges kapacitásának bővítése, technológiájának korszerűsítése.
Emiatt a négy település Társulást hozott létre, mely Társulás
pályázatot nyújtott be az említett címmel a tervezési és engedélyezési feladatokra.
Az eddig elvégzett előkészítési tevékenységek.
• Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés elkészítése.
• Engedélyes tervek elkészítése.
• Kapcsolódó tevékenységek: közbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása.
A nyertes projekt Támogatói okiratban rögzített elszámolható összköltsége nettó 33 555 000 forint, amelyhez igényelt és
elnyert támogatás összege 28 521 750 forint. A projekt tervezett, áfá-val számított bekerülési költsége 42 614 850 forint.
A projekt tényleges kedvezményezettje a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás, mely 2013. július 1-jétől jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásként működik tovább és melyet gesztorként a pályázatban Martonvásár Város
Önkormányzata képvisel.
A több mint 700 millió forintos fejlesztés kivitelezésére a
Társulás újabb pályázatot nyújt be, melynek alapját (tanulmányok és engedélyes tervek) az ezen pályázat során elkészült dokumentumok képezik.
(Részletes információk a projektről: www.szlvcsatorna.hu)
Martonvásár Város Önkormányzata a „Szent László Völgye
Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás” nevében
Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Telefon: +36 (22) 460-004
E-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu
Honlap:www.szlvcsatorna.hu

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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Polgármesteri sorok

Kedves Olvasó!
Martonvásár utcáit járva bizonyára önnek is feltűnt, hogy
néhány helyen új aszfaltcsík
készült. Valóban, az elmúlt
három évben több mint hatvan
millió forintot költöttünk útépítésre. Hogy ez sok vagy kevés, az nézőpont kérdése. Ha
az eltelt egy-két évtized ilyen
célra költött pénzeit vesszük,
akkor meglehetősen magas
összeg. Ha viszont útjaink állapotát tekintjük, akkor bizony
sokkal többre lenne szükség.
Mégis, úgy gondolom, érdemes volt erre a célra takarékoskodni, hiszen az utak mindennapi életünk egy részének
fontos színterei. Jó volt találkozni azzal az apukával, aki
talán elsőként vette birtokba a Szőlőhegyi utcát, amikor
görkorcsolyát húzott és kis-

Közös útjainkról
fiával együtt tesztelte az aszfalt minőségét. Természetes
dolog, hogy „lakóterületként”
megjelölt új útjainkat ily módon is használjuk. Ha valaki tőlünk Nyugatra fekvő kisvárosban járt, azt tapasztalhatta, hogy kitűnően megférnek egymás mellett a gyalogosok, kerékpárosok, babakocsival közlekedő anyukák, autósok és a motorosok. Jó lenne, ha ez Martonvásáron is így
történne.
Persze van ellenpélda is, amikor a harmincas táblával védett útszakaszon egy fiatalember nyolcvanas tempóban száguldva ön- és közveszélyesen
közlekedik, és ha valaki ezt
számon kéri rajta, még neki
áll feljebb. Vagy az az ifjú szőke hölgy, aki az egyirányú utcában menetiránnyal szemben

Útépítések 2011–2013.

Közterület neve
Év Hossz Felület Bekerülési
				
költség
				
(önkormányzat
				
részéről)
		
fm
m2
Ft
Határ u.
2011 357
1800
–
Béke u.
2012 207
1000
9 000 000
Széchenyi u.
2012 230
950
4 050 000
Kossuth tér
2012 217
950
4 050 000
Deák F. u. parkoló
2012 125
750
4 500 000
Vasút u. út és járda
2013 410
3570
–
Rózsa u.
2013 167
892
9 000 000
Szőlőhegyi u.
2013 312
1150
13 000 000
Dreher u.
2013 283
1760
16 000 000
MÁV Felvételi épület
előtti terület
2012		
350
2 500 000
Széchenyi u. járdaépítés 2012
77
100
500 000
Dr. Gyulay Gy. u.
2013
60
240
1 500 000
Béke köz
2012
61
275
–
Mindösszesen:				
64 100 000

Meghívó
Elkészült a Szent László úton a járda. Nem kell zötykölődni a
kisgyermekeknek a babakocsiban, a szülőknek, iskolásoknak
sárban taposni. A járda felújítása után elindult a gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárása is, mely reményeink szerint
szeptemberre készül el.
Mindazokat, akik örömmel vették a megépült járdát, kérjük, jöjjenek el gyermekeikkel együtt július 17-én (szerdán)
17 órára a Segítő Szolgálat épületéhez, ahol dr. Szabó Tibor
polgármester látja vendégül az érkezőket.

kívánt elsietni. Több mint fél
órába tellett, mire sikerült őt
meggyőzni, jobb lesz ha vis�szafordul. Azt javaslom ilyenkor álljunk a sarkunkra és értessük meg renitens polgártársainkkal, Martonvásár olyan
hely, ahol kötelező betartani a
szabályokat, és illik a másikra
odafigyelni.
Az útépítés számtalan lehetőséget adott rá, hogy a környéken lakók elmondják panaszaikat, ötleteiket, javaslataikat, ezek közül érdemes volt
jónéhányat megfogadni. Talán
ettől is jobbak lettek útjaink.
Persze az olyan kívánságokkal nem igazán lehetett mit
kezdeni, hogy saját kocsibejárót vagy beállót építsünk közpénzen. Aki ilyet akart, annak
bizony saját magának kellett
az árát kifizetni.
Sokan feltették a kérdést: Miért éppen ezeket az utcákat
újítottuk fel? Szakemberekből
álló testületet bíztunk meg az
útépítési sorrend meghatározásával. Két fő szempont szerint született a döntés: egyrészt az utak forgalma, más-

részt pedig állapota alapján.
Persze, mint minden szándék,
ez is megkérdőjelezhető…
Természetesen az útépítés sem
sikerült mindig tökéletesre,
sok helyütt a járulékos munkák, vízelvezetés, árkolás, átereszek javítása még előttünk
áll. Az érintettektől türelmet
kérünk. Mint ahogy a Tátra utca lakóinak is számítok
megértésére. Bár az út állapota ott is meglehetősen rossz,
mégis úgy gondolom, jobb ha
a polgármester lakóházának
utcája valahol a sor vége felé
helyezkedik el.
Remélem a felújított utcákon
egymással találkozva talán
egy kicsivel több mosollyal
köszönthetjük egymást.
Szabó Tibor

