FORUM MARTINI
Marton v á s á r v á ro s l a p j a

Megjelenik havonta

XXI. évfolyam 6. szám

2012. június 15.

Épülő utak

(Cikkünk a 3. oldalon.)

Várjuk Önöket…
…június 18-án (hétfőn) 16 órakor a Teleki Blanka Hölgyklub összejövetelére a városháza Geróts-termébe;
…június 19-én (kedden) 19 órakor az Anima Musicae Kamarazenekar hangversenyére az MTA ATK előadótermébe;
…június 23-án (szombaton) 7 órától 11 óráig termelői vásárra az Emlékezés terére;
…június 23-án (szombaton) 20 órakor Drogellenes Világnapi rendezvényre az Ifjúsági Klubba (K3, volt Tsz udvar);
…június 24-én (vasárnap) 14 órakor a Szent László megemlékezésre és szalmavár lovasjátékokra a Gábor-majori kettős keresztnél;
…június 25-én (hétfőn) 18 órakor a Szélrózsa Kórus tagtoborzó szalonnasütésére az Illyés Gyula térre;
…június 29-én (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára a városháza Gerótstermébe;
…július 13-án (pénteken) 20 órakor az Imre Sándor Szeretet Színház Dzsungel könyve musical előadására a Rendezvényudvarba;
…július 14-én (szombaton) 19 órakor a Nemzeti Filharmonikusok Beethoven hangversenyére.
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Képviselő-testületi hírek
Képviselő-testületünk május hónapban nem tartott soros
ülést, azonban egyes kérdések eldöntése indokolttá tette
soron kívüli ülések megtartását. Így május 22-én és 31-én
is üléseztünk.
Megváltozott jogszabály miatt
módosítottuk a közoktatási intézményeink alapító okiratát.
Képviselő-testületünk kiemelten támogatja az önkormányzat
fenntartásában működő intézmények fejlesztési törekvéseit,
különösen ezek pályázati forrásból történő megvalósítását. Ennek értelmében szavaztunk az
intézmény kezdeményezésére
a Brunszvik Teréz Óvodát érintő két, 100%-os támogatású uniós pályázat benyújtása mellett.
A TÁMOP-3.1.11-12 /1 azonosító számú „Óvodafejlesztés”
című kiírásra benyújtott sikeres
pályázat révén a nevelési intézmény szolgáltatási színvonalának növelését eredményezheti
a nevelési programban foglaltak
megvalósulását támogató szolgáltatások, programok, szervezetfejlesztés és az óvodaudvar,
tornaterem, berendezési tárgyak
modernizálásával és fejlesztésével. A TÁMOP 6.1.2./11/1. azonosító számú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok – lokális színterek”
című kiírásra benyújtott óvodai pályázat pedig az egészséget
szolgáló egyéni magatartás minták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzésére, az e te-

Gratuláció
Testületünk szívből gratulál Tóth Iván tanár úrnak, a
honvédelmi miniszter által
részére adományozott Honvédelemért kitüntető címhez, melyet a honvédelem
ügye érdekében huzamos
időn át végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréséül,
a Honvédelem Napja alkalmából vehetett át.

rületen megvalósuló közösségi
programok megvalósítására irányul. Ez többek között úszás- és
néptánc oktatást, tornát, családi
napot, sporteseményeket, napi
gyümölcsfogyasztást foglal magába.
Újratárgyaltuk városunk közúthálózatát érintő, egyes útszakaszok burkolatának felújításáról szóló 54/2012. (III. 30.) határozatban foglaltakat. A Széchenyi utcában és a Kossuth téren
tervezett munkák műszaki tartalmát növeltük. Bevontuk a kivitelezésbe a Béke utca bevezető szakaszát is, és a felhasználható pénzügyi keretet 10,3 millió forintra emeltük. (Az útépítésről bővebben külön írásunkban a 3. oldalon olvashatnak.)
Velence Város Önkormányzatának megkeresésére önkormányzatunk, mint a Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakorvosi
Rendelőintézet ellátási körzetéhez tartozó település, hozzájárulását adta a Rendelőintézet működési engedélyének módosításához.
Május 31-ei ülésünkön tárgyaltuk és elfogadtuk az önkormányzat tulajdonában lévő
„Martongazda” Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Martonvásár Város Önkormányzata testvértelepülési kapcsolatokat ápol a franciaországi Saint-Avertin és a németországi Baienfurt városával. A két
testvérvárosból meghívást kapott
az ottani nyári rendezvényekre a
Százszorszép Néptáncegyüttes
és a Villő Néptánccsoport. A kiutazókat, együtteseket hagyományosan önkormányzati küldöttség is kíséri, így ezen az ülésen
határoztunk a delegáció tagjairól.
A képviselő-testület tagjai

Az önkormányzatok
jövőjéről

Martonvásáron, a Geróts-teremben tartott Fejér megyei megbeszélést a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, amelyen dr. Gémesi
György, a szövetség elnöke tájékoztatta a mintegy két tucat környékbeli polgármestert.
Ezt megelőzően dr. Szabó Tibor köszöntötte vendégeit és röviden
bemutatta Martonvásárt. Polgármesterünk kitért azokra a témákra is, amelyről a megbeszélés szólt. Az elkövetkező időszakra, mint
kihívásra tekintett, amelynek kedvező oldalaként említette a járások kialakítását, ami a települések összefogása, a közös érdekek
mentén történt. Szólt a gondokról is, amelyek közül az egyiket éppen a törvény által megszüntetett kistérségi társulások jelentik. Ide
sorolta az intézményrendszer átalakítását és a ránk hagyott adósságterhet is. Pozitívumaival és negatívumaival együtt állatorvosi
lóhoz hasonlította Martonvásár helyzetét. Összességében viszont
úgy látja, hogy az előttünk álló kihívások ösztönzésére kreatívabbak leszünk, és teszünk az önhibánkon kívül keletkezett helyzet
kezelése érdekében. Egyik fő kitörési irány Martonvásár számára
a kutatás és az itt lévő kutatóközpont, amely az Akadémia döntése
nyomán a magyarországi mezőgazdasági kutatás központjává, de
egyetemi várossá is vált.
Gémesi György egyebek mellett arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a folyamatos konzultációnak köszönhetően a hazai polgármesterek 90 százalékának a véleményét ismerik, és már a Széll
Kálmán terv 2.0-nak a véleményezésében is segítségüket kérte. Az
önkormányzati törvénnyel kapcsolatban kitért arra, hogy az szerinte több ponton is a kistelepülések érdekeivel szembe megy. Az
elmúlt időszakban azonban eredményt is sikerült elérni, amire példa a településeknél maradt építési hatósági feladat. Több fontos
téma taglalása mellett a települések feladatainak finanszírozhatóságát, és az oktatási intézmények vezetőivel kapcsolatos kinevezéseket említette. Esetükben, épp úgy, mint a leendő járási hivatalok vezetőivel kapcsolatban is a rendőrfőnökök kinevezésénél alkalmazott gyakorlat lehet a megoldás. Ott a település(ek) vezetőinek beleegyezése szükséges kinevezéshez.

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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Egyetemi város
Ünnepélyes keretek között, a Brunszvik kastély dísztermében írta alá azt a dokumentumot dr. Bedő Zoltán, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója és dr.
Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora (képünkön), amellyel június 7-étől
Martonvásár immár hivatalosan is egyetemi
várossá válhatott. Az együttműködés lehetővé teszi, hogy az egyetem Martonvásáron
is teljes joggal folytathasson minden olyan
tevékenységet, amelyet a Pannon Egyetem
másutt folytat. Az Akadémia nyitásának első
lépésének lehetünk tanúi. Ennek lényeges
következménye az élen járó képzés és tu-

dományos munka szorosabb összekapcsolása, további pályázati és fejlesztési lehetőségek kiaknázása. Cél olyan mérnöki és tudományos utánpótlás nevelésének elősegítése, amely diplomájával nem csak hasznosítható elméleti, de gyakorlati tudással kezdheti tevékenységét akár a vállalati szférában is.
Az eseményen jelen volt az MTA főtitkára
dr. Németh Tamás, a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság elnöke dr. Balázs
Ervin, valamint polgármesterünk dr. Szabó
Tibor, aki kiemelte, hogy az együttműködés kölcsönösen előnyös mivolta városunk
további fejlődését is elősegítheti.

Pedagógusainkat ünnepeltük
Június 1-én Martonvásár Város Önkormányzata ünnepségen tisztelgett a városban dolgozó pedagógusok és a pedagógiai intézmények dolgozói előtt. Azok előtt,
akik sok-sok éves odaadó munkájukkal
vívták ki megbecsülésünket. Az ünnepelt
240 dolgozó többsége ezt a napot is munkával ünnepelte, támogatta gyermekeinket,
egyengette a felnőtté válás útján.
Az ünnepség házigazdája dr. Szabó Tibor köszöntötte az ünnepelteket, majd
Turcsányi Klára, a Beethoven Általános Iskola, Stefkovics Ferencné, a Brunszvik Teréz Óvoda és Orbánné Molnár Anikó a Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon vezetője adott át oklevelet a jubiláló pedagógusoknak. A Beethoven Általános Iskolában kerek évfordulóhoz ért Szeidl Hedvig (40 éve pedagógus), Kiss Zsolt (30), Bondorné Hegyi Margit, Héhn Csilla és Kisdi Gergelyné (25). A
Brunszvik Teréz Óvoda évfordulósai Kunsági Tiborné (40), Puskásné Varga Ildikó
(30), Schekkné Bódai Tünde (25) és Szénási
Tiborné (60). A Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthonban pe-

dig Deli Józsefné, Márkus Károlyné és
Minárovits Zoltánné mondhatnak 40 évet
maguknak a pályán.
Az ünnepség fényét a Nagykúti táncstúdió
picinyeinek tánca (képünkön), a Művészeti Iskola gyermekeinek népzenei produkciói (Csőgör Róbert vezetésével), valamint
Drócsa Izabella Tali Gitta: Akire sokat
gondolok című versének előadása emelte.

