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Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselô-testülete január 25-én 18 órától
a Beethoven Általános Iskola aulájában

K Ö Z M E G H A L L G AT Á S T tart.

Napirendek:
1. Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2011. évi
tevékenységérôl
2. A z önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete,
2012. évi költségvetési koncepció
3. Fejlesztési elképzelések
4. Egyebek

Amennyiben Önnek közérdeklôdésre számot tartó kérdése van,
elôzetesen megküldheti az onkormanyzat@martonvasar.hu
e-mail címre vagy írásban leadhatja a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

Rend rendelet

– Új és régi szabályok a 11–13. oldalon.

Várjuk Önöket…
…január 16-án (hétfôn) 16 órától a Teleki Blanka Hölgyklubba, új helyen (Szent László út 24.);
…január 19-én (csütrötökön) 18 órakor Ökumenikus Imaestre a Beethoven Általános Iskola aulájába;
…január 20-án (pénteken) 18 órai kezdettel a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendô programunkra a Könyvtár olvasótermébe;
…január 21-én (szombaton) 7 órától termékvásárunkra a Rendezvényudvarnál;
…február 11-én (szombaton) 19 órától a Brunszvik Teréz Óvoda szülôi munkaközössége által szervezett jótékonysági farsangi bálra az MTA
Mezôgazdasági Kutatóintézet ebédlôjébe.

A polgármester házhoz megy…
…január 28-án (szombaton) 14 órától a Bocskai és Karinthy utca, valamint a Kossuth tér környékén.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460-233-as telefonszámra 27-én – pénteken – 12 óráig.)
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Önkormányzat

Képviselô-testületi hírek
Képviselô-testületünk december 13-án tar
totta meg 2011. évi utolsó soros ülését.
Ezen elfogadtuk a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, mely a Segítô
Szolgálat által ellátandó feladatok bôvítését
célozta, illetôleg Kajászó községnek a kistérséghez történô ismételt csatlakozását.
Módosítottuk a házasságkötés szabályairól
szóló helyi rendeletet a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályok beemelésével, annak megfelelôen, hogy 2012. január 1-jétôl kezdôdôen körzetközponti feladatokat is ellát Martonvásár, mint a kistérség központja.
Új rendeletet alkottunk a köztemetôkrôl
és a temetkezésrôl, melyet teljes terjedelmében a honlapunkon olvashatnak
(www.martonvasar.hu), illetôleg megtekinthetnek a városházán. A temetôrendelet újraszabályozza a temetôfenntartás, a szolgáltatások igénybevételének, a munkavégzésnek a szabályait, a látogatás rendjét, a temetési helyekre és temetkezési szabályokra vo1. táblázat
A temetkezési hely használati ideje
és a sírhely megváltás díja
Megnevezés
Ft + áfa
Egyszemélyes sírhely 25 évre
16 000
Kétszemélyes sírhely 25 évre
40 000
Háromszemélyes sírhely 25 évre*
60 000
Négyszemélyes sírhely 25 évre*
80 000
Sírbolthely 60 évre
260 000
Urnasírhely 10 évre
13 000
Urnafülke 10 évre
20 000
Urnaoszlop 10 évre
30 000
* csak újra megváltás lehetséges

3. táblázat
Az Óvodamúzeum és a Könyvtár díjai
Megnevezés
Ft/fô
Óvodamúzeum látogatási díjai január 1-jétôl
teljes árú belépô
420
kedvezményes árú belépô
210
családi jegy
840
Könyvtári díjak január 1-jétôl
beiratkozási díj 16 éven felülieknek 530
beiratkozási díj aktív keresôknek
1060
internet ½ órára
130
internet 1 órára
265
fénymásolás A4
30
fénymásolás A3
40