Kistérségi orvosi ügyelet
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás közbeszerzési pályázatot hirdetett
meg a központi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet működtetésére. Az International
Ambulance Service Kft. a Martonvásári kistérség (Martonvásár, Ercsi, Tordas, Gyúró,
Kajászó, Baracska, Ráckeresztúr) közigazgatási területén
2006 novembere óta látja el az orvosi ügyeletet. A jelenlegi
közbeszerzési eljárás nyertese cégünk lett, és további négy
évre kötöttünk szerződést a feladat ellátására.
Az orvosi ügyelet július 1-jétől a következő helyszíneken és
időpontokban érhető el: hétköznap 16-tól 8 óráig, valamint
hétvégén és ünnepnapokon 24 órás szolgálat alatt.
1. Ercsi Egészségügyi Központ, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Ügyelet: (25) 492–021
2. É
 rdi Kistérségi Ügyeleti Centrum, 2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: (23) 365-274
Gyermek ügyelet: (23) 365-770
Az ügylet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.
Balogh Lajos ügyeletvezető
International Ambulance Service Kft.
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Polgármesteri Tehetségtámogató Program
A 2010. október 12-én megtartott alakuló ülésen hozott 180/2010. (X.12.)
határozat alapján polgármester úr munkáját az elmúlt év végén is értékelte a képviselő-testület. Teljesítménye elismeréseként jutalmat szavaztak meg számára, aki a megítélt összeget ismét a tehetséges, kiváló tanulmányi eredményeket felmutató, hagyományos értékek iránt elkötelezett
martonvásári gyerekek, fiatalok számára ajánlotta fel.
Az intézményvezetőktől, magánszemélyektől és civil szervezetek képviselőitől beérkezett ajánlások alapján született meg a döntés, ki és milyen mértékű
támogatást kapjon. A PU-M-A, „avagy
harmadik típusú találkozások filmszalagon” című, májusban megrendezett
fúvószenei koncert keretében dr. Szabó Tibor – immár negyedik alkalommal
– nyújtotta át a díjakat az arra érdemeseknek.
A pénzügyi lebonyolításban továbbra is
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány működött közre. Segítségüket
ezúton is köszönjük!
Támogatásban részesült.
Pletser Cecília a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika tanszékének tervezőgrafika szakirányos, végzős hallgatója. Számos elismerésben részesült már,
melyek közül a 2009-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának logó- és arculattervezési pályázatán
nyert I. díjat, valamint a 2010-ben a Dohányzásról Leszoktatást Támogató Központ plakátpályázatán elnyert nívódíját
emelnénk ki. Köztársasági ösztöndíjban
részesült 2011-ben. Számítógépes grafikai tervezéshez szükséges eszközök beszerzéséhez, elektronikus rajztábla vásárlásához kapott 245 ezer forint támogatást.
Bőke Boglárka a Beethoven Általános
Iskola idén ballagó diákja. Kiváló tanulmányi teljesítményt nyújtott első osztályos kora óta. Több tantárgyból dicsérettel rendelkezik. Sikeresen vett részt iskolai, körzeti és megyei tanulmányi versenyeken. Elsősorban matematikából és
helyesírásból ért el kiváló eredményeket. További tanulmányai támogatásához egy számítógép vásárláshoz kapott
120 ezer forint összegű hozzájárulást.
Bányai Máté az U7-es, Zoboki Levente
pedig az U9-es korosztály futballcsapatának tehetséges játékosa. A Bozsik Tornákon mindketten remek teljesítményt
nyújtottak. Máté ennek köszönhetően
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bekerült a Fejér megyei válogatottba is.
Támogatásként 15–15 ezer forint értékben egy-egy futballcipő vásárlásához
kaptak támogatást.
Süle Barnabás és Patkós Kevin az U11es korcsoportos csapat oszlopos tagjai. A Bozsik Programban, a Buda Körzeti Bajnokságban és az U13-as csapatban is mindketten kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Sporthoz való hozzáállásuk példamutató. Tehetséges, lelkiismeretes játékosok. Fejér megyei, körzeti
és régiós válogatottsággal is rendelkeznek. A két csapatban nyújtott munkájuk
elismeréseként 15–15 ezer forint értékben futballcipő és 20–20 ezer forint értékben sportmez vásárlásához kaptak támogatást.
Gutyina Attila és Zoboki Álmos az U13as csapat meghatározó játékosai. A góllövő lista élén végeztek. Sporthoz való
hozzáállásuk példamutató. Tehetséges,
lelkiismeretes játékosok. Fejér megyei,
körzeti és régiós válogatottsággal is rendelkeznek. A gyerekek 15–15 ezer forint
értékben futballcipőt és 20–20 ezer forint értékben sportmezt vásárolhatnak.
Kondor Zoltán, Petz Csaba, Szöllősi Dávid, Juhász Bence, Gábor Márton, Nagy
Bálint, Földesi Dominik, Gábor Ákos az
U13-as csapat tagjai. A sporthoz való
hozzáállásuk példamutató. Tehetséges,
lelkiismeretes játékosok. A csapat kimagasló teljesítményt nyújtva 2012-ben és
az idén is megnyerte a Fejér Megyei Szövetség által kiírt U13-as bajnokságot. Az
eredményhez ezúton is gratulálunk! A
csapat tagjai 20–20 ezer forint értékben
sportmez vásárlására kaptak lehetőséget.
Molnár Dénes fiatal, tehetséges csellóművész. Művészeti tanulmányait a
martonvásári Művészeti Iskolában kezdte. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója volt, ahol 2008-ban kapott diplomát. A Starker János Nemzetközi Csellóversenyen 2002-ben 3. díjat
nyert, 2003-ban a Kertész Ottó Emlék-
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versenyen első helyezést ért el. Jelenleg
a Győri Filharmonikus Zenekar tagja.
A Crescendo con spirito mesterkurzus
részvételi díját 95 ezer forinttal támogatta polgármester úr, továbbá 200 ezer forint értékben elektromos cselló használatára kapott lehetőséget.
Nemes Anna Rebeka kimagasló zenei
képességekkel rendelkező, kiváló zeneelméleti tudással bíró, technikailag is
nagyon jól képzett tehetség. A Művészeti Iskola két dinamikus és tehetséges tanára Horváth Gábor és Bognár Csaba tanár urak érdekes és előremutató pedagógiai kezdeményezést indítottak útjára „Jazz és könnyűzenei zenekari gyakorlat” címmel. Ennek eredménye az új
együttes, a Pusztai Band, melynek meghatározó tagja Anna. A program 250
ezer forint értékű pianínó használatát teszi lehetővé számára.
Benedek Kata a martonvásári Művészeti
Iskola 4. osztályos növendéke. Kata lelkes, nyitott, intelligens, korához képest
nagyon érett, muzikális és zeneileg feltűnően tehetséges. Részt vett az Egressy
Béni Zeneművészeti Szakközépiskola és
Gimnázium előfelvételi meghallgatásán,
ahol prof. dr. Csetényi Gyula országosan
elismert középiskolai és egyetemi tanár,
valamint nemzetközi hírű fuvolaművész
javasolta Kata zene pályára való felkészítését. Zenei tanulmányaihoz, koncerteken való fellépéshez 250 ezer forint értékű Yamaha fuvola használatát teszi lehetővé számára a támogatás.
Lipovics Ráhel és Lipovics Dániel. A
testvérpár három éve tanul és jár heti
rendszerességgel Polgár Lászlóhoz, a
sakkban világraszóló eredményeket elért Polgár lányok édesapjához, csillagsakk edzésre. Az elmúlt években több
versenyen is részt vettek, melyeken szép
eredményeket értek el. Ezek közül is
kiemelkedik a Csillagsakk Világbajnokság, amit 2012-ben Csehországban,
Pardubiceben rendeztek meg. Dániel junior világbajnok lett, Ráhel pedig junior
3. helyezést ért el, női összetettben pedig
a 4. helyen végzett. A program 100 ezer
forint összeggel segíti az ez évi világbajnokságon való részvételüket.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk és
további sok sikert, eredményes munkát
kívánunk!
Buda Gabriella

Interjú

A foci csapatjáték
Több mint egy évtizede edzi településünk labdarugóit Patkós Csaba. Munkájának eredményei magukért beszélnek. Ehhez elég végignézni a különböző korcsoportos bajnokságok, kupák eredményeit. Ma már a martoni
felnőtt csapatban is több olyan fiatal játszik, akiket Ő ismertetett meg a futball szépségeivel. Ebben az idényben
Ő kapta meg Az év utánpótlás edzője címet. Rövid beszélgetésünk ez alkalomból készült.
• Bár több, mint egy évtizede foglalkozol a martonvásári labdarúgással, mégis alig tudunk rólad valamit. Hol ismerkedtél meg a focival és milyen állomásokon mentél keresztül?
– Szatmárnémetiben születtem, hat évesen édesapám vitt le focizni. Ő a román
nemzeti bajnokság élvonalában rúgta a
labdát, hat fiú testvére közül többen szintén fociztak. Mesterünk Anderkó Ottó,
nemzetközi (FIFA) bíró volt, aki a Kölcsey Ferenc Líceumban, a kevés magyar
nyelvű iskola egyikében alakított ki egy
foci sulit. A játék úgy ment, hogy utánpótlás válogatott lettem, s 16 évesen írtam alá első profi szerződésemet a helyi
csapatnál, az FC Olimpia Szatmárnémetinél. Onnan 1990-ben jöttem a Fradihoz.
Az első évben magyar kupát és bajnoki
ezüstöt, majd a következő esztendőben
bajnokságot nyertünk. Ennek köszönhetően jöttek a nemzetközi mérkőzések és
a külföldi szerződések is.
• Az aktív labdarúgóból hogyan lettél edző?
– Még a BKV-nél rúgtam a labdát, amikor
elvégeztem a Testnevelési Főiskola edzői
szakát, sőt Vácott üzletvezetést is tanultam. Az edzői munkát a BKV-nél kezdtem Dayka Gábor mellett Sikesdi Gáborral. Feladatunk az utánpótlás nevelése, az
első Bozsik-program elindítása volt.
• Hogyan kerültél Martonvásárra, mi lett
a feladatod?
– Jakab Elek keresett meg 2001 körül,
hogy Martonvásáron meg kellene szervezni a Bozsik-programot. A 7–9 éves
gyerekekkel kellett kezdeni az MSK-n
belül, de közben a felnőtt csapatot is
edzeni kellett. A feladat kettős volt. A felnőttekkel a verseny, a gyerekeknél azonban az egyéni és csapat szintű képességek fejlesztése volt a cél. Az évek során a
közös munkának köszönhetően, mert azt
hangsúlyoznom kell, hogy sokan segítették a munkámat, megjelentek az eredmények. Körzet Központnak jelölte a szövetség Martonvásárt, és engem kért fel a
vezetőjének. Vál, Etyek, Gyúró, Tordas
és Martonvásár tartozik ide. A múlt év
óta alközpontként is működünk, három