Épülő utak
Városunk szinte mindenkit érintő
gondja a közúthálózatunk állapota.
Márciusban döntöttünk a Kossuth tér
és a Széchenyi utca középső szakaszának mart aszfaltos javításáról. Szakértők tanácsára azonban újragondoltuk
a kivitelezés módját. Tartósabb, jobb
megoldást kerestünk. Egy nagyon
kedvező vállalkozói ajánlattal indulhatott el a munka, növelt műszaki tartalommal, bevonva az építésbe a Béke
utcát is. Így aszfalt burkolatot kap a
három útfelület és megújul a Széchenyi utca Kossuth téri járdaszakasza is.
Továbbá a Jókai utca legrosszabb állapotú szakaszát mart aszfalt-kőzúzalék
keverékkel javítjuk.
Terveink szerint e sorok megjelenését követő napokban már együtt örülhetünk megújult útjainknak. Kérem
Önöket, hogy a kihelyezett táblák korlátozó jelzéseit betartva vigyázzunk
egymás épségére és az elkészült útjaink állapotának megőrzésére.
A beruházás összes költsége 10,3 millió forint. A Kossuth tér és a Széchenyi utca érintett szakaszának lakói az
útépítést ingatlanonként 10 ezer forintos hozzájárulással, összesen 260 ezer
forinttal támogatták. Ezzel az összeggel a járda felújítás fedezetét egészítettük ki. A Béke utca lakói évekkel
ezelőtt járultak hozzá az építési munkákhoz.
A városunkban közlekedők nevében
köszönöm Csillár Istvánné Kossuth
tér környékén végzett szervező munkáját és a támogatásokat. Köszönöm
az építési munkákkal érintett ingatlantulajdonosok együttműködését, türelmét.
Gucsek István
alpolgármester
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Értünk áldozták magukat
„Én nem ünneplem őt, én gyászolom
Fekete posztós dob nélkül, magamban,
De milliók nevében, akik élnek
És föltámadnak majd egy szép napon
A sírból, mit ma országnak neveznek.”
(Juhász Gyula: Az ismeretlen katona)

Május 25-én az Emlékezés terén – sajnos – kevesen voltunk. A Hősök Napján
Gucsek István alpolgármester emlékezett és emlékeztetett bennünket hőseinkre.
Beszédét szerkesztve közöljük.
„A megemlékezés hivatalos formája közel
száz éves múltra vezethető vissza. Az első
ismert kezdeményezés 1915-ben történt,
amikor már világos volt, hogy Vilmos császár tévedett. A falevelek lehullásával a katonák nem térhettek haza az első világháborús frontokról. Nemzetünk hősi halottai
emlékének megőrzéséről 1917-ben törvény
rendelkezett. Ezt követően a községek, városok anyagi erejükhöz mérten, sorra állították emlékműveiket, belevésve elesett fiaik nevét. Martonvásár emlékműve, a gránátot hajító katona, eredetileg a kastélypark
bejárata előtt őrizte és őrzi most is itt a téren, a talapzatára vésett 97 hős nevét.
Egy újabb törvény 1924-ben a két nemzeti ünnep, március 15-e és augusztus 20-a
mellé, május utolsó vasárnapjára hivatalos ünneppé vezette be a Hősök Emlékünnepét. Ezt követően folyamatossá váltak az
ünnepek, kiterjesztve a tisztelgést az 1938
után elesettekre is. Az újabb világégés hőseinek neve azonban már nem kerülhetett
emléktáblákra. A szovjethatalom és talpnyalóik a hősök vérén, siratóik könnyén
átgázolva követelték a felejtést. Az emlékezés napját hivatalosan nem törölték el,
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de cinikusan a gyermeknap ünneplésével
igyekeztek azt feledtetni, miközben gyermekek ezrei várták haza csonkán maradt
családjuk hősét.
Gyermekkoromban a szoborhoz jártunk
gyertyát gyújtani a halottak napján. Törpeként néztem a hatalmas katonára és a
Donnál elesett nagyapámat kerestem benne. Sokáig azt hittem, azért jövünk este,
mert sötétben szebb a gyertya fénye. Négy
évtizednek kellett eltelnie, hogy a szívekbe zárt emlék látható, látogatható jelt kaphasson. Lelkes és bátor martonvásáriak, az
akkori hősök kezdeményezésére 1988-ban,
hazánkban az elsők között készült el a második világháború helyi áldozatainak emlékműve, a jelképes síremlék tábláiba vésett másfélszáz áldozat nevével.
A rendszerváltozás ellenére az emlékezés
ünnepének általános felélesztése még váratott magára. Honfoglalás utáni történelmünk viharos éveiben a hazáért életüket
kockáztató, vagy áldozó hőseink tiszteletére és dicsőségére, 2001-ben hozott törvény rendelkezik a Magyar Hősök Emléknapjáról.
Családi érintettségem által is ösztönözve,

évek óta tervezem egy emlékező cikk írását
a Hősök Napja alkalmából. Emlékek, gondolatok kavarogtak bennem, melyek már
majdnem sorokká értek. Eljöttem a térre a
hősök szellemét érezni. Elképzeltem a lövészárkok rettenetét, szinte éreztem a doni
hideg pusztító fagyát, de az írás valahogy
mindig elmaradt. Aztán felkérést kaptam
a mai emlékezésre. Nem mondhattam nemet. Kötelességemnek éreztem megszólalni. Tudjuk, hogy nem a hőseinknek, hanem
nekünk van szükségünk az emlékezésre.
Nekünk és azoknak, akik most nem lehetnek itt, de leginkább azoknak volna szüksége, akik soha nem jönnek el.
Tudnunk kell azonban azt is, hogy nem
elég csak eljönnünk, emlékeznünk vagy
éppen ünnepelnünk. Tennünk is kell azért,
hogy csak a pillanatnak, a mának élők
többsége megértse, hogy akikre ma emlékezünk azok más értékrendben éltek, és
az a követendő. Legtöbbjük nem akart hős
lenni. Családjukért, a közösségért, a hazájukért kockáztatták és vesztették életüket.
Legtöbbször parancsot teljesítve váltak hősökké. Önként vagy parancsra, de értünk,
az utódokért áldozták fel magukat. Azokért is, akik soha nem jönnek el! Azokért
is, akik nem érzik, nem értik, hogy értük
is volt az áldozat, és őseik közül is került
ki áldozó!
Nehezen megfogalmazható érzés itt állni
az emlékművek ölelésében, nagyapám jelképes sírja mellett. Itt állni, és a szobor, a
kövek, a bevésett nevek és az évszámok súlyától már-már hallani a csatazajt, a jajkiáltást és érezni közben a hazánkra, nemzetünkre nehezedő, újra és újra megújuló
nyomást. Itt állni egy olyan világban, ahol
hőstettnek számít az emlékművek megrongálása, meggyalázása. Olyan világban,
ahol fiataljaink közül sokan hősnek gondolva magukat, büszkén teszik, tehetik fel
az internetes közösségi oldalakra a részegen, vagy kábult állapotban végrehajtott
tetteiket. Olyan világban ahol a „hősök”
falat firkálnak, és elönt mindent a valós és
virtuális szemét.
Nagy a felelősségünk. Nem elég hát csak
emlékeznünk, mutatnunk, tanítanunk is
kell az igazi hőseinktől tanult példát. Nem
engedhetjük, hogy tetteiket elnyelje a felejtés homálya, modern korunk laza közönye.
Nem engedhetjük, hogy áldozatuknak értelme vesszen!
Garay János verséből idézve:
’Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket,
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.’
Kérem a Teremtőt, hogy óvja meg hazánkat,
óvja meg nemzetünket, óvja meg az egész
világot egy újabb háború borzalmától.”

INTERJÚ

A díjazott (még nem?) koreográfus
Darabos Eszter érettségire készül, középiskolai tanár szeretne lenni. Szerencsére koreográfia elkészítésére is vállalkozott. Első megmérettetése a Százszorszép együttes „lányaival” a
nagy múltú Zalai Kamaratánc Fesztiválon volt. A zsűri autentikus néptánc kategória, koreográfusi nívódíj 3. fokozattal díjazta.
• Hogy dolgozod fel 18 évesen
ezt a díjat?
− Amikor kiderült, hogy bekerültünk a gálára, nekem az már
olyan eredmény volt, hogy azt
hittem valami csoda történt. És
amikor még díjat is kaptam, az
meg végképp hihetetlen...
De mindenképpen kiemelném
Németh Ildikó segítségét és az
együttes tagjainak szerepét, hiszen menet közben nem csak
heten táncoltak, mint ott a színpadon. Segítettek, nagyon sokat. Mindenki lelkes volt, mindenki benne akart lenni. És még
bátyámnak is köszönet jár, aki
szintén sokat segített a finomításokban és a fesztiválon, és ő volt
a „fényes”, amihez én nem értek.
• Voltak konfliktusok menet közben?
− A koreográfia csak egy dolog,
kellenek hozzá táncosok. Ha
nem ezek a lányok lettek volna,
hiába lett volna jó a koreográfia,
semmit nem ér. Amikor megszületett bennem egy elképzelés és
elmondtam nekik − néha nem
is tudtam pontosan mit, csak az
érzést próbáltam nekik visszaadni −, akkor ők azt meg tudták csinálni. Iszonyúan jó érzés, hogy elfogadtak és nem éltek vissza azzal, hogy fiatalabb
vagyok.
• Tanultál koreografálni?
− Nem. Nem is tudtam, hogy ezt
hogyan kell. Szerintem ez nem
is olyan dolog, hogy tanulni
kell. Valahogy jön. Színpadi tapasztalatom van. Tizenharmadik
éve táncolok. Kezdetben nem is
vettem egészen komolyan. Amikor elvállaltam, szinte viccnek tekintettem. Amikor jelezte, hogy kíváncsi az elképzelésemre, számomra akkor vált komollyá a dolog. Az értéket teljes egészében megkapom Ildikótól, az ő táncosa vagyok, mindent tőle tudok. (Persze nyilván
tanultam Vajda Rozika néniéktől
is, de a mostani látásmódot, amit
beleadtam a koreográfiába, az,
amit tőle megtanultam, hisz ti-