natkozó rendelkezéseket, továbbá a sírhely
megváltás és a szolgáltatások díját. A 2012.
január 1-jétôl érvényes díjakat az 1. és a 2.
táblázat tartalmazza. Amennyiben a sírhelymegváltás haláleset miatt történik, a megváltás díja a mindenkori díj 50%-a. Rátemetés,
illetve többszemélyes sírhelyeknél betemetkezés esetén, amennyiben a sírhely megváltásától 10 év eltelt, a sírhelyet újra meg kell
váltani. Ez esetben a temetkezési hely feletti rendelkezési jog az elsô megváltásból még
hátra lévô idô, az újra megváltás idejével nö2. táblázat
Temetô szolgáltatások díjai
Megnevezés
A temetô fenntartási hozzájárulás
Halott hûtô használata (1–3 nap között)
     minden további nap
Áramvételezési díj
Hirdetô, vagy tájékoztató tábla (30×21 cm)
Kôtároló
Kaució

vekszik. A díjak beszedésére a Martongazda
Kft. jogosult. Aki a rendeletben megállapított rendelkezéseket megszegi szabálysértést követ el, és 5-tôl 50 ezer forintig
terjedô szabálysértési bírsággal sújtható.
Testületünk felülvizsgálta a helyi adók mértékét, továbbá az ár- és díjtételeket. Úgy
döntöttünk, hogy 2012-ben – a kommunális
adó kivételével – a helyi adókat nem emeljük, illetôleg új adónemet jelenleg nem vezetünk be. A kommunális adó mértékét a maximálisan megállapítható adótárgyankénti és
évenkénti 17 ezer forint helyett 14 ezer forintban határoztuk meg. Nem módosult a
talajterhelési díj, az érdekeltségi hozzájáru-

lás díja, az önkormányzati tulajdonú építési telkek minimum ára, a szennyvízelvezetés
és -kezelés díja, míg többi ár- és díjtételünket közel inflációarányosan emeltük.
Az Óvodamúzeumra, a Könyvtárra, a terem-, illetve lakásbérletre vonatkozó módosuló ár- és díjtételeket a 3., a 4. és az 5.
táblázat tartalmazza.
A társulási díjak inflációarányosan növekedtek, míg az építéshatósági társuláshoz
történô hozzájárulás összegét ügyszám arányosan állapítottuk meg.
Ft + áfa
3240
2000
3000
3000
10 000
200
20 000

Egység
/alkalom
/nap
/nap
/nap
/év
/alapterület m2
/alkalom

Az önkormányzati honlap hirdetési díja január 1-jétôl kezdôdôen az oldalsávban a
címlapon havi 1670 forint + áfa.
A helyi vízdíjat 2011. december 30-ától
kezdôdôen köbméterenként 225 forintban
(+ áfa) állapítottuk meg, míg a közületi fogyasztóknak 336 forintot (+áfa) kell fizetniük. Martonvásár-Erdôhát és MartonvásárKismarton településrészeken, ideértve a
Kuti András utcát és a Dr. Gyulay Gyula utcát, a vízdíjak mértéke ugyanez, azzal a kitétellel, hogy a hitelesített vízmérôvel nem
rendelkezô fogyasztási helyeken fejenként
és naponta 110 literes átlagfogyasztással
számítják ki a fizetendô összeget.

4. táblázat
Terembérleti díjak (áfával) január 1-jétôl (Ft/óra)
Ha a résztvevôk legalább
80%-a 14 éven aluli
Geróts terem
2100
Brunszvik-Beethoven Központ
2100
Orvosi rendelô
–
Óvoda aula
2100
Iskola aula
3150
Iskola tanterme (rendszeres használatra
szóló megállapodás hiányában)
2100
Iskola tornaterme (hétvégén és
hétköznap 16 óra után;)*
4200

Egyéb esetben
4200
4200
8400
4200
6300
4200
6300

* kivétel az önkormányzat által támogatásban részesülô, ingyenes használatra jogosult szervezetek, egyesületek az OKISB által meghatározott óraszámban