körzet központot (Felcsút, Csákvár és
Martonvásár) összefogva.
• Hallunk időnként róla, mégis kevesen
tudják, mi a Bozsik-program lényege?
– Ez egy tehetségkutató és fejlesztő program, átgondolt, egymásra épülő fokokkal, a legtehetségesebbeknek kiemelt
foglalkozásokkal. Korosztályonként a
gyermekek korának és a feladatnak megfelelően változik a játékosok száma, a
pálya és a kapu mérete. Ennek révén sajátítják el azt, hogy a foci csapatjáték.
• Adottak ehhez a feltételek?
– A pályánk jó, de nagyon hiányzik a
műfüves lehetőség, az öltözőnkről pedig
jobb nem beszélni. Reménykedünk abban, hogy rövidesen változik a helyzet,
javulhatnak a körülményeink. Erre nem
csak a Körzet Központi szerep miatt van
szükség, hanem azért is, mert már a megyei bajnokságban is olyan indulási feltételeket szabnak, aminek lassan nem tudunk eleget tenni.
• Mi lesz a tehetséges, kiemelkedő gyermekek további sorsa?
– Sajnos vidéki szinten a tehetségeket el
kell engedni, ezt a szövetség támogat-

ja is. A kis egyesületek szűkös lehetőségei miatt azonban jobb lenne, ha szerződéses szinten támogatnának az utánpótlás
nevelésért.
• Melyek a legkedvesebb emlékeid edzői
munkádat illetően?
– A legfontosabb a csapatjáték. Az hozza az eredményeket. Büszke vagyok arra,
hogy a felnőttekkel két évig az NB IIIban játszhattunk, s nem kiestünk onnan,
hanem anyagi lehetőségeink miatt kellett
visszalépnünk. Sokat jelent, hogy a feljutást követően csak egyetlen ponttal maradtunk le a dobogóról. Jó érzéssel tölt el,
hogy a jelenlegi felnőtt keret 80 százaléka martoni labdarúgó, közülük többet én
ismertettem meg a foci szépségeivel.
• Az U13-as csapat ontja a gólokat. Tavaly
215 rúgott gól mellett 5 kapott gólt mutatott a statisztika. Ilyen arányok láttán az
olvasó képes azt gondolni, hogy az ellenfél létszámhiányosan állt ki. Mi a titkuk?
– Már említettem. A titok a csapatjátékban
rejlik. Úgy látszik, sikerült ráébreszteni a
gyerekeket arra, hogy a focit tizenegyen
játsszák.
• Merre vezet az út tovább?
– Tizenhárom év alatt elértünk egy szintet, látják, hogy csináltunk valami jót.
Szeretnék tovább lépni, erre a már említett technikai hiányosságok kikü
szöbölése teremtené meg a feltételeket.
A Mustang-gal is szeretnék profibb szintre lépni, elérve, hogy ne vigyék el innen
a tehetségeket. Jó lenne közülük többet
itt tartani.
Orbán András

Judit Asszony 80 éves

A hölgyek, legalább is egy bizonyos életkorig nem büszkélkednek az életkorukkal. Nyolcvan év azonban emberi léptékkel már nagy idő, majdnem három emberöltő. Néhány napja de Gerando Teleki
Judit asszony tudhat ennyi, mozgalmas
évet a háta mögött. Martonvásár, a családi hagyományok ápolása, Martonvásár
hírnevének öregbítése, a magyar kultúra értékeinek megismertetése, valamint a
francia-magyar kapcsolatok erősítése érdekében kifejtett munkáját 2001-ben ismerte el Díszpolgári címmel. Nagy szerepet vállalt a Beethoven Múzeum felújításában és lelkesen támogatta az Óvodamúzeumot is. Judit asszonynak köszönhetjük a Saint Avertinnel létrejött testvérvárosi kapcsolatot is. Életéről és céljairól
1994-ben, közel húsz esztendeje így val-

lott: „Teljes szívemből érzem, hogy milyen szép a magyar
történelem, milyen
szép a magyar név,
és boldog vagyok,
hogy a magam szerény eszközeivel a szépség fenntartásához hozzájárulhatok.”
Ennek szellemében töltötte el az elmúlt
két évtizedet is. Sajnos, ma már egészsége nem engedi, hogy hosszabb útra vállalkozzon, így Martonvásáron már nem
köszönthetjük. Akik személyesen ismerjük, születésnapján is sok szeretettel gondolunk a távolból a magyar kultúra szerető és lelkes nagykövetére, s kívánunk ezúton is jobb egészséget, sok boldogságot.
Orbán András
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Ez történt

Villő a Gyöngyösbokrétán

A vajdasági Gombos község kulturházának udvarában
mintegy tíz percre megállt az
élet, mert táncosaink, ahogy
azt megszoktuk tőlük, ismét
fergetegeset alkottak. Mindez június 9-én, az 50. jubileumi Gyöngyösbokrétán történt, amire meghívták a Művészeti Iskola legidősebb
tánccsoportját, a Villőt. Az
első közös művelődési műsort még 1936-ban rendez-

te meg négy nyugat-bácskai
falu, Doroszló, Bácskertes,
Szilágyi és Gombos. Ebből
alakult ki a Gyöngyösbokréta,
a vajdasági magyarság legtömegesebb művelődési rendezvénye, melyet 50. alkalommal
rendeztek meg, ezúttal, a jubileum alkalmából újra Gomboson. A rendezvényre ellátogatott Magyarország rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete, Nikowitz Oszkár is.

Egy osztálytalálkozó
margójára

Kedves Osztálytársaim, Barátaim! Engedjétek meg, hogy egy
Kölcsey idézettel kezdjem: „Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk akkor még barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az
egész világot.”

Tehetségnap az Alkotóházban
Nagyszabású rendezvénnyel
zárult június 22-én a Mar
tonvásári Tehetséggondozó
Alapítvány „Ego et Mundi”
programja. Ez a Nemzeti Tehetség Program keretében „A
tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények
támogatására” kiírt (NTPAMI-12-0075) pályázat támogatásával valósult meg.
A Művészeti Iskola tizenhárom növendékéből alakult alkotócsoport öt hónapos intenzív munkájának eredményét láthattuk az Alkotóházban rendezett kiállításon.
Czifra Eszter, Dudás Ádám,
Herczku Éva, Kárpáti Bence,
Király Viktória, Kiss Kincső,
Kovács Szilárd, Nagymáthé
Richárd, Nemes Barnabás,
Szabó Emese, Szeidl Kriszti-

na, Varga Judit és Varga Vince eltérő megoldásokkal, különböző technikákkal megvalósított művei adtak keresztmetszetet az „Ember világáról” ahogyan ők látják. Feltűnően nagy méretű olaj és
akril technikával készült festmények bátor színhasználata, életkorukat meghazudtoló technikai megoldások tették igazán különlegessé a kiállítóteremmé alakított Alkotóházat.
A 10 órakor kezdődő tehetségnapot három fiatal zenekar, a Revant, a Fél hét és a
Pusztai Band bemutatkozása tette színesebbé. Az udvaron felállított rendezvénysátorban Kárpáti József, a program vezetője, Jesztl József és
Bódi Árpád tartottak előadást
a tehetséggondozásról.
Nemes József

Nyári nyitva tartás
a Könyvtárban
Könyvtárunknak az iskolai tanítási szünetben megváltozik a
nyitva tartási rendje. Június 17-étől augusztus 1-jéig, valamint
augusztus 21-étől augusztus 31-éig:
Hétfőn 14-től 18 óráig
Kedden 9-től 12 és 14-től 18 óráig,
Szerdán 14-től 18 óráig
Csütörtökön 14-től 18 óráig,
Pénteken 9-től 12 és 14-től 18 óráig
állunk az olvasók rendelkezésére. Augusztus 1-jétől 20-áig a
könyvtár szünetel.
Szolgáltatásaink: könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
könyvtárközi kölcsönzés; számítógép- és internet használat;
fénymásolás A/3 méretig (színes és fekete-fehér), szkennelés,
nyomtatás; laminálás, spirálozás; selejtezett és használt könyvek, folyóiratok árusítása.
Konrádné Papp Orsolya
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Ülnek: Ács Vili, Poledovits Ani, Tóth Iván tanár úr, Mező Kati,
Klopfer Erzsi, Budai Pityu, Baladik Erzsi; állnak: Tóth Béla,
Balikó Erzsi, Kovács Pisti, Kárász Mari, Dégen Gyuszi, Morber
Gyöngyi, Varga Mari, Gerendai Zoli, Hámori Kálmi, Szelei Pityu
Igen, mi 55 év után is ott tudjuk folytatni, azzal a vehemenciával ölelni át egymást, azzal az érdeklődéssel figyelni a másikra, örülni annak, hogy találkozunk, jókat beszélgetünk, mint annak idején, zsenge ifjúságunk éveiben. Sajnos vannak, akikkel
már csak gondolatban vagyunk együtt, de úgy érzem, mintha
ők is itt lennének közöttünk. Gyakran mesélem kis családomnak a diákéveink apró stiklijeit, lógásainkat, lázadásainkat, kibúvóinkat a dolgozatírás alól, a szép kirándulásokat, a boldog és
ártatlan diákszerelmeket. Képzelhetitek, egyre többször mondják „Nani, ezt már hallottuk!”. Hát igen ez már majdnem két
emberöltő. Ám, ha jól belegondolunk, szerintem mindannyian
16, 17, 18 évesek maradtunk lélekben, ám most már úgy hívnak
gyermekeink, unokáink barátai, hogy: Ani néni, Erzsi néni, Marika néni, Kati néni, Gyöngyi néni, Éva néni, Pista bácsi, Vilmos
bácsi, Kálmán bácsi, Zoli bácsi, Béla bácsi…
Bereczki Sándorné Poledovits Ani