zenkét éves korom óta nála táncolok.)
• Miért moldvai?
− Az első népzenei tájegység,
amivel elkezdtem ismerkedni,
az a moldvai volt, igaz hegedűn.
Többször voltam Tiszadobon,
ahol tartanak moldvai tánctábort, tanultam moldvai zenét
adatközlőtől. Sokat hozzátesz
emellett a Tűz Lángja együttes,
akik táncházban gyakran játszanak moldvait. Úgy gondoltam,
hogy ez az a tánc, amihez valamennyire értek.
• A koreográfia elemei honnan
jöttek? Internet, Youtube...?
− Sok moldvai, velem egykorú
barátom van, akikkel a táborban
találkoztam. A táncot jól megtanultam. A moldvai tánc szeretetében valószínűleg a személyes
kapcsolatoknak is nagy a szere-

pe. Ezek a táncok elég közkedveltek, elég könnyen meg lehet tanulni, de törekedtem arra,
hogy újdonságok is szerepeljenek a koreográfiában.
• Bátyád, aki szintén táncos,
nem szólt bele?
− Az első fellépés előtt kétségbeestem, de úgy gondoltam,
van egy bátyám...! És volt egy
bátyám, aki azt mondta, ha bevállaltad, old meg. Nagyon hálás vagyok neki, hogy bízott
bennem. Ugyanúgy Ildikónak
is. Segített, megmondta, hogyan lehetne jobb. Amikor kész
lett a koreográfia, megnézte a
bátyám, tanácsokat adott: itt
csujjogassatok, ott nagyobbat
dobbantsatok... Ő és Ildikó kijavították például a tartáshibákat.
• Te is táncoltál?
− Kezdetben könnyebb volt,
mert nem voltam benne. Nyolc
lány táncolt és mindent kívülről láttam. Amikor a fesztiválra készültünk, akkor viszont engem is beválogatott Ildikó a táncolók közé, aminek persze nagyon örültem. De egyben nehéz
is volt, mert közben nem láttam
a táncot. Az utolsó egy hónap
telt el úgy, hogy mindig táncoltam és Ildikó mondta, hogy mit,
hol, hogyan kell javítani. De felvételeket néztem, könyveket olvastam, hogy minden nagyon
penge legyen. Főleg a viseletre
mentem rá, ne tudjanak belekötni. Ildikó nagyon sokat segített.
Adta a könyveket, együtt néz-
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tük, hogy kinek milyen fejdísze
legyen.
• És a végén mindenki gratulált...
− Együttes vezetők jöttek oda
gratulálni. Én szinte nem hittem
el, hogy valóban ennyire jó lehetett. Lehet, hogy csak azért kaptam a díjat, mert 18 évesen elég
jó?
• A díj hatására irányt vált az
életed?
− Imádom, nagyon-nagyon szeretem a táncot, de ez egy nagyon
nagy felelősség. Nem hiszem,
hogy én a jövőben ilyen szinten foglalkozom majd vele. Lehet, hogy lesz még egy-két koreográfia, de csak ha lehetőség
adódik rá.
• Nem akarsz koreográfus lenni?
− Nem. Nem táncos pályára készülök. Tanár szeretnék lenni.
• Tánctanár?
− Nem. Számomra a tánc egy
hobbi. Ahogy a szüleim is táncolnak, olyan életvitelszerű hobbi, hiszen kisgyerekkorom óta
népzenélek és néptáncolok, és
nem véletlen az sem, hogy baráti társaságom nagy része is ebből a körből van, meg persze
a suliból. Ez egy olyan dolog,
amit nem fogok soha elhagyni,
de nem ez lesz a munkám, a hivatásom.
• Biztos, hogy ez nem változik
majd?
− Nyitott vagyok, és nagyon szívesen foglalkozom ezzel, van
bennem alkotási vágy. Írtam egy
darabot is, és érzem, hogy valami van bennem, ami ki akar törni. Lehet, hogy ennél a moldvainál ki is tört. Ahogy jött ez
a moldvai, ha jönnie kell, jönni
fog más is.
Nagy Árpád
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Újabb sikerek
Az elmúlt hónapban tovább
folytatódott tanítványaink sike r s o r o z a t a :
iskolánk csapata második helyezést ért el az Országos Komplex
Ének-zenei Műveltségi Verseny
országos döntőjén (képünkön).
A csapat tagjai Németh Regina,
Somogyi Zsuzsanna és Vajda
Villő, felkészítő tanáruk Bodóné
Polányi Tünde.
Székesfehérváron, a 2. osztályosok számára szervezett megyei
matematikaversenyen
martonvásári győzelem született: Szabó Barnabás (2.a) az
első helyet szerezte meg (tanítója Peregovits Erzsébet),
Mednyánszky Pál (2.c) a negyedik, Gábor Donát (2.b) a hatodik helyen végzett (felkészítőik Kőrösiné Lőrincz Erzsébet és
Onódyné Nagy Anikó).

A 2.a osztály több tanulója is részt vett országos levelező
matematikaversenyen,
ahol dicséretre méltó eredményeket értek el. Arany oklevelet kapott Szabó Barnabás,
Szalai Kristóf és Szigeti Orsolya, ezüst oklevéllel jutalmazták Vida Péter munkáját, bronz
oklevelet szerzett Izsák Béla
Gábor, Kálfári Dóra, Szőke
Sára Ilona és Prosser Natália
(felkészítőjük Peregovits Erzsébet).
A harmadik évfolyam legjobb
versmondói mutatkoztak be iskolai
szavalóversenyűnkön,
ahol a következő eredmény született:
I. Szabó Anna (3.b) és Tóth
Szonja (3.a)
II. Rezessy Júlia (3.a) és Nemes
Gáspár (3.b)
Különdíjat kapott: Jenei Ivett
(3.a) és Fekete Tünde (3.b).

Az országos második helyezett csapat: Somogyi Zsuzsanna,
Bodóné Polányi Tünde felkészítő, Miklósa Erika zsűri elnök, Vajda
Villő és Németh Regina

Gyermeknap tűzoltókkal

Gyermeknapi programunkat május utolsó péntekén tartottuk. A
nap meglepetéssel indult: óriási szirénázással érkeztek meg Százhalombattáról a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, akik bemutatót tartottak a gyerekeknek. Először roncs kocsiból mentést láthattunk, majd egy égő autó oltásának lehettünk tanúi.
A tűzoltók bemutatója után kezdődött az akadályverseny, ahol az
osztályok csapatai tréfás versenyfeladatokban mérhették össze
ügyességüket (képünkön).
A gyermeknapi program keretében rendeztük meg a hagyományos tanár-diák sportmérkőzéseket. A nyolcadikos fiúk fociztak a
tanárokkal és az apukákkal, a lányok kosárlabda-mérkőzést vívtak
a tanárnőkkel. Mindkét sportágban a tanárok csapata bizonyult
erősebbnek.
A gyermeknap programjának összeállítása és előkészítése a testnevelő-tanárok munkáját dicséri, a versenyek lebonyolításában
valamennyi pedagógus közreműködött. És akik munkájukkal és
támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy mindenki jól érezhesse magát ezen a napon: Kovács Krisztián, Pálinkás Zsolt, Sulyok
Zoltán és Józsa Lajos.
A gyermeknapi program további támogatói: a DSE, a Diákönkormányzat, és a Martonvásári Gyermekekért Alapítvány. Köszönjük a segítséget.

Egészségnap – az egészséges életmód jegyében
Június ötödikét az egészséges
életmód jegyében töltöttük. Tanítványaink az egészséges táplálkozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos plakátokkal és rajzokkal készültek erre
a napra. A legjobb munkákat az
aulában állítottuk ki. A délelőtt
folyamán életkoruknak megfelelő foglalkozásokon, előadásokon ismerkedhettek a gyerekek
az egészséges életmód, a személyi higiénia szabályaival, s az elsősegélynyújtás alapfogásait a
gyakorlatban is elsajátíthatták.
Volt tanítványunk, Szabó Dóra
a gyógynövények rejtelmeibe vezette be hallgatóit. A foglalkozások közötti szünetekben
különböző zöldségeket, sajtokat, zöldségkrémes szendvicse-
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ket, valamint rostos zöldség- és
gyümölcsleveket kóstolhattunk.
Egészségnapi programunkon
közreműködtek: Bíróné Füzi
Éva és Fergencsné Farkas Beáta (Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kistérségi Népegészségügyi Intézete),
Meleg Jánosné (Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv),
dr. Peredy Margit szakorvos,
Dolinka Éva és Horváth Márta
védőnők és a Zöld ALapítvány
MArtonvásárért. A Márc. 15.
Mg. Szövetkezet (Cseprekál István) sajttal, Ambach György
zöldségekkel járult hozzá a nap
sikeréhez. Köszönjük támogatásukat.
Szeidl Hedvig
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Gyermek-Játék Fesztivál

Május 24-én, csütörtök délután
kettő óra. A gyerekek a nagy
dirrel-durral megérkező zivatarra ébredtek, s miközben próbáltuk lecsendesíteni őket, csak
azt mondogattuk egymásnak,
hogy: „Jaj! Csak holnap ne essen!”
Nos, a reménykedésünk nem
volt hiábavaló, május 25-én a
gyermeknapunk remek, napsütéses időben telt el, délelőtt az
iskolai programokon, délután
az óvodánkban.
Óvodánk dolgozóinak egy része már reggeltől serénykedett
az oviudvaron, felépítették az
akadálypályát, előkészítették a
délutánra szükséges eszközöket. A 15 órától kezdődő program nyitásaként Zoltán Erika ECDS martonvásári csapata
mutatta meg tánctudását, majd
Bárányos Renáta mozgatta meg
a gyerekeket egy közös tornával. Az akadálypálya teljesítése után buborékfújás, falfestés,
állatsimogató, lufi-hajtogatás,
ugrálóvár várta a jelenlévőket,
akik felülhettek mentő, rendőr és tűzoltóautóra, traktorra és
motorra is. A kézműves foglalkozásokon készíthettek krepp
papír üstököst, tészta vagy szívószál ékszereket, hajtogathattak kishajót, mindenki kipróbálhatta kreativitását a burgonyakeményítőből és ételfestékből készült anyag megformálása során (Fischer Tip). Próbálkozhattak különböző népi játékokkal is. A tartalmas délutáni
program méltó zárása volt a Kolompos Együttes koncertje.