„Út a kreativitáson keresztül a munkába”
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0116
Június 24-én gyönyörű alkotásokat csodálhattunk meg a
hat szakkör munkáiból szervezett kiállítás megnyitóján.
A foglalkozásokon közel 90 gyermek fordult meg valamilyen formában. Köszönjük Turcsányi Klárának, a Beethoven Általános Iskola igazgatójának a megnyitón elmondott
köszöntőjét, valamint a foglalkozások vezetőinek, Kővári Katalinnak, Nagy Árpádnak, Rottenberger Sándornénak
és Vécsy Attilának, hogy legjobb tudásuk szerint oktatták gyermekeinket. Átadták tudásukat és hozzásegítették a
résztvevőket kreatív oldaluk kibontakozásához.
Bízunk benne, hogy szeptembertől valamilyen formában
folytatása lehet a megkezdett munkának.
Pfiffer Zsuzsanna szakmai vezető

Intézményeink életéből

Tanévzárás
a diákotthonban

Változatos, sok újat hozó tanévünket eseménydús hónappal zártuk. Július 1-jén „Színvarázs”
Ulwila zenekarunk tagjai (képünkön) – megtisztelő felkérésnek eleget téve – a Baranya megyei
Kozármislényben mutathatták be tudásukat, s a szakkör vezetői egyúttal e speciális zenei fejlesztőmódszer sajátosságaival is
megismertethették az érdeklődőket.
Szakiskolás fiataljaink – a székesfehévári KÖFÉM Művelődési
Központ sikeres pályázata révén – egész éves dramatikus szakkör keretében Quintus Konrád színművész irányításával nyerhettek betekintést a dramatikus játékok birodalmába. Június
3-án a Művelődési Központ színpadán mutatták be tudásukat
több székesfehérvári iskola csapatával együtt.
A ballagás megható, szép pillanatait – hagyományainknak megfelelően – a végzős osztály jó hangulatú bankettje egészítette ki.
Június 18-ától tanulócsoportjaink felkészítő táborban vettek
részt, melynek eredményeként 21-én táncosaink, s zenekarunk
tagjai is sikerrel léptek fel az immár 10. alkalommal megrendezett „Dallal Tánccal Integrált Fesztivál”-on – ezúttal tordasi
helyszínen.
Pályázataink közül
az említett programok megvalósítását kettő nyertes tehetséggondozó pályázatunk segítette.
S míg a pedagógusok a tanévzárás,
bizonyítványírás
feladataival
birkóztak, fiataljaink már megkezdhették a nyári táborozások sorát, elsőként Bükkszentmárton testet-lelket üdítő környezetével
ismerkedve.
Orbánné Molnár Anikó igazgató

Anyatejes Világnap
Gyúrón, a Művelődési Házban
Július 26-án (pénteken) fél 9-től

8 óra 30:	Megnyitó: dr. Radványiné Trautmann Erika, járási vezető védőnő
8 óra 35:	„Szoptatás támogatás – közel az anyához”
címmel Horváth Márta védőnő, IBCLC
(International Board Certified Lactation
Consultant) szoptatási szaktanácsadó
9 óra 00:	„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” címmel ringató
Fiskus Olgával
9 óra 30:	A Dévény Speciális Gimnasztika Módszerről
(DSGM) néhány gondolat Csatári Verától
9 óra 45:	A tervezett szenzomotoros tréningről (TSMT)
Hatvani Dorottyától
10 óra 00:	„Állati jó show”, az alkalmazkodás mesterei –
kisállat bemutató
11 óra 00:	A szeretetre vágyó sün címmel a Palánta Bábcsoport előadásában (Érd)
A rendezvény látogatása ingyenes.
Közben: bababörze, arcfestés, csillámtetoválás,
lufi hajtogatás, póni lovaglás, DSGM, TSMT szűrések

Semmelweis-nap

A jó védőnő ismérve
az emberszeretet

Dolinka Zsoltnét a Megye Kiváló Védőnője díjjal jutalmazta a Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete. Dr. Radványiné Trautmann Erika, járási vezető védőnő adta át az elismerést tanúsító oklevelet, melyhez Tessely Zoltán, országgyűlési képviselőnk is gratulált a Semmelweis-nap alkalmából a Városháza Geróts-termében rendezett ünnepségen. Ez
alkalomból kérdeztük munkájáról.
• Védőnőnek készült?
– Az egészségügyi szakma
vonzott, meg a védőnőség is,
mivel még gyermekkoromból
sok jó tapasztalatom volt védőnőkkel. A szakközépiskolában megkérdezték, hogy ki
szeretne továbbtanulni és úgy
jött, hogy az szeretnék lenni.
Igazán nem volt ez egy nagy
elhatározás.
• Mióta dolgozik védőnőként?
– Ez az első munkahelyem,
ahol 1986 óta dogozom. Vallom, hogy ha az ember több
időt tölt el egy munkahelyen,
tapasztalatait ott bölcsebben
kamatoztathatja.
• Mi a védőnői munka lényege?
– Azon belül, hogy ez egy
egészségügyi munka, a leglényegesebb az empátia. Amellett, hogy a várandós- és csecsemőgondozási
feladatokat látunk el, szerintem a védőnők legkomolyabb feladata, hogy ott álljon a család, a
várandós mellett, hogy segítse. Ők most már nagyon sok
helyről informálódnak, például az internetről, és sokat hoz-

zá is olvasnak, vagy tapasztalnak, tapasztalatokat osztanak meg egymással…
• A védőnő kicsit pszichológus is?
– Részben igen. Végigkísérjük a folyamatokat. Én a tanácsadás szót nem szeretem,
mert nem vagyok „megmondom a tutit” típus. Útjelzőket
tudok letenni, segíteni abban,
hogy milyen irányba induljon
el valaki. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a védőnő megerősítse a várandósokat és a
kismamákat is abban, hogy
amit csinálnak, azt jól teszik.
Nagy Árpád

Szintén a Semmelweis-nap alkalmából búcsúztatták Rosta
Sándornét, Marikát, aki 47 év fogászati asszisztensi szolgálat
után vonult nyugdíjba. Képünkön dr. Boér Judit fogorvossal és
Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel
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A Beethoven Általános Iskola 2013-ban ballagó diákjai
Intézményeink életéből
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Intézményeink életéből

Pedagógusnap
Településünk június 11-én köszöntötte pedagógusainkat a Művészeti
Iskola diákjainak előadásával, majd
Berecz András szórakoztató műsorával.
Az oktatásban dolgozók munkáját dr. Szabó Tibor polgármester
méltatta, majd az intézmények vezetőivel külön is köszöntötte a jubiláló óvónőket, pedagógusokat. Gózonyné Szekeres Ildikó, a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ tankerületi vezetője okleveleket adott át köszönete jeléül az
átalakulás folyamán pedagógusainktól kapott támogatásért és odaadó munkájukért.
A Beethoven Általános Iskola tanárai közül 40 éve van a pályán Kovács Árpádné, 30 éve dr.
Cseh Lajosné, Onodyné Nagy Anikó és Stolba Jenőné, míg 25 éve
Herlinger Zsuzsanna és Kővári Katalin.
A Brunszvik Teréz Óvodában egy
jubiláló volt az idén, 25 éve van a
pályán Steinbachné Németh Zsuzsanna.
A Fejér Megyei Pápay Ágoston
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon munkatársai közül 40 éve van
a pályán Szeglet Katalin és Bencsik
Ferencné, 30 éve foglalkozik gyerekekkel Juhász Zsuzsanna, Naszály Hedvig és dr. Poledovitsné
Novák Júlia, míg 25 évet tudhat
magáénak Litkei Pálné és Szilva
Lászlóné.
A jubiláló pedagógusoknak ezúton
is gratulálunk.

Fotó: Varga Vince
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Ez történt

Kirándulás és irodalom

Június 29-én, szombaton hangulatos, kellemes kiránduláson vettünk részt. A programot Szabó Böbe tagtársunk
állította össze. Utunk első
állomása Gárdonyban a Gárdonyi Géza Emlékház volt. Az
író életútjának legfőbb állomásai mellett
megismertük sokoldalúságát, többek között fényképezési és rajztehetségét, botanikai tevékenységét. Az emlékház mellett megépítettek egy rönkvárat, melyben
történelmi játékok keretében idézhetik
fel a régmúlt eseményeit az érdeklődök.
Következő állomásunk Őskű volt, ahol
megnéztük az Árpád-kori körtemplomot.
A közel ezer éves épület a maga egyszerűségében hordozza az elődök fantasztikus építési teljesítményét. A helyi lakosság igyekezetéért, hogy ápolják ezt a
kincset, elismerés és főhajtás jár. Kirándulásunkat Zircen folytattuk, az arboré-

tumot, a ciszterci apátság templomát és
korostorát, az újonnan épült látogatóközpontot és kiállítótermet tekintettük meg.
Az épületben található Zirc nagy szülöttéről, a nyelvtudós Reguly Antalról elnevezett könyvtár, és szintén az épületben
található a Bakonyi Természettudományi
Múzeum is.
A Bakony csodálatos vidékén keresztül
utazva, a táj szépségében gyönyörködve,
kellemesen elfáradva értünk haza.
A Teleki Blanka Hölgyklub legközelebb
szeptember 16-án 17 órakor találkozik a
városháza Geróts-termében. Ekkor indul
Sóron Ildikó biblio terapeuta vezetésével a „Női szerepek, női sorsok” sorozatunk, melyben konkrét szépirodalmi műveket dolgozunk fel. Az első mű Sarkadi
Imre, A gyáva című regénye lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Molnárné Éva,
Tóthné Márta

Marton várát ismét megvédtük!

A tavaly hagyományteremtő szándékkal megrendezett Szent László Napi Lovas Vigasságot az idén június 29-én ismét megtartottuk a Gábor-majori út melletti kettős-keresztnél. Szent László királynak, a katonák védőszentjének tiszteletére szép számban gyűltek össze a lovas hagyományőrzők, és több mint 400
vendég is volt.
A programot a Salföldi Kopjások látványos bemutatója kezdte, majd a Vértes
Egyesület ifjú vitézei mutatták be hadi
tudományukat. Volt fegyver bemutató,
kocsikázás, póni lovaglás, íjászat, állat
simogató, helyi élelmiszer és kézműves
termék vásár.
A lovas ügyességi versenyen 19 vitéz
mérte össze tudását. A legjobbnak járó,
Szent Lászlót ábrázoló tűzzománc képet – Kovács Erzsébet alkotását – egy
salföldi kopjás vitéz érdemelte ki.
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A nap legjobban várt eseménye, a csata
sem maradt el. A váli hunok zárt alakzatban támadtak a (szalma)vár előtt táborozó
gyalogságra, melyet már-már sikerült felőrölniük, de a várból kitörő lovasságunk
ádáz küzdelemben végül is legyűrte a
vitézül küzdő nemes ellenfelet, és béke
kötéssel zárult a második martonvásári
csata.
A megfáradt vitézeknek és vendégeknek
jól esett a csata után az addigra elkészült
vacsora, és persze előkerültek a korsók
és a zenészek is.
Remélem mindenki élményekkel teli
ment haza, és jövőre is vendégünk lesz!
Ezúton is köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult ehhez a délutánhoz,
amely hitünk szerint öregbíti minden
hagyományőrző huszár és Martonvásár
hírnevét!
Varga Ferenc, hagyományőrző kapitány

2013. július

Csonthéjasok
a terítéken

A martonvásári Kertbarát Egyesület
nagy figyelmet fordít a tagok szakmai
tudásának fejlesztésére. Évente szakmai
fórumokat rendez, amelyeken az időszerű teendőkről is hasznos tudnivalókkal
gyarapíthatják ismereteiket. Az idén június közepén az ismeretterjesztésben
tagtársunk, Szabó László volt segítségünkre, aki házigazdaként, Martonvásár
határában lévő gyümölcsösében látta
vendégül az egyesület tagjait. Bemutatta
a nála termesztésben lévő cseresznye és
meggy fajtákat, sőt, a korai időpont ellenére már kajsziból is került jó ízű gyümölcs az asztalra. A zömében női neveket viselő újabb cseresznye fajtákat, valamint a meggyeket és a kajszit nem csak
megtekinthettük, hanem meg is kóstolhattuk. Szabó László a jelenlévőket tájékoztatta a termesztési módszerekről, a
metszés egyes fogásairól, a használt permetezőszerekről is. Lényeges elem a monília megelőzése, s ez részben a metszéssel is lehetséges, ha szellősebbé alakítjuk a koronát. Igaz, a metszés sem csodaszer, szükség van vegyszeres növényvédelemre is. Hogy mennyire fontos a
permetezés idejének helyes megválasztása, arról az őszibarack fák egy részénél győződhettünk meg. Ahol megkésett a permetezés, ott erősen tafrinások
az őszibarackok, ez pedig csökkenti az
idei termés mennyiségét.
A gyümölcsös bejárását követően kóstolóval folytatódott az egyesületi program.
No, nem csak az említett gyümölcsöket
kóstolhattuk meg, hanem néhány párlatot
is, melyeket Szalai György kemencében
sütött toroskáposztája követett, a kertbarát tagok boraival leöblítve.
Július végén tanulmányi kirándulással folytatja ismeretterjesztő munkáját a
Kertbarát Egyesület.
Foki Gábor

Intézményeink életéből

Terveim a Kalász-csoport
új vezetőjeként

A KALÁSZ, a Katolikus As�szonyok és Lányok Szövetsége 77 évvel ezelőtt, 1936.
január 19-én éppen nálunk,
Martonvásáron alakult meg.
Alapítója Stettner Andrea
szerzetesnővér, az Erdélyi
Nőszövetség munkatársa és
Luczenbacher Rita, pettendi
földbirtokoslány volt.
Az egyesület célja a lányokat
és asszonyokat segíteni abban,
hogy a katolikus hit és a tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a női hivatásukat a társadalomban, az egyházban és a
családban. További célja volt
még a népi, nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolása. A gyakorlatban ez az egyházközségi csoportokban tör-

ténik, ahol a lelki és a szellemi
épülés mellett kiemelten fontos az egyházközösség szolgálata is. Martonvásáron ennek is hagyománya van: a Kalász-csoport rendezi például
az elsőáldozók reggelijét az
elsőáldozás után, tevékenyen
részt vesz a nyári hittantáborban, vagy a hittanosok farsangján, egyéb programjain. A
Karitásszal közösen támogatja
az időseket és a rászorulókat.
Közösséget szervez a hasonló
értékrendű családokból.
Amikor 2013 áprilisában
Kuruczné Lujzi néni lemondott a helyi Kalász-csoport
vezetéséről, engem bízott
meg ezzel a feladattal. Német–magyar hittan szakos tanárként Budapesten, a Budai
Középiskolában tanítok, illetve a martonvásári gyermekeket tanítom hittanra. Férjemmel és három gyermekemmel
hét éve élek Martonvásáron. A
lányom a helyi általános isko-

lába jár, a kisfiaim óvodások.
Tizenhat éves korom óta vagyok kapcsolatban a Kalás�szal. Gyermekeim születése
előtt országos ifjúsági vezető,
majd külügyi kapcsolattartó
voltam, a Kalász-központban
való ténykedéssel azonban a
családom miatt nagyrészt felhagytam.
Fontos számomra a család
mellett a közösség is. Hiszek
abban, hogy a gyermekeinket úgy védhetjük meg a rájuk leselkedő veszélyektől, ha
kicsi koruktól kezdve értékes
programokat szervezünk nekik és a barátaiknak, megalapozva ezzel egy olyan közösséget, amely fiatal korukban is
megtartja őket tisztességben,
szeretetben. Ezen fáradozom
szabadidőmben a lakóhelyem
gyermekei érdekében különféle programok, táborok szervezésével. Nagy örömömre
ehhez a munkához hasonlóan
elhivatott társakra is találtam.
A Kalász-csoport vezetésének
átvételével szándékomban állt
a Kalász jelenlegi tagjai közé
új, aktív tagokat hívni, hogy
lendületet adjunk a csoport
munkájának. A régi tagság
örömmel fogadta az új jelentkezőket: már az első találkozásunk alkalmával bővült a létszám. Április óta kilenc új tag
csatlakozott a Kalászhoz vagy
fejezte ki szándékát a csatlakozásra. Többségük fiatal családanya. Tennivalókban sincs
hiány: túl vagyunk egy remekül sikerült hittantáboron, és
az elsőáldozáson, amely segítségünkkel még meghittebb
ünneppé vált. Úgy tűnik, ös�szehangoltan tudunk együtt
tevékenykedni. A hamarosan
beinduló plébánia és közösségi ház építésénél is számítanak ránk. Ami a családban az
anya szerepe, azt a szerepet az
egyházközösségben a Kalászcsoport igyekszik betölteni.
Ehhez várunk körünkbe minden lelkes érdeklődőt!
Szilágyi Melinda