A pénteki időpont ellenére nagy
örömünkre szolgált, hogy ilyen
sokan el tudtak jönni, és aktívan részt vettek programjainkon, melyet az óvodánk alapítványa és közössége az Európai
Unio és a Völgyvidék Közösség
pályázati támogatásával szervezhettünk meg.
Köszönjük továbbá a támogatást: Bitó Péternek (Autósbolt
és Szerviz), a Kukkel és Szabó-Horváth családnak, Finta
Györgyinek, a mentőknek, a
tűzoltóknak, a rendőrségnek és
valamennyi szülőnek és kollegának a jó szórakozást nyújtó
felejthetetlen napért.
Farkas Noémi

Majális 2012
Hagyományos − a másság elfogadtatása és az előítéletek csökkentése érdekében szervezett – programunkat az idei évben rendhagyó időpontban,
május 12-én rendeztük. Ennek ellenére örömmel
tapasztaltuk, hogy már a Majális napja előtt érezhető volt az érdeklődés rendezvényünk iránt. A környék sportolni vágyó fiataljai szervezték a csapatokat, az alkotni, rajzolni szerető iskolások, óvodások készítették a rajzaikat a pályázatra. A program hagyományosan a Majális Kupa megszerzéséért vívott labdarúgó mérkőzésekkel kezdődött. A csapatok sportszerű, jó hangulatú mérkőzéseken küzdöttek lankadatlan akarattal a kupáért. A kupához − szakiskolás tanulóink által készített kerámia − a kitartáson kívül a nagyobb gólarány is szükségeltetett, így azt a „Hunka-Punka” néven
nevezett csapat vihette el.
A délutáni játszóházak alatt számos lehetőség közül válogathattak
az érdeklődők. Készültek a batikolt kendők, sálak, a gépi képírásnál
most is hosszú sorok várták, hogy egy-egy érdekes forma elkészüljön. Az Alkot6tok Egyesület asztalánál sorra készültek az érdekes,
egyéni kívánságnak megfelelő arcfestések, hennadíszítések. Nagy
sikere volt a hajtogatott lufiknak, s a Jáva batik segítségével is csodás képek születtek. Kicsik és nagyok ügyességi és logikai játékokban is próbára tehették magukat. Nagy sikerük volt a tanulóink által készített kézműves termékeknek és az üvegházunkban nevelt virágpalántáknak is.
A játszóházak zárása után következett az „Alkoss nekünk, alkoss
velünk” rajzpályázat eredményhirdetése, a díjak kiosztása. A rajzpályázaton a közösségek mezőnyében 1. helyezett lett a Beethoven Általános Iskola 6.b osztálya, megelőzve a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 3.a osztályát és a martonvásári Beethoven Általános Iskola 1.a osztályát. Különdíjat kapott ugyancsak a
martonvásári iskola 2.a osztálya, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda Süni és Nyuszi csoportja. Az egyéni versenyt Nikolics Linda
(Napfény Óvoda, Ercsi) nyerte Radvánszki Máté (Beethoven Általános Iskola) és Krapfel Boldizsár előtt. Valamennyi díjazottnak ezúton is gratulálunk! A helyezettek és érdeklődők iskolánk Színvarázs zenekarának és Napsugár tánccsoportjának műsorát vastapssal jutalmazták.
Pető Sándorné, az „Együtt-Értük” Alapítvány kuratóriuma nevében

Országos 3. helyezés
Az idei évben huszonnyolcadszor rendezték
meg az értelmileg akadályozott tanulók számára kiírt komplex tanulmányi vetélkedőt. Iskolánk hagyományosan e tanévben is megrendezte a verseny házi fordulóját. A legjobb helyezést
elért csapat megszerezte a jogot a regionális versenyen való részvételre, melyen Fejér, Veszprém
és Komárom-Esztergom megye speciális iskolái
vettek részt. Nagy örömünkre szolgált, hogy intézményünk csapata itt első helyen végzett, s így
részt vehetett május végén, a Zalaszentgróton
rendezett országos döntőn.
Az országos megmérettetésen − a régiók legjobbjaként − nyolc csapat vett részt. A vetélkedő öt témakört ölelt fel. A tanulók számot adhattak általános ismereteikről, melyben hazánk
néhány földrajzi és történelmi vonatkozása jelent meg. Kerámia kaspó díszítésekor kézműves
tevékenységüket mutathatták be, illetve játékos
sorversenyen, zsinórlabda mérkőzésen bizonyít-

hatták mozgásos ügyességüket. A szoros verseny végeredményeként iskolánk csapata a harmadik helyezést érte el.
Pető Sándorné, igazgatóhelyettes

Hátul balról: Barkóczi Glória Laura, Drusza Tamás, Darab Bence. Elöl: Pilát Lászlóné
(felkészítő tanár), Fésűs Ádám, Margit néni
(zalaszentgróti kísérő), Mester Péter, Pető
Sándorné (igazgatóhelyettes)
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Szép volt Lehel!

Konyhák és színjátszók

Ha nem is egyedül, hanem csapatban, de nagyon szép eredményt,
első helyezést ért el Csobaji Lehel, a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium tanulója. A tehetséges martonvásári diák csapattársaival (Márté Szabolccsal és Ujvári Gergellyel) megnyerte a Fiatalok Európa Erdeiben (Young People in European Forests) nemzetközi verseny hazai fordulóját, melyet itthon az Országos Erdészeti Egyesület és a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai-, Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny rendezett. Eredményük értékét növeli, hogy ez a verseny angol nyelven folyt. Az első hely azt is jelenti, hogy a szeptemberi európai versenyen, melyet Észtországban
rendeznek, ők képviselhetik hazánkat. (Képünkön a győztes csapat
felkészítő tanárukkal, balról: Vetlényi Dávid, Csobaji Lehel, Márté
Szabolcs és Ujvári Gergely.) Gratulálunk!

Szép volt…
Ezúttal másodszor teszünk közzé „Szép
volt…” címmel kezdődő hírt és képet a Forum Martiniben. Úgy érezzük, hogy erre
gyakrabban lenne alkalmunk! Hiszen a
gyermekek a tehetségüket akkor is megmutatják, ha a martonvásári iskola után kényszerűségből más települések középiskoláiban és egyetemein, főiskoláin folytatják tanulmányaikat. Persze, szép eredményeket
nem csak az ifjúság érhet el! E hírek azonban nem mindig jutnak el hozzánk, emiatt
már olyan véleményt is hallottam, hogy csak
bizonyos gyerekekről szóló hírek kerül(het)nek be a helyi lapba. Ezzel szemben a Forum Martini szerkesztőségében úgy véljük,
s ennek szellemében szerkesztjük a lapot,
hogy minden olyan kiemelkedő eredménynek helye van, ami martonvásáriakhoz kötődik, legyen bár szó középiskolásokról, egyetemistákról vagy éppen nyugdíjasokról. Ahhoz, hogy e hírek meg is jelenjenek, csak
annyit kell tenni az érintetteknek, vagy ha
ők erre szerénységük miatt nem hajlandók,
a hozzátartozóiknak, hogy jelezzék e-mail
címünkön az eseményt, s esetleg küldjenek
egy jó minőségű képet is.
Örüljünk együtt a tehetséges martonvá
sáriak eredményeinek. Várjuk jelzéseiket a
forum.martoni@gmail.com e-mail címen,
hogy minél gyakrabban leírhassuk: Szép
volt…
Orbán András
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Május közepén intézményünk
először szervezett Tavaszi Fesztivált. Pénteken a Martonvásári
Művészek anyagaiból nyílt kiállítás a Pajta Galériában. Köszönjük Pázmány Ágnes művészettörténész felemelő gondolatait. Este 9 órától hajnali 2-ig
szólt a fiataloknak a rock és a
disco a Kultúr Pajtában.
Másnap reggel 7-kor ismét termelői piacon találtuk magunkat.
Amíg a szülők vásároltak, a
gyerekek rongybabákat készíthettek a ragyogó időben.
Kora délelőtt a Langaléta Garabonciások szórakoztatták a vásárlókat, nézelődőket. Jó hangulatban, zenével, sok humorral és mókás jelenetekkel ajándékoztak meg bennünket.
Délután fél 3-ig mindenki
szusszanhatott egy kicsit. Ekkor kezdődtek az éjszakába
nyúló programok. A fúvószenekar pattogós indulókkal és

könnyűzenei darabokkal örvendeztette meg a közönséget.
Az I. Nemzetek Konyhái Főzőverseny 15 órakor kezdődött, s
hét bátor csapat vállalta a megmérettetést. Köszönjük a résztvevőknek az ételek készítését és
kóstoltatását.
A Kultúr Pajtában egymást váltották a különféle produkciók,
volt többféle tánc, kung-fu, valamint amatőr színjátszók a megye több településéről. Este a
Kék Bab együttest Baby Gabi
fellépése követte, majd retro
discoban táncoltunk hajnali
2-ig.
Köszönjük minden résztvevőnek és közreműködőnek – különösen a Martongazda Kft. dolgozóinak − a fáradságos munkát és a rendőröknek is a segítséget. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Jövőre folytatjuk.
Szervezők

Martonvásár emlékezett
A Nemzeti Összetartozás Napján Marton
vásár az Emlékezés terén tartott megemlékezést, melyen Tóth Iván tanár úr felnőtteknek (is) szóló rendhagyó történelemóráján Trianonról hallhattak előadást az egybegyűltek. Kupi Gábor, Juhász Gyula Trianon című versével vezette
fel a rendezvényt, elhangzott Erdélyi Gábor előadásában Reményik Sándor Gyűrűt készíttetek című verse, valamint imádság Schrőder Gyula római katolikus esperestől. Az eseményen közreműködött a

Beethoven Általános Iskola diákjainak
énekkara Bodóné Polányi Tünde vezetésével, valamint a Százszorszép Táncegyüttes néhány tagja.
A helyi emlékművet dr. Szabó Tibor polgármester, Nemes József a Művészeti Iskola igazgatója, és Pfiffer Zsuzsanna a
Brunszvik-Beethoven Központ vezetője koszorúzta meg.
A koszorúzás után az egybegyűltek gyertyákat gyújtva tettek hitet nemzetünk összetartozása mellett.
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Orbán-napi
bormustra

Huszárok Ópusztaszeren

Kertbarát Egyesületünk a hagyományokhoz híven ez évben is megemlékezett az Orbán napról, megrendezte a borünnepet. Az Orbán szobornál
dr. Janky Ferenc méltatta a szőlő és bor
védőszentjét, „az utolsó” fagyosszent,
az országszerte nagy múltra visszatekintő és több borvidéken is nagy hagyományokkal rendelkező ünnepet.