Reneszánsz tábor

Június 16-án a martonvásári hittanos gyerekek izgatottan várták a tábort, aminek témája a reneszánsz kor volt. Ezen a napon
kellemesen meleg volt az idő, éppen alkalmas egy szalonnasütéshez és a hittantábor megnyitásához. Körülbelül hetven ember vett részt ezen a martonvásári egyházközségből. Lassan besötétedett, a vendégek haza, a gyerekek aludni mentek a sátraikba. Táborhelyünk a gyúrói katolikus közösségi házban volt.
Másnaptól számtalan érdekes program várt. Négy csapatra oszlottunk, minden csoportnak saját csoportvezetője és kitalált csoportneve volt. Én a Reneszánsz lányok csapatának vezetője lettem. A sok kaland közül minden gyereknek nagyon tetszett a
számháború, a vízipisztolyozás, a lovaglás, a fagyizás, az akadályverseny, valamint a kézműveskedés, ahol elkészítettük a reneszánsz ruháinkat, ékszereinket. No és ne feledkezzünk meg
az érdekes hittanórákról. A játékos történelemórákon, amellett, hogy meghallgattuk a reneszánsz kor történeteit, katapultot építettünk, megterveztük a saját címerünket, iniciálét festettünk, lúdtollal írtunk, napórát készítettünk. Megtanultunk közösen egy reneszánsz táncot is, amit a zárónapon adtunk elő a szüleinknek.
Sokat nevettünk és énekeltünk. Köszönjük a csodás napokat
Szilágyi Melinda néninek, Lipovics Anita néninek, Takátsné
Zsuzsa néninek, Wagner Orsi néninek, Gyulay és Szabó Ági néninek, a segítőkész apukáknak és Szekeres Gabi néninek, aki
sajnos nem tudott eljönni, de segített az előkészületekben.
Gyulay Júlia

Kurucz Istvánné Lujzika
1938–2013

A Martonvásári Egyházközség, a Katolikus Asszonyok
és Lányok Szövetségének országos vezetősége és a Kalász martonvásári csoportja tudatja, hogy Kurucz Istvánné
Lujzika július 8-án, hosszan tartó betegségben, szentségektől megerősítve, de mégis váratlanul elhunyt.
Lujzika egész életében Martonvásárt és lakóit szolgálta.
Dolgozott a Községi Tanácsnál, majd a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Gazdaságában lett személyzeti
előadó, ahol mindig segített a hozzá fordulóknak. Oszlopos
tagja volt a Vöröskeresztnek, egy ideig ő vezette a nyugdíjasklubot, majd 22 éven át a Kalász csoportot. A Karitásszal
karöltve segítette a rászorulókat, mindig tudta, hol, kinek
van szüksége segítségre. Szerette és ismerte az embereket.
Nagyon fog hiányozni. Isten nyugosztalja!
Szilágyi Melinda
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Olvasói sorok

Tapintattal tudatosítani

A Drogellenes Világnap alkalmából dr. Sineger Eleonóra
pszichiáter és addiktológus főorvos asszony tartott előadást
a könyvtárban a június 25-én
megtartott rendezvényen arról, hogyan segíthetik elő az
alkoholbetegek
gyógyulását a környezetükben élő családtagok, barátok, munkatársak. Az előadó szerint az első
és legfontosabb tudnivaló,
hogy nem jellemhibával, vagy
gyengeséggel van dolgunk,
hanem betegséggel állunk
szemben, aminek számos előidéző oka lehet. (Pl.: érzékeny
lelki alkat párosul alacsony tolerancia szinttel, genetikailag
öröklődő hajlam, relatíve kevés idő a gyermekre, szeretethiány, az apa hiánya stb.)
Amikor egy személynek viselkedési, lelki vagy testi problémái, nehézségei vannak, sajátos információkra van szüksége családja és a maga számára
is ahhoz, hogy tudják és megértsék, mi történik vele: hogyan magyarázhatók a megjelent tünetek, milyen megoldási lehetőségek kínálkoznak. A
beteg felvilágosítása betegsége lelki okairól és azok lehet-

séges megszüntetéséről, valamint a függőség biokémiájáról, azokról a testben lejátszódó kémiai folyamatokról,
amik a drog használat, illetve a túlzott alkoholfogyasztás következtében lezajlanak,
elengedhetetlenek. Minél többet tud a páciens környezete,
családja az adott betegségről
(drog- vagy alkoholfogyasztás), annál kevésbé fogja esetlegesen a pácienst vagy éppen
önmagát okolni ennek bekövetkeztéért. Könnyebben fordul segítségért. A betegséget
tudatosítani tapintattal, szeretettel, az emberi méltóság
szem előtt tartásával szabad és
érdemes.
Köszönjük Sineger Eleonóra főorvos asszonynak az előadást, Szabó Péternek, hogy
megosztotta velünk életútját,
és a résztvevőknek, hogy megtisztelték az alkalmat a jelenlétükkel és érdeklődésükkel.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Kék Kereszt csoport a nyári
szünet után, szeptember 17-én
17 órától ismét vár minden érdeklődőt, változni és változtatni vágyót, szeretettel.
Vargáné Veszeley Erzsébet

Tisztelet és megbecsülés
„A szeretet nem otromba”, hangzik a következő fejezet címe
Kendricks Merj szeretni! című könyvében. Amikor elolvastam
a címet, sokáig ízlelgettem magamban. Milyen ritkán használom az otromba szót, pedig igazán kifejező! De mi is minősül otrombaságnak? Otrombaság, amikor valaki szükségtelenül olyat mond, vagy tesz, amely a másik számára kellemetlen, vagy kellemetlenné teszi a társaságunkat. Az alapvető higiénia elhanyagolása, a gúnyos csipkelődés mind ide tartozik. Ha
szeretünk valakit, akkor úgy viselkedünk, hogy a másik szívesen tartózkodjon a társaságunkban. Ez is, mint a szeretet egésze, áldozatot követel. Ismernem kell a másikat ahhoz, hogy
tudjam, mi az, amivel megsértem. Magamat is meg kell embereljem, hogy odafigyeljek a saját viselkedésemre és a környezetemre. Figyelnem kell a jó modorra és az illemre. Gyakran gondoljuk azt, hogy otthon „bármit” megengedhetünk magunknak.
A kérdés az, hogy eközben fent tudjuk-e tartani a tiszteletet és
a megbecsülést kapcsolatunkban. Lehet, hogy a másiknak sokkal többet kell eltűrnie? Sok, számunkra apró dolog a másiknak
hatalmas lehet. Legyünk jó modorúak és illedelmesek otthon
is! Nem csak a párunk kedvéért, de a gyermekeinkért is megéri,
hisz példát mutatunk.
Fodor-Adorjáni Edit és Czékusné Biró Nóra
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Utca lett a földútból

Megannyi várakozás, még több bosszúság és kellemetlenség
után végre nemcsak birtokba vehettük, de június 12-én délután
ünnepélyesen át is adták Martonvásár valóban utcává épített-szépített Szőlőhegyi utcáját. Ez az utca azért is fontos volt nagyon
sok martonvásári számára, mert a Szőlőhegy egyre több ember
ottlakásának is helyszínéül szolgál, de – amint a nevéből is kitetszik – az Etyeki hegyközséghez tartozó szőlőskertek is erre találhatók. Ünnepi beszédében, ha viccesen is, de dr. Szabó Tibor polgármester kitért arra, hogy ez az út vezet a hegy levéhez, a város
nedűjét termelik itt. A Szőlőhegyi utca, vagy Orbán-hegy ügye
azért is volt kicsit vicces, a mindennapi használók számára inkább idegtépően bosszantó, mert az utca mezőgazdasági rendeltetésű hosszabb szakasza néhány éve uniós támogatással elkészült. A vasútállomás megközelítésének útja azonban szó szerint
rögös volt. Nagy örömünkre ennek vége, van utunk!
Munkácsi Gabriella

NÁDUDVARI TAKARMÁNYOK
FORGALMAZÁSA
Tanyasi darakeverék/szójás
148 Ft/kg
Nyúltáp
169 Ft/kg
Kacsanevelő/befejező táp
180 Ft/kg
Csirke indító táp
183 Ft/kg
Csirke nevelő/befejező táp
169 Ft/kg
Nádudvari tojótáp
159 Ft/kg
Intenzív árutojótáp
171 Ft/kg
Tojó komplett premix 5 kg-os
1679 Ft/db
Pulyka hizlaló/befejező táp
185 Ft/kg
Nyaló sók natúr/vitaminos/szelénes 10 kg/5 kg/3 kg
Mészgritt, Futor, Kafocit
Hobby állateledelek, tápok, fagyasztott áruk
Előnevelt, beoltott csirke, kacsa, pulyka rendelésre
Permetszerek, állattartó és gazdálkodó eszközök,
műanyag áruk
2461 Tárnok, Egyenlőség u. 15.
Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 17 óráig,
szombaton 8-tól 12 óráig.
Tel.: (23) 388–778
E-mail: csirkeplaza@freemail.hu
Házhoz szállítást vállalunk!