Fotó: Kovács Gergely

Ópusztaszeren második alkalommal szervezték meg a Lovas Hagyományőrzők Nemzetközi Találkozóját, melyen részt vett a martonvásári Szent László huszárcsapat is, Varga
Ferenc vezetésével. A három napos rendezvényen, amely egyébként Európa legnagyobb
huszártalálkozója, közel 500 regisztrált lovas képviseltette magát több országból (Lengyelország, Ausztria, Erdély). A Szent László-völgye Huszáregyesület huszárjai szombaton és vasárnap is fő műsoridőben külön programot mutattak be, melynek nagy sikere volt.
A rendezvényt követően a csapat hétfőn Ópusztaszert elhagyva, lóháton tette meg négy
nap alatt a 230 kilométeres utat Martonvásárig, ahová hiánytalanul meg is érkezett.
Csíki Botond

Borostyán Mátyás egyesületi elnök borral „itatja” Orbánt
Az idei tél, majd tavasz ugyan számottevő kárt okozott a szőlőkben, de szerencsére Orbán már védelme alá vette az
ültetvényeket. A hazai szőlő-bor ágazat
lassú fejlődésnek indult az elmúlt időszakban és jelentős támogatást is kap.
Nemzetközi megmérettetéseken a hazai borok jelentős sikereket érnek el kiemelkedő minőségükkel.
Elmondható ez a saját kis borvidékünk
terméséről is. A 2011. évi borok a megrendezett borversenyen jó eredmén�nyel szerepeltek, bár a szigorú zsűritől a
többség „csak” ezüstérmet kapott. A díjakat az ünnepség folytatásaként megrendezett fogadáson kapták meg a termelők. Az éremmel elismert borászok
szimbolikus ajándékot kaptak. A baráti beszélgetés során e borokat kóstolhatták meg a megjelentek, és az elismerés
itt még inkább kidomborodott.
Hölgy tagjaink süteményeikkel vendégelték meg a résztvevőket, a feltálalt finomságok mellé.
Az időjárás egészében elfogadható volt,
a hűvös, felhős idő azonban többeket távoltartott a szabadtéri rendezvénytől.
Következő programunk július 27-én,
pénteken délután a Borút konferencia és
találkozó lesz, melyre hagyományainknak megfelelően színvonalas szakmai
programmal készülünk.
Varga Béla

Borlovag(nő) a hölgyklubban
Májusi találkozónkon megtartottuk a Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület közgyűlését, s
ezen elfogadtuk az elmúlt évről szóló beszámolót, továbbá a
közhasznúsági jelentést. Meghatároztuk a 2012-es év fontosabb eseményeit. Néhány módosítást
fogadtunk el az egyesület tisztségviselőire
vonatkozóan.
A találkozó második részében megnéztük a
Szabó Teréz, mezőkölpényi adatközlő táncos műsoráról készült filmet.
A júniusi találkozónkat 18-án (hétfőn)

16 órától tartjuk a városháza Gerótstermében. Vendégünk Keményné Koncz Ildikó borlovagnő, borszakértő (sommelier)
lesz. Előadásából megismerhetjük a magyar
borvidékeket. A háziasszonyok megtudhatják, hogy az asztalra került ételekhez milyen
bort kínáljanak vendégeiknek. Néhány ötletet is kaphatunk a borvásárláshoz! Természetesen, a találkozót borkóstolással zárjuk.
A találkozóra szeretettel várunk mindenkit. Tagjainkat párjukkal együtt, a Kertbarát
kör tagjait, a Borklub tagjait és mindazokat,
akik szeretik a bort!
Tóthné Márti

Jónás első lett
Szép eredményeket könyvelhetett el a
martonvásári Gábor-Major Kft. (melynek
tulajdonosai Varga Ferenc, Varga István és
dr. Gyulay Gyula) a XIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon, Hódmezővásárhelyen. A lassan két évtizedes múltra visszatekintő, és hazánk legszínvonalasabb mezőgazdasági kiállításaként számon
tartott rendezvényen a Jónás nevű blonde
d’aquitaine tenyészbikájukkal (képünkön,
mely nem a kiállításon készült), valamint
egy borjas tehenükkel is első helyezést értek el. Kiváló tenyésztői munkájukhoz ezúton is gratulálunk.
Magát a kiállítást, melyet Szent György nap
táján (tehát április végén, május elején) rendeznek, jó szívvel ajánljuk családos kirán-

dulások úti céljaként, mert az nem csak a
termelőknek, tenyésztőknek nyújt hasznos
tapasztalatokat, hanem mindenkinek látványosan mutatja be az állattenyésztés szépségeit, eredményeit.
– orbán –

2012. június

• FORUM MARTINI

9

KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

Hangversenyek nyáridőben
Anima Musicae Kamarazenekar következő hangversenye az
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet
(Brunszvik-kastély) előadótermében lesz.
Június 19-én (kedden) este 7
órakor kezdődő műsorukban G.
Rossini G-dúr vonósszonátáját,
H. Purcell Abdelazar-szvitjét,
valamint B. Britten Simple
Symphony című művét hallhatjuk. A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
***
Nemzeti Filharmonikusok ebben az esztendőben két Beethoven hangversenyt adnak
Martonvásáron, ám a tervek
szerint mindkettőt kamarazenei
hangversennyel is kiegészítik,
így ezúttal nem csak a nagy zenekarra írt Beethoven művekben, hanem a kamara műveiben
is gyönyörködhetünk.

Július 14-én (szombaton) 19
órakor lesz az első. Ennek műsorában a Fidelio nyitány, a
G-dúr zongoraverseny (op.58),
valamint a III. szimfónia (Eszdúr, op.54 „Eroica”) szerepel. Közreműködik Bogányi
Gergely zongorán. Vezényel
Medveczky Ádám. A hangverseny előtt kamara koncertet is
terveznek.
Július 21-én (szombaton) 19
órakor kezdődik a második
hangverseny. Ekkor az István
király-nyitányt (op.117), valamint a IX. szimfóniát (d-moll,
op.125) hallgathatjuk meg. Az
esten közreműködik a Nemzeti Énekkar (karigazgató Antal
Mátyás), Sümegi Eszter (szoprán), Ócsai Annamária (alt),
Nyári Zoltán (tenor) és Sebestyén Miklós (basszus). Vezényel
Kocsis Zoltán. A hangverseny
előtt ekkor is terveznek kamara koncertet.

A muzsika hangja
Tanári hangversenyükön a Művészeti Iskola zenész tanárai immáron sokadik alkalommal bizonyították tehetségüket és kreativitásukat, ezért érdemes volt megnézni műsorukat. Volt itt többféle népzene, komolyzene, de a finom jazz dallamai is bekúsztak
az ember fülébe. Odakint tombolt a vihar, bent pedig szárnyaltak
a jobbnál jobb produkciók. Igazi, felszabadult, jó hangulatú másfél
órát tölthettünk a muzsika hangjaival. Köszönjük a tanároknak ezt
a felemelő élményt.

Fúvósok lengyel útja
A Martonvásári Fúvószenekar
a lengyelországi Varsóban vendégeskedett május 12-e és 18-a
között. A hosszú utazást kicsit
megszakítva, vasárnap reggel
meglátogattuk Wieliczkában a
Sóbányát, ahol 150 méter mélyen élveztük a friss levegőt és
ámultunk a hatalmas termek láttán. Megtekintettünk számos só
szobrot is.
Az egész csoport Izabelinben,
egy helyen, gyönyörű környezetben, egy nemzeti parkban kapott szállást. Hétfőn Varsó óvárosát, illetve a Futball EB-re elkészült új stadiont tekintettük
meg (utóbbit persze csak kívülről), majd este tábortűz mellett
örömzenéltünk.
A kedd a hangversenyek napja
volt. Délelőtt az ottani általános
iskolásoknak (600 gyerek), délután pedig a nemzetközi piknikre érkezőknek játszottunk. Saj-

nálatunkra az időjárás az egész
út alatt nem nagyon kedvezett a
kinti programoknak.
Szerdán meglátogattuk a Chopin emlékparkot, majd este
újabb fellépés következett, ekkor az Izabelini művelődési
házban játszottunk.
Csütörtökön délben a mandolin
zenekar adott nekünk egy rögtönzött koncertet, majd délután
a régi királyi nyári rezidenciát
látogattuk meg, mely egy hatalmas parkban van, ahol pávák és
mókusok szaladgálását fotóztuk
lelkesen.
Hazafelé Krakkóban álltunk
meg egy rövid időre, és a székesegyházban is énekeltünk.
Utunkat Martonvásár Város
Önkormányzata támogatta, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk.
Kuna Zsófia
egyesületi elnök

Nyári táborok
Martonvásáron, az Emlékezés terén
június 23-án (szombaton) reggel 7 órától 11 óráig.

Júniusi vásárunkon a megszokott jó minőségű élelmiszerekkel
és kézműves termékekkel várjuk Önöket. Tehát ezen a napon
se felejtse senki otthon a kosarát, mert a vásárban találhatnak
mangalicából készült füstölt árút, a Gábor-hús termékeit, sajtokat, mézeket, gyümölcsleveket, fűszernövényeket, kerámia edényeket!
A lacikonyha frissen sütött hurkával, kolbásszal és jó hangulattal várja Önöket.
A 9 órakor kezdődő kézműves foglalkozáson ezúttal a KOSÁRFONÁS tanulható.
Árusítani előzetes bejelentkezés alapján lehet!
Jelentkezhetnek a (20) 941−8319-es telefonszámon, vagy a
martoninyar@martonvasar.hu e-mail címen.
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„SZEVASZ” Ifjúsági Napközis Tábort szerveznek a baracskai Faluházban június 18-a és
22-e között. A tábor programjában sport, íjászat, valamint hagyományőrző kézműves foglalkozások, csapatversenyek, vetélkedők stb. szerepelnek.
A részvételi díj fejenként 6000
forint, ez az összeg tízórait, ebédet és uzsonnát is tartalmaz.
Jelentkezni június 14-éig lehet
a faluházban személyesen, vagy
a faluhaz@baracska.hu e-mail
címen, illetve a (22) 454−054es és a (30) 518−0587-es telefonon.
***
A Tiszta Forrás Tábort július 2-a és 6-a között Gyúrón ren-

dezzük meg. Jelentkezési lap a
www.martonvasar.hu internetes oldalról letölthető vagy az
irodában beszerezhető. A részvételi díj fejenként 6500 forint.
Kérjük, ezt egy összegben, készpénzben, a jelentkezési lap leadásával egy időben fizessék be.
Jelentkezni június 22-éig (péntek) lehet.
A jelentkezési lapokat a
BBKÖZpont irodájában lehet
leadni. Telefonos egyeztetés
szükséges.
További információkért keressenek bennünket a (22) 460−286os telefonszámon, illetve a
bbkozpont@gmail.com e-mail címen.
Szervezők
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Visszhang
Május 12-én lezajlott a Születés Hete rendezvénysorozat
martonvásári napja. Az idő kedvezett nekünk, és reggel 9 órára megtelelt a Szent László Völgye Segítő Szolgálat nagyterme
lelkes szülőkkel és apróságokkal. A vidám Ringató foglalkozás után tanácsokat kaptunk a
gyermeknevelés anyagi támogatását illetően, majd megnéztünk
egy igen hasznos bemutatót arról, hogy a gyerekek és szülők
nyugalmát, illetve feszültségét
milyen mértékben befolyásolják
a bébiőrök, telefonok és egyéb
műszaki berendezések elektromos rezgései, melyek a nap 24
órájában körülvesznek bennünket. Nagy örömünkre dr. Tóth
Csaba paleolit táplálkozásról és
a leggyakoribb betegségek elkerülésének lehetőségeiről tartott
előadására a környező településekről is érkeztek vendégek.
Amire szintén büszkék vagyunk,
hogy Csatári Vera a Dévényesmódszerrel dolgozó szakgyógytornász már a rendezvény ideje
alatt számtalan szülőnek segített a gyerekek mozgás- és idegrendszeri fejlesztésével kapcsolatban. A jövőben minden csütörtökön a Védőnői Szolgálatnál vár mindenkit, akinek tanácsra lenne szüksége, illetve,
ha kell, előzetes időpont egyeztetéssel a kezeléseket helyben is
megoldja.
Az anyatejes táplálás fontosságára és különböző technikáira,
lehetőségeire hívta fel a figyelmet szoptatási tanácsadónk, illetve néhány hasznos intimtorna gyakorlatot próbálhattunk ki.

A tervezett programot a családsegítő szolgálat tevékenysége
és a családi napközi bemutatása
zárta volna. Szülőként, és a szülői munkaközösség tagjaként is
gyakran hallom, hogy sok család küzd a gyerekek elhelyezésének gondjával a munkába való
visszatéréskor. Nem nyernek felvételt az óvodába, és nem ismerik a lehetőségeket ennek megoldására, vagy más települések
kis közösségeibe „kénytelenek”
járni. Ennek ellenére nagy csalódásként könyveltük el, hogy a
bemutatóra egyetlen család sem
jött el. Bár a csalódás helyett, lehet, hogy örülnünk kellene, hogy
a felajánlott segítség ellenére
még sincs akkora szükség erre a
szolgáltatásra, és a sok panaszos
hangot mi értelmeztük félre.

Köszönjük a támogatást mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény lebonyolításához, hogy
a szűkre szabott költségvetés ellenére sikeres napot zárhattunk,
és gratulálunk a fotópályázat díjazottjainak!
Bordásné Sz. Judit

Dreher kiállítás

A BBKÖZpont a szeptemberi Kukorica, Búza-sör Fesztiválon a
Dreher család életét és munkásságát bemutató kiállítást szervez.
Kérjük azoknak a segítségét, akik rendelkeznek bármilyen írásos,
tárgyi vagy szellemi emlékkel a családról, a velük kapcsolatban állókról, és jelentkezzenek a központ bármelyik elérhetőségén.
A

SZÉLRÓZSA KÓRUS

június 25-én (hétfőn) este 6 órára
szeretettel hívja és várja
eddigi és leendő tagjait szeretteikkel együtt

közös szalonnasütésre és közös éneklésre

az Illyés Gyula térre.
A szalonnasütéshez szükséges kellékeket ki-ki alapon hozzunk!

IMRE SÁNDOR SZERETET SZÍNHÁZ (volt KOMISZ)
kicsiknek és nagyoknak a

keretében, martonvásári nyári rendezésben bemutatja a
DZSUNGEL KÖNYVE musicalt
július 13-án (pénteken) 20 órakor
a martonvásári Rendezvényudvarban
Rendező: Bartokos Tamás
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés ingyenes.

Erős vár a mi Istenünk!
E szavakkal köszöntik egymást az evangélikusok. Sajnos
Martonvásáron ritkán van erre lehetőség, mert havonta
csak egyszer, minden hónap első vasárnapján, délután
3 órakor nyílik alkalom arra, hogy a hívek közös Istentiszteleten találkozhassanak a martonvásári katolikus
templomban. Talán ennek is szerepe lehet abban, hogy ilyenkor is kevesen gyűlnek, gyűlünk össze. Akik pedig gyakrabban érzik szükségét a közös imának, azok a környező települések, Tordas, Gyúró, Érd,
netán Budapest vagy Székesfehérvár evangélikus templomaiba látogatnak el vasárnaponként. Pedig, ahogy azt többen is jelezték,
jó lenne a gyermekeket is bevonva többször találkozni. Ezért szeretnénk változtatni az eddigi gyakorlaton, s gyakoribbá tenni a
Martonvásáron élő evangélikusok összejöveteleit, ha nem is minden alkalommal heti Istentisztelet formájában. Ehhez első lépésként egymásra kell, hogy találjunk! Ebben várjuk segítségüket,
közreműködésüket, jelentkezésüket. Ezúton is kérjük, hogy jelentkezzenek Süller Zsolt evangélikus lelkész úrnál Tordason, a TordasGyúrói Társult Evangélikus Egyházközségnél (Szabadság út 132.).
Szándékukat jelezhetik a következő telefonokon vagy e-mail címeken is: Süller Zsolt (20) 356-1686, suller.zsolt@evangelikus.hu,
vagy az e sorok írójánál: (30) 231-6839, okok@t-online.hu. Erős vár
a mi Istenünk!
Orbán András

Kikapcsol és feltölt
Minden párkapcsolat egyénekre épül fel. Az egyének pillanatnyi lelki és fizikai állapota meghatározó a kapcsolat szempontjából. Ahhoz, hogy jól működjünk együtt, jól kell működnünk külön-külön
is. Az énképünknek és várakozásainknak összhangban kell lenniük
lehetőségeinkkel és teljesítőképességünkkel. Döntő részben negatív
érzelmekkel rendelkezünk, és ezeket kell feldolgoznunk. Gondoljuk
át ehhez, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek rendszerint bénítóan hatnak, düh, és feszültség forrásai. Lehet, hogy lejjebb kell
adnunk a magunkkal szemben támasztott követelményekből. Lehet,
hogy nem kell minden nap fényesre súrolni a konyhát, és nem szégyen segítséget sem kérni. Fontos továbbá, hogy mindkét félnek legyen a házastársán kívül is egy bizalmas jó barátja, aki meghallgatja, és akivel a nehézségeit és gondjait másként tudja megbeszélni,
mint párjával. Felüdítik a lelket azok a csendes és nyugalmas percek
is, amelyeket egyedül tudunk tölteni, legyen szó akár egy sétáról a
friss tavaszi levegőn, egy könyv olvasásáról, hobbinkkal való foglalatoskodásról, vagy egyszerűen bármi olyan tevékenységről, ami
megtöri a hétköznapok egyhangúságát, kikapcsol és feltölt bennünket. Olykor némi szervezést igényelhet mindennek a megvalósítása, különösen gyermekek mellett, de megéri! Segítsük egymást társunkkal abban, hogy a másik elvonulhasson, s meglátjuk, a léghajónk mindjárt magasabbra száll!
Fodor-Adorjáni Edit és Czékusné Biró Nóra
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Hitelesebb és árnyaltabb képet a Horthy-korszakról
Napjainkban tanúi vagyunk annak, hogy szenvedélyes indulatok és viták csapnak össze XX. századi történelmünk egyes korszakaival kapcsolatban. Az 1945
után hatalomra került kommunista diktatúra ellentmondást nem tűrően nácibarátnak, fasisztának és antiszemitának nevezte ezt a korszakot, illetve e korszak
államfőjét, Horthy Miklós kormányzót is. Ezt sulykolták 45 éven keresztül a felnövekvő nemzedékek agyába. A 22 évvel ezelőtt történt rendszerváltoztatás után
történtek próbálkozások ennek a korszaknak hitelesebb és árnyaltabb ábrázolásával kapcsolatban, de ezek a próbálkozások a baloldal dühös és indulatos ellenállásába ütköztek. A hitelesebb kép bemutatása érdekében tegyük mérlegre annak a korszaknak döntéseit, eseményeit.
Az elveszített I. világháború után, 1918
őszén teljes zűrzavar uralkodott az országban és ezen nem tudott segíteni a gróf Károlyi Mihály vezette defetista és ostoba polgári kormány sem („Nem akarok többé katonát látni.”). A polgári kormány bukása után megalakult Magyar Tanácsköztársaság 133 napja történelmünk legsötétebb,
leggyászosabb fejezetei közé tartozik. A
Tanácsköztársaság bukása után ex lex (törvényen kívüli) állapot uralkodott. Ezen a
helyzeten csak egy erős, határozott, fegyelmezett erő tudott úrrá lenni. Pozitív oldalra kerül, hogy ez az erő a Szegeden megszerveződött és Horthy Miklós parancsnoksága alatt álló nemzeti hadsereg volt. A román csapatok kivonulása után Horthy Miklós a nemzeti hadsereg élén 1919 novemberében bevonult Budapestre. A Nemzetgyűlés 1920. március 1-jén Horthy Miklóst kormányzóvá választotta. Ezzel helyreállt a legitimitás. Gróf Teleki Pál miniszterelnök
felszámolta a tiszti különítményeket, megszűntetve ezzel a „fehérterror”-t. Ez a fehér
terror egyébként válasz volt a Tanácsköztársaság vörös terrorjára.