Információk
Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Ingatlanvásárlás
a Martoni Százszorszép Kft-nél
az Új Széchenyi Terv segítségével
2013.02.20.

A martonvásári Martoni Százszorszép Szolgáltató Kft. 2012 novemberében 2,52 millió forint vissza
nem térítendő, valamint ugyanekkora összegű vis�szatérítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv
„Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázati kiírásán. Az 5,6 millió forint összköltségű beruházás keretében a vállalkozás megvásárolta a tevékenysége fejlesztéséhez szükséges üzlethelyiséget, melynek köszönhetően ügyfeleit továbbra is megfelelő körülmények között
fogadja, és magas szakmai színvonalú szolgáltatást kínál részükre.
A Martoni Százszorszép Szolgáltató Kft. egy szépségszalont működtet, melyben képzett, több évtizedes szakmai
tapasztalattal rendelkező kozmetikus, illetve fodrász fogadja a vendégeket. A szalonunk az ügyfelek részére – igényeiknek megfelelően – teljes körű szépségápolási szolgáltatást nyújt.
A jól megközelíthető, frekventált helyen lévő üzlet elengedhetetlen egy szépségszalon sikeres működtetéséhez, s
tekintettel arra, hogy a martonvásári üzlet már eddig is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a társaság az ingatlan
megvásárlása mellett döntött.
Az 5 600 000 forint összköltségű beruházás keretében
megvásárolt ingatlan által nemcsak a bérleti szerződéssel járó külső hatásokat, de az új üzlethelyiség keresésével
járó kellemetlenségeket is sikerült kivédenie a cégnek, ezáltal megtartotta vevőkörét, a piaci helyzetét stabilizálta.
Az Új Széchenyi Terv „Mikrovállalkozások fejlesztése”
című pályázati kiíráson nyert 2 520 000 forint vissza nem
térítendő, valamint ugyanennyi visszatérítendő támogatás
segítségével sikerült az említett célt elérni, amely munkahelyteremtéssel és a cég árbevételének növekedésével jár.
A társaság jövőbeli céljaihoz tartozik az ügyfélkör további
növelése, esetlegesen újabb üzlethelyiség nyitása, illetve a
munkavállalók számának növelése.
Martoni Százszorszép Szolgáltató Kft.
Cím: 2462 Martonvásár, Hunyadi út 35.
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Martonvásár 3D-ben
Kedves Martonvásári Lakosok! Ezúton szeretném az Önök
segítségét kérni a 19–20. század fordulója körüli időszak
martonvásári épületeinek, lakóházainak, illetve a község korabeli „látványtervének” számítógépes grafikai rekonstrukciójához, melyhez szükségem lenne régi képekre, fotókra, szövegemlékekre, illetve bármilyen egyéb forrásra, ami alapján még
pontosabban megrajzolhatók a település egyes lakó- és középületei. Amennyiben rendelkeznek ilyen anyagokkal, kérem,
jelezzék a következő e-mail címen: fodorzs66@gmail.com,
vagy a (30) 922–4818 mobilszámon. Az eddig elkészült munkák megnézhetők az interneten, ha beírják a Google keresőbe
a „youtube martonvásár fodor” szavakat.
Fodor Zsolt

Az EMAPOT TEAM Anyagmozgatás Gépesítési Kft.
martonvásári telephelyén üzembe helyeztük azt a korszerű festőberendezést, amelynek teljesen automatikusan működő anyagmozgató rendszerét egy K+F projekt keretében alakítottuk ki.
A martonvásári székhelyen telephelyét működtető EMAPOT TEAM Anyagmozgatás Gépesítési Kft. az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
GOP-1.1.1-09/1-2010-0214 azonosítószámú pályázatán
32 387 826 Ft összegű támogatást nyert el. A projekt bekerülési értéke 53 262 460 Ft.
A fejlesztés eredményeként az Emapot Martonvásár Szent
László út 42. alatti telephelyén 2012. évben átadott új lakatos és festő üzemében egy teljesen automatizált anyagmozgató rendszert építhettünk be.
A lakatosüzem fő tevékenységi köre a konvejor elemek
és acélszerkezetek helyszíni gyártása. A saját festési tevékenységen túl a technológia kapacitása bérfestési feladatok
ellátására is alkalmas. A festési technológia a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működik. A K+F fejlesztés eredményeként a festőüzemben lévő Ipari szárító beégető kemencék hatásfoka javítható a speciális anyagmozgató rendszer alkalmazásával.
A K+F tevékenységben jelentősen közreműködött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, Építőgépek, Anyagmozgatógépek és
Üzemi Logisztika Tanszék kollektívája.
A fejlesztés 2011. 04. 15-én kezdődött és 2013. 04. 15-én
volt a műszaki átadása.
Az újonnan kifejlesztett megoldások eredményeként az
EMAPOT TEAM Anyagmozgatás Gépesítési Kft. jelentősen tudja növelni piaci bevételeit és magas színvonalú termékeinek arányát a közeljövőben.
Emapot Team Kft.
Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 37.
Telefon: +36 (1) 248 1627,
+36 (1) 248 1629
E-mail:angel@emapot.hu
Honlap: www.emapot.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
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Hirdetés

Martonvásáron a Dózsa György út 6. szám alatt
(a volt TSZ udvarban)
július 20-án (szombaton) reggel 7 órától.
A megszokott jó minőségű élelmiszerekkel, kézműves termékekkel várjuk Önöket.
Árusítás előzetes bejelentkezés alapján lehetséges! Jelentkezni a (20) 941–8319-es telefonszámon, vagy a
martoninyar@martonvasar.hu e-mail címen lehet.

Digitális átállás
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény előírásainak és európai uniós kötelezettségeinknek eleget
téve, hazánkban is befejezéséhez közeledik a digitális átállás. Ez a technológia még több ingyenesen fogható csatornát, kiváló kép- és hangminőséget és egyéb
extra szolgáltatások lehetőségét hordozza magában. A folyamatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) irányítja.
A digitális átállás után a hagyományos szoba- vagy tetőantennával és régi típusú televízióval csak akkor lesznek elérhetőek a
jelenlegi csatornák, ha a nézők egyszeri költséggel beszereznek
egy megfelelő vevőkészüléket, úgynevezett set-top-boxot. A settop-boxot az antenna és a televíziókészülék közé csatlakoztatva a legrégebbi típusú tévékészülékkel is fogható lesz az adás. A
manapság forgalmazott televíziók nagy része már eleve beépítve tartalmazza ezt a vevőegységet. Ha tehát valaki új tévét vásárol, érdemes rákérdeznie arra, hogy a készülék tartalmazza-e ezt
a vevőegységet (DVB-T MPEG-4 HD tuner).
Amennyiben előfizetési díj nélkül szeretne a továbbiakban is tévézni, az Antenna Hungária MinDig Tv oldalán talál segítséget
arra vonatkozóan, hogy milyen üzletekben tudja megvásárolni a
set-top-boxot, illetve ha további szerelési segítségre van szüksége, arról is tájékozódhat, hogy az Ön lakóhelyéhez közel milyen
szerelők vagy szervizek tudnak segíteni.
A digitális átállás a nézők számára számtalan előnnyel jár. A digitális földfelszíni sugárzás az eddig megszokott három csatorna (M1, RTL Klub, TV2) mellett további négy televíziós csatorna (M2, Duna TV, Duna World, Euronews) és többek között három közszolgálati rádió vételét teszi lehetővé előfizetési díj nélkül. Előfizetési díj ellenében további akár 23 csatorna műsora is
fogható lesz.
Martonvásáron a földi sugárzású analóg TV adások július 31ével szűnnek meg.
A Digitális Átállás Támogatási Program keretében azok, akik a
Magyar Államkincstár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetőleg a helyi önkormányzat adatai alapján rászorulnak, állami segítséggel juthatnak hozzá a digitális műsorszórás
vételéhez szükséges eszközökhöz. A rászorulók támogatási igényüket a támogatási rendeletben szereplő igénylőlapon nyújthatják be. Az állami támogatás a közszolgálati műsorok (m1, m2,
Duna, Duna World) vételét teszi lehetővé, nem pénzbeli juttatás.
Az új, digitális adások vételét lehetővé tevő eszközök (antenna,
kábel, dekóder) telepítésének támogatását jelenti.
További tájékoztatás kérhető a következő helyeken:
Ingyenes zöldszám: (80) 383–940
E-mail: digitalistv@nmhh.hu
www.digitalisatallas.hu
Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 230.
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A Fejér Megyei
Kormányhivatal
Martonvásári Járási
Hivatala
munkatársat keres

igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
• A munkakör betöltéséhez jogász vagy igazgatásszervező végzettség
szükséges, közigazgatási gyakorlat előnyt jelent.
• Jelentkezési
határidő
2013. július 31.
• Fényképes önéletrajzok
a hivatal@martonvasar.
fejer.gov.hu vagy ügyfélfogadási időben személyesen a 2462 Martonvásár, Szent László
út 2. címeken nyújtható be.
• Bővebb felvilágosítás
a 22/569-280-as telefonszámon kérhető dr.
Koltai Gábor hivatalvezetőtől.