ni békeszerződés felülvizsgálatát! Revíziós
törekvéseinket a nyugati hatalmak – Anglia
és Franciaország – nem támogatták. Meghallgatásra találtak azonban a nagyhatalommá váló Németországban és Olaszországban. Megkezdődött az „ország gyarapítás”. Az első bécsi döntés következtében,
1938-ban visszakaptuk a Felvidék déli részét. Csehszlovákia felbomlásakor 1939ben magyar csapatok visszafoglalták Kárpátalját. A második bécsi döntés 1940-ben
visszajuttatta hazánknak Észak-Erdélyt és
a Székelyföldet.

Oktatási reform

Ügyes diplomáciai lépés volt, hogy Horthy
megakadályozta IV. Károly király két vis�szatérési kísérletét, elhárítva ezzel a kisantant államainak (Csehszlovákia, Románia
és a Szerb-Horvát-Szlovén állam) fegyveres beavatkozását. A kegyetlen és igazságtalan trianoni békediktátum után az ország
talpra állt. Gróf Bethlen István miniszterelnöksége idején megtörtént a politikai és
gazdasági konszolidáció. Gróf Klebelsberg
Kunó oktatási reformja során több ezer tanyai iskola létesült, tanítói lakások épültek,
és három új egyetemet hoztak létre (debreceni, szegedi, pécsi egyetem). Megerősödött az 1918 után megtépázott nemzeti öntudat, helyreállt a keresztény-keresztyén
értékrend, amelyben fontosnak számított a
becsület, a tisztesség és a családi élet szentsége.
Külpolitikánkat a revíziós mozgalom határozta meg. Nem volt olyan ember Magyarországon, aki ne követelte volna a triano-
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Hazánk közép hatalom

Hazánk az akkori Közép-Európának, egy
sorban Ausztriával, egyik középhatalmává vált. Az ország gyarapításnak azonban
meg volt az ára és itt elérkeztünk a negatív
oldalhoz. Csatlakoznunk kellett a háromhatalmi egyezményhez (Berlin, Róma, Tokió-tengelyhez). Ezzel hazánk olyan kényszerpályára került, amelyről már nem volt
letérés. Öngyilkosságával gróf Teleki Pál
miniszterelnök hiába próbálta meggyőzni a
kormányzót ennek az útnak veszélyességéről. A németbarát vezérkar meggyőzte Horthyt, az ország belesodródott a háborúba.
Azért itt is meg kell egy pozitívumot említeni. Befogadtunk százezer lengyel me-

nekültet. Egyre erősebb befolyást szerzett
a szélsőjobboldali politika. A II. világháborúban hazánkat szörnyű megpróbáltatások, veszteségek érték. Az akkori Magyarországról (1941-ben 13 millió lakos) több
mint 450 ezer zsidót deportáltak koncentrációs táborokba. Egy pozitív vonás: amikor Horthy megtudta, hogy ezeket a zsidókat nem munkatáborokba, hanem megsemmisítő táborokba viszik, akkor 1944 nyarán
leállíttatta a deportálást. Így menekült meg
a biztos pusztulástól a budapesti gettóban
lévő több tízezer zsidó! Katonai veszteségünk több mint 300 ezer fő, a polgári áldozatok száma több mint 100 ezer hazánk fia.
Így összességében közel 900 ezer magyar
áldozata volt a II. világháborúnak. Nem hozott eredményt a Kállai Miklós-féle hintapolitika, 1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot. Nem
sikerült 1944. október 15-én a kiugrási kísérlet sem. A németek lemondatták a kormányzót, hatalomra kerültek a Szálasi Ferenc által vezetett nyilasok.

Korlátok között

Egy történelmi korszak értékelésénél nem
hagyhatók figyelmen kívül a körülmények.
Hazánk geopolitikai helyzete, az akkori világpolitikai helyzet és a világháború. Aki
nem éli magát bele annak a kornak szellemébe, az nem érti meg a mozgatórugókat,
az indítékokat, s akkor nem érti meg az
egész történelmi korszakot. A háború során
jó döntés nem születhetett, csak rossz vagy
kevésbé rossz.
Néhány szó a kormányzóról, Horthy Miklósról. Katonaember volt, egyenes beszédű, nyílt, őszinte. Ellentengernagy, „az
Otrantói tengeri csata hőse”, a Monarchia
hadiflottájának utolsó főparancsnoka. Becsületes, tisztességes, jó magyar ember. A
politikában is igyekezett úriemberként viselkedni, ami mai globalizált, értékvesztett
világunkban szinte érthetetlen. Nem volt
nácibarát, fasiszta és antiszemita sem. Sok
zsidót megmentett a deportálástól. Ezért a
zsidók egy része hálás volt neki, pénzbeli
adományokkal segítették életét az emigrációban. Nem volt háborús bűnös, a Nürnbergi bíróságon csak tanúként hallgatták ki.
Mindezek után úgy gondolom, hogy hitelesebb és árnyaltabb képet kell festenünk arról a vérzivataros korszakról. Az a megtisztelő feladat vár a pedagógusokra és a történelmet tanítókra, hogy a felnövekvő nemzedék tanítása, és nemzeti öntudatra nevelése során mindezt megtegyék. Javaslom
a városok és a falvak önkormányzatainak,
hogy nemzeti öntudatunk erősítése érdekében, nevezzenek el utcát, teret Horthy Miklós kormányzóról.
Tóth Iván
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Pályázati felhívás
a Szent László Regionális Óvoda
óvodavezetői álláshelyének betöltésére
Referencia-intézmények országos hálózatának
kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2
Pályázó: Beethoven Általános Iskola
„Fejlődés és fejlesztés hálózati tanulással az oktatásban”
A pályázati konstrukció alapvető céljai:
A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul
a hálózati, horizontális tanulás
mintaadó tartalmait biztosítani
képes intézményekre.
Szolgáltatásaik
széleskörűen
hozzásegítik a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok
közvetlen megtapasztalásához és
honosításához az által, hogy változatos kínálati rendszert biztosít
az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére.
A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is
példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,
szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban
publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.
A referencia-intézmények folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége
számára szervezett szakmai mű-

helyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények
pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű,
koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben mások számára honosítható. Ez a
jellegzetességük lehetővé teszi,
hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság kiemelt tulajdonságuk.
A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer
ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner intézményekben is.
A konstrukció támogatja azt a
szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és
a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referenciaintézményi hálózat jöjjön létre.
A referencia-intézményi szolgáltatásokra való felkészüléshez az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyújtott
támogatás
összege:
5 822 298 Ft.
Turcsányi Klára
igazgató

Eboltás
Martonvásáron (a Tűzoltószertárnál):
június 19-én (kedden) 8−10 és 15−18 óráig.
Pótoltás: június 21-én (csütörtökön)
15−18 óráig.
Erdőháton:
június 21-én 18 óra 30 perckor
Kismartonban: június 21-én 18 óra 45 perckor
Az oltás díja a kutya méretétől függően, féreghajtással együtt:
25 kilogrammig: 4250 forint • 25 kg felett: 4400 forint
AZ EB OLTÁS KÖTELEZŐ!
Elmulasztása esetén a kutya gazdája 50 ezer forintig terjedő
pénzbüntetéssel sújtható.
Hatósági állatorvos

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, mint a Szent
László Regionális Óvoda fenntartója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/A. §
alapján pályázatot hirdet a Szent László Regionális Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott idő, 5 év.
Munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Váci Mihály
u. 2/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása; alapítói okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban Kotv.), a
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
Illetmény és juttatások: illetmény és pótlék a Kjt. szerint.
Pályázati feltételek:
• főiskola, a Kotv. 17-18. §-a szerinti szakirányú végzettség,
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• pedagógus szakvizsga,
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén intézményvezetői szakképzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői, magasabb vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• vezetői program,
• szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör a pályázat elbírását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 6.
A pályázat benyújtásának módja:
• papír alapon, 1 példányban, Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, 2462 Martonvásár, Budai út 13. címre, a borítékon
kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Szent László Regionális Óvoda óvodavezetői álláshely;
• elektronikusan, kisterseg@szlv.hu
A pályázat elbírálásának módja: a megbízásról a Szent László
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát
követő soros Társulási Tanács ülésen.
A pályázatról érdeklődni lehet: Martonvásár Polgármesteri Hivatala, 2462 Martonvásár, Budai út 13., Molnár Lívia kistérségi, oktatási és pályázati referensnél, kisterseg@szlv.hu, tel.: (22) 460−004/141
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Pályázat
A Brunszvik Teréz Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. 09. 01-jétől 2013. 07. 31-éig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyerekek egyéni és életkori sajátosságait, nevelői tevékenysége során segíti a hátrányban lévő gyerekek felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozást, a másság elfogadását. Elfogadja a nevelőtestület által
készített Helyi Óvodai Programot.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus.
Benyújtandó iratok: fényképes önéletrajz, diploma másolat,
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. augusztus 29. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 02.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2462 Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 193/2012, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus;
• elektronikus úton Perczel Péterné óvodatitkár részére
a mvovoda@gmail.com e-mail címen keresztül;
• személyesen: Perczel Péterné óvodatitkárnál, Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 06.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.brunszvikterezovoda.hu honlapon szerezhet.

14

FORUM MARTINI

•

2012. június

INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

2012. május 1–31-éig
Házasságot kötött 1 pár.
Újszülöttjeink:
Simon Mira, Pintér Mercédesz Lilien, Németh Laura, Fehér Lenke, Wagner Barnabás,
Cselényi Fanni, Kovács Attila és Kovács Emese
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink:
Harasztos István (87 éves), Iancu János (57 éves),
Deák Rozália (73 éves), Kőszegváry Ferencné
(93 éves), Horváthné Szabó Márta (55 éves), Szeli Miklós (76 éves), dr. Dolinka Bertalan (80 éves)
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik
DEÁK ROZÁLIA
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
Külön köszönet dr. Czikajló Gyula háziorvosnak munkájáért.
Deák János

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
június 19-én (kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor

Rendelési idő − módosul!

A háziorvosi rendelési idő a nyári szabadságok miatt változik!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy június 18-a és augusztus 31-e
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.

Dajkát keresünk

A Brunszvik Teréz Óvoda dajkát keres a 2012. 09. 01-jétől 2013.
07. 31-éig tartó időszakra. A felvételi követelmény érettségi bizonyítvány és erkölcsi bizonyítvány. A pályázat július 2-áig nyújtható be az
óvodában (Deák Ferenc utca 3.) Az elbírálás határideje: július 6-a.

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség-számítás,
statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves
tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432–9407.
• Pótvizsgára sikerrel felkészítek mindenkit NÉMET nyelvből. Szükség esetén hívd a nyugdíjas pedagógust. Tel: (22) 460−257 vagy
(30) 234−8694
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Hasznos tudnivalók
• Fontosabb telefonszámok •
• Mentők:
104
A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a 104
vagy a (22) 460–017-es telefonszámon.
• Orvosi rendelő:
(22) 460–053
• Gyógyszertár
(22)  460–019
• Tűzoltók:
105
• Rendőrség:
107; (22) 460–007
• Általános segélyhívó:
112
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(22)  460–001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda:
(30) 859–0558
• Okmányiroda:
(22)  460–081
• Polgármesteri hivatal:
(22)  460–004
• Csatorna üzemzavar bejelentés:
(40)  200–341,
(30)  458–4929
• Orvosi rendelés •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: (22) 460–053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (30) 956–4597
Dr. Czikajló Gyula Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfő:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a marton
vásári orvosi rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra ügyelet mű
ködik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10. Telefonszám: (25) 492–021
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap 8 óráig, péntek 16 órától
hétfőn 8 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–637
Hétfő: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig tanácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök: 8–10 óráig |
Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–334
Hétfő: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelő. A változásokról az orvosi rendelőknél 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) 421−8556
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 8–12 óráig
– Iskolai és ifjúság egészségügyi védőnő: Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsi: június 23., 24. és július 14., 15.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Eszet Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: június 30., július 1.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: június 16., 17. és július 7., 8.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Tel.: (25) 455−812
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Főtáblán a kupában
Felnőtt csapatunk kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a
bajnokságban, az élmezőnyhöz
tartozunk, egy kis szerencsével
a dobogót is megcsíphetjük. Nagy versenyt
futunk az Iszkaszentgyörgy csapatával, jelenleg egy ponttal vannak előttünk. Valószínűleg az utolsó bajnoki mérkőzésünkön a
már bajnok Iváncsa otthonában dől el a végleges sorrend.
Remek sorozatot nyújtott csapatunk a Magyar Kupában is, ahol a döntőbe kerülésért
hazai pályán a Csákvár csapatával kellett
megküzdenünk, ami parádésan sikerült, hiszen 5:0-ra nyert csapatunk. A Csákváron
rendezett döntőben a Velence ellen egy remek mérkőzésen kaptunk ki 1:0-ra, de így is
felkerültünk az országos főtáblára, amire eddig nem volt példa.
Ifi csapatunk a középmezőnyhöz tartozik,
ám úgy érezzük, hogy sokkal több volt a
csapatban. Bízunk abban, hogy a következő
szezon sikeresebb lesz, ám ehhez egy kicsit
a hozzáálláson kell majd változtatni.
Serdülő csapatunknak meg volt az esélye az
első helyre is, de sajnos egy-két mérkőzés
nem úgy sikerült, ahogy azt terveztük, így a

3. hellyel kell megelégednünk. Gratulálunk
az összes játékosunknak az egész éves munkáért és a sikeres szereplésért.
Mérkőzésekről és programjainkról bővebb információt megújult honlapunkon
www.martonsk.gportal.hu oldalon találnak.
MSK

Király János, a felnőtt csapat kapitánya veszi át Csákváron a 2. helyért járó serleget

Fölényes bajnokok
Szépen zártuk az évet,
U7−9−11-es korcsoportunk remekül helyt
állt a Bozsik Programban. Megyei válogatottakkal is büszkélkedhetünk. Az U9-es
korcsoportból Gál Milán, az U11-eseknél
pedig Zoboki Álmos, Földesi Dominik és
Patkós Kevin képviselte Martonvásárt.
Az U13-as korcsoportunk, esélyt sem adva
ellenfeleinek, nyerte meg a bajnokságot, veretlenül, 215 rúgott és 5 kapott góllal!
Az U11-es korcsoportunk is az 1. helyen
végzett a Dunaújváros által szervezett Duna
Mount bajnokságban. Gratulálunk az összes
játékosunknak a remek hozzáállásért és a remek teljesítményekért!
Az említett korosztályok számára véget ért
ez az évad, amit egy jól sikerült évzáróval

fejeztünk be június 3-án a sportpályán. Szokásunkhoz híven, itt is megköszöntük az ös�szes focipalántának a remek teljesítményeket, mindenkit díjaztunk, kiemeltük a legjobbakat. A szülők is megmutathatták focitudásukat, anyukák, apukák is megmérkőzhettek
a gyerekekkel, sőt egymás ellen is bizonyíthattak. Több szülőkből álló csapat mérkőzött
meg a Mustang Vándorkupáért, amit az idén
Szeidl Tamás csapata, a „Milán” nyert meg.
Igaz meg volt az évzárónk, de edzéseket
még tartunk június 21-éig. Ezt követően,
június 24-én az U11-13-as korcsoportunkkal edzőtáborba megyünk a Balaton partjára, Alsóörsre, s azt követheti egy kis pihenő.
Bővebb infor mációt találnak a
www.mustangse.gportal.hu honlapon.
Mustang SE

Az U11-es bajnokcsapat: (hátul balról) Gábor Márton, Patkós Kevin, Kondor Zoli, Földesi
Dominik, Szöllősi Dávid, Gutyina Attila; (első sor balról) Gábor Ákos, Nagy Bálint,
Zoboki Álmos, Süle Barnabás, Lévai Gergő, Ország Roland, Rácz Olivér
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(Diák)olimpiai
bajnok lányok!
A Magyar Diáksport- és a Magyar Tenisz Szövetség által indított tenisz diákolimpia 2012. évi
versenyeire 169 iskola nevezett
az ország szinte minden részéből.
A Balatonbogláron megrendezett döntőn
a 2001/02 korcsoportban Dávid Cintia és
Zoboki Alexa, a Beethoven Általános Iskola tanulói (a MartonTenisz SE ifjú reménységei) nyertek, így ők hozhatták haza a diákolimpiai serleget. Az elődöntőben előbb
a szombathelyi iskola csapatát fektették két
vállra, majd a hazai pálya előnyeit élvező
balatonboglári csapatot győzték le fölényesen.
A 2000/01 korosztályban a fiúk versenyében
a Dávid Roland, Kovács Áron és Szeifert
Levente összetételű martoni csapat, másfélórás maratoni küzdelem végén csak rövidítésben kapott ki. Így nem jutott az elődöntőbe és az 5−8. helyen végzett.
Nagy Péter

Kézilabda –
nyári események
Június elején lezárult a
2011/12-es Fejér Megyei Kézilabda Bajnokság. Csapatainknak nem volt könnyű idényük és olykor a kezdő hetes kiállása
is gondot okozott, s csak remélhetjük,
hogy a következő idényt már nagyobb
létszámmal kezdheti meg az egyesület.
A női kézilabda csapatunk 6 ponttal a
8. helyen végzett a kilenc csapatból álló
női mezőnyben, a bajnokságot Rácalmás csapata nyerte meg.
Férfi kézilabda csapatunk 7 ponttal a
6. helyen végzett a nyolc csapatból álló
bajnokságban, az első helyezett itt is a
Rácalmás együttese lett.
Legközelebb a Horváth Ottó Emléktornán találkozhatunk kézilabdásainkkal,
ahol barátságos mérkőzéseken emlékezünk meg Martonvásár egykori polgármesteréről.
Ezt követően augusztusban lépünk
majd pályára Kolárovóban (Guta) megrendezett négy napos kupán, mely jó alkalmat teremt a bajnokságra való felkészülésre.
A Martonvásári Kézilabda Sportegyesület ezúton is köszöni Pataky Vincének, hogy támogatta a női kézilabda
csapat mezének feliratozását.
Záborszki Helga