Információk

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2013. június 1–30-áig
Házasságot kötött 1 pár.

Újszülöttjeink: Bognár Péter,
Szmolka Márton, Czékus Jonatán Örs
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink*: Dobai József (62),
Udvaros Zsolt (52), Danis Sándorné (89)
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.
* a rendelkezésre álló adatok alapján.

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség-számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 26 éves tapasztalattal. Telefon: (20) 432−9407.
• Pótvizsgára német nyelvből egyénileg, türelmesen felkészítek.
Tel.: (30) 234–8694
• Martonvásáron albérlet kiadó! Tel.: (30) 580–8195
• Martonvásár, Orgona utcában nagy kert, kúttal, hosszú távon,
művelésre bérmentesen átadó. Tel.: (70) 392–3522

Változások
a háziorvosi rendelésben

A háziorvosi rendelési idő a nyári szabadságok miatt változik. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy június 17-e és augusztus 30-a között a felnőtt háziorvosi rendelés a következők szerint alakul:
Hétfőtől péntekig naponta 8-tól 14 óráig lesz rendelés.
Reggel 8 és 9 óra között az injekciók beadására és a kötözésekre lesz lehetőség.

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: július 27., 28. és augusztus 17., 18.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: augusztus 3., 4.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: (22) 569−146; (22) 460−019
Ráckeresztúr: július 20., 21. és augusztus 10., 11.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr,
Hősök tere 4/5; Tel.: (25) 455−812

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

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

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

Péntek
8−16-ig

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:

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.

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

A posta nyitva tartási ideje
Hétfő
8−16-ig

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

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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Harmadik hely a megyei kupában

Fejér Megyei Kupasorozatban nem jutottunk a döntőbe,
miután a Dunaújváros ellen
nem sikerült a bravúr. A másik ágon nagy meglepetésre a Velence kikapott a Sárszentmiklóstól, így a bronzmeccset Dunaújvárosban a Velence ellen
kellett játszani. Ezen a mérkőzésen a Magyar Kupa főtáblára kerülés volt a tét. Ezúttal nem adtunk esélyt a Velencének, hiszen emberhátrányban is remek teljesítményt nyújtottunk, s végül 3:1 arányban
nyertünk. Óriási bravúrt értünk el ezzel,
hiszen egy úgymond profi csapatot vertünk meg. Még nagyobb sikerként könyvelhetjük el, hogy a siker hatására együtt
maradt a csapat, hiszen több játékosunkat is megkerestek más klubok, de végül
mindenki maradt Martonvásáron és ezért
köszönet a játékosoknak.
Örömhír, hogy megalakult a Fejér megyei válogatott, amelyben három játé-

kosunk (Guth Bálint, Schaffer Ádám és
Provoda Jodes) is képviseli városunkat. Ők részt vehetnek Siófokon egy kétnapos tornán, ahol őt megye válogatottja mérkőzik meg egymással. A végső cél
az Országos Amatőr Válogatott kialakítása, amelynek lehetősége lesz arra is, hogy
nemzetközi mérkőzéseket játszon más országok amatőr válogatottjai ellen. Serdülő csapatunk óriási bravúrt hajtott végre, a
2. helyen végzett a bajnokságban. Köszönet a csapatnak a remek teljesítményért.
Felnőtt csapatunk első hazai felkészülési
mérkőzését július 28-án, vasárnap 17 órakor Tordas csapata ellen játssza. Ezen a
mérkőzésen Rehus Tiborra, egyesületünk
volt edzőjére, vezetőjére emlékezünk.
Mérkőzésünkre mindenkit szeretettel várunk. Mérkőzéseinkről és programjainkról bővebb információt a www.martonsk.
gportal.hu honlapunkon találnak.
MSK

Diákolimpia bajnok teniszezők
Ismét „olimpiai bajnok”
lett a martonvásári Dávid
Cintia – Zoboki Alexa páros, a Balatonfűzfőn, június 13-án, a 12/13 éves lányoknak megrendezett tenisz diákolimpián. Lányaink a döntőben egy idősebb és fizikailag erősebb páros ellen is keményen
harcoltak, s nagy küzdelemben vívták
ki a bajnoki címet. A szép eredményhez – a szorgalmas edzésmunka mellett – hozzájárult és inspirációt adott a
tavalyi, balatonboglári verseny után,
Martonvásár polgármesterétől kapott
elismerés és jutalom, melyet a leányok
ezúton ismét megköszönnek.
Június 29–30-án a Martontenisz SE rendezte az országos 12–14 éves leány teniszbajnokság soros fordulóját. A versenyen az ország olyan távoli helyeiről,
mint Győr vagy Zalaegerszeg, 18 igen
felkészült és tehetséges fiatal teniszező indult. Zoboki Alexa és Dávid Cintia
ismét remekeltek, miután két szettben

nyerték a 12 éves korosztály döntőjét.
Egyéniben Dávid Cintia ezüstérmes lett,
míg Zoboki Alexa a 14 évesek között indulva a bronzéremig jutott. Zoboki Alexa június közepén az MTK csapatával
indult a korosztályos Budapest bajnokságon is, ahol párosban és a csapattal
ugyancsak bronzérmet szerzett.
A 14 éves fiúk balatonboglári versenyén Dávid Roland a százhalombattai
SzVUK SE csapatával indult, vidékbajnokságot nyertek.

Marton Open 2013

A Martontenisz SE július 27–28-án
szombat-vasárnap rendezi meg hagyományos nyílt amatőr teniszbajnokságát
a Beethoven parkban lévő pályákon. A
versenyre már most rekord számú nevezés érkezett. Az évek óta, az ország távoli vidékeiről is jelentős számú teniszezőt vonzó, igen színvonalasnak ígérkező
versenyre szeretettel várunk mindenkit.
Nagy Péter

Diákolimpia
bajnokok:
Dávid Cintia
és Zoboki Alexa
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Körzeti Központ:

munkánk
eredménye

Amint azt már az
előző számban
említettük, U13as korosztályunk megnyerte a Fejér
Megyei Bajnokságot, U11-es korcsoportunk is kitett magáért, megnyerte
a Buda Körzeti Bajnokságot. A gyerekeknek gratulálunk a remek teljesítményért.
U7–9–11-es
Bozsik
Tornáinkat
Martonvásáron rendeztük, ahol a
szervezésért és a rendezésért egyesületünk elismerést kapott a szövetségtől. Június 15-én, családias hangulatban megtartottuk hagyományos évzárónkat a sportpályán, ahol a szülők is
megmutatták focitudásukat. Kiemeltük a legjobban teljesítőket, és ugyanakkor minden gyereket díjaztunk,
megköszönve az egész éves szorgalmukat, edzéseken, tornákon való szereplésüket. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy Körzeti Központként
működünk, ami azt jelenti, hogy a tehetséges labdarúgóknak körzetünkből további lehetőségeket kell teremtenünk. Nem véletlenül tartunk kiemelt foglalkozásokat, kiemelt tornákat, sőt, ha lehetőség nyílik arra, hogy
tovább szerepeltessük a tehetségeket,
arra is megteremtjük a lehetőséget.
Ki kellett érdemeljük, hogy megyénk
egyik Körzeti Központjaként működünk. Ezt több éves munkánknak köszönhetjük, az egyéni érdekek itt mellékesek. Ezt sajnos nem mindenki látja át, illetve be. A tehetséges labdarúgóinknak így több lehetőségük lesz a
továbblépésre. Nem véletlenül mennek el kiemelt klubokba, Akadémiákra. Ezúton is köszönet minden szülőnek, támogatónak, vezetőnek, hogy
segítették munkánkat és egy újabb sikeres évet zárhattunk.
Az idén is szervezünk edzőtábort.
Július 15-étől egyhetes táborban veszünk részt a Balaton partján, Fonyódon. Július 23-ától a sportpályán ös�szevont edzéseket tartunk. Aki ráér,
itthon van, azt várjuk, jöjjön a pályára egy kis mozgásra.
Bővebb információt honlapunkon, a
www.mustangse.gportal.hu találnak.
Mustang SE