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztõség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintõ rövidítések jogát.
Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzõk viselik a felelõsséget. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok legkésõbbi leadási határideje tárgyhó elsõ napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követõ hétfõ). Szerzõink megértését elõre
is köszönjük. Kizárólag sajátkezû aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztõség
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Önkormányzat
5. táblázat
Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti
díja január 1-jétôl (Ft/m2)
Összkomfortos lakás esetén
szociális alapon
310
költség alapon
570
piaci alapon
680
Komfortos lakás esetén
szociális alapon
210
költség alapon
470
piaci alapon
580
Komfort nélküli lakás esetén
szociális alapon
110
költség alapon
370
piaci alapon
480

A háztartási szilárd hulladék összeg yûj
tésének és ártalmatlanításának díját illetô
változás egyrészt az, hogy január 1-jétôl a
120 literes tárolóedény mellett vagy helyett
igényelhetô 60 literes tároló is, egyidejûleg a
korábbi kedvezményeket eltöröltük. A 120
literes gyûjtôedény egyszeri ürítés díja 330
forint (+áfa), míg a 60 literes gyûjtôedény
egyszeri ürítés díja 247 forint (+áfa).
(A képviselô-testület döntését követôen az
országgyûlés december 30-án, 2012. január
1-i hatállyal módosította a hulladékgazdálkodási törvényt. A törvénymódosítás befolyásolhatja a helyi szemétszállítási díjakat és
a 60 literes gyûjtôedények bevezetésének
idôpontját is. A szállító céggel újrakezdett
tárgyalás eredményérôl a következô lapszámunkban adunk tájékoztatást. Köszönjük a türelmüket.)
A közterületek január 1-jétôl érvényes
használat díját a rend rendelet részletes ismertetésénél közöljük a 13. oldalon.
A vásár, piac, alkalmi vásár, az áfát is tartalmazó, január 1-jétôl érvényes helyfoglalási
díjait a 6. táblázat tartalmazza.
A mezôôri járulék mértéke január 1-jétôl
megkezdett hektáronként 550 forint.
Decemberi ülésünkön döntöttünk a helyi
tömegközlekedés ellátásáról is, mely szerint január 1-jétôl kezdôdôen e feladato6. táblázat
Vásári, piaci, alkalmi vásári bruttó helyfoglalási díjak január 1-jétôl
Árusítóhelyen alkalmi árusítás
5 m2-ig
740 Ft/nap
5 m2 felett
170 Ft/ m2/nap
Sátor, bódé
5 m2-ig
1580 Ft/nap
5 m2 felett
320 Ft/ m2/nap
Mutatványosok
530 Ft/ m2/nap
Kitelepülô vendéglátósok
1270 Ft/ m2/nap
Jármûvek
530 Ft/db/nap
Önkormányzat által létesített elektromos
áramvételi hely igénybevétele
230 V
3200 Ft/nap
400 V
6400 Ft/nap

kat a Martongazda Kft. látja el közszolgálati szerzôdés keretében. Ugyancsak január 1-jétôl az egyszeri útra szóló tanuló,
nyugdíjas jegy ára 100 forint, a felnôtteké
pedig 200 forint. A havi bérlet tanulók,
nyugdíjasok esetében 1000 forint, míg
felnôtteknek 3000 forint. A menetjegyek
50 forintos, a bérletek 3000, illetôleg 2500
forintos önkormányzati támogatást tartalmaznak. Az önkormányzat a fenntartási
költségekhez további 12,5 millió forinttal
járul hozzá. (A képviselô-testület döntését
követôen bekövetkezô technikai okok miatt a Martongazda Kft. várhatóan február
1-jétôl tudja ellátni a személyszállítás és a
menetjegy-árusítás feladatait. A személyszállítás addig is változatlan módon történik.)
Újraszabályoztuk a Forum Martiniról szóló
helyi rendeletünket, mely szerint a felelôs
szerkesztô (Orbán András) munkáját a továbbiakban egy bizottság segíti társadalmi
munkában. A bizottság elnöke Gucsek István, tagjai a felelôs szerkesztô mellett
Pfiffer Zsuzsanna és Nagy Árpád. Eredményes munkát kívánunk! Változtak a Forum
Martini hirdetési tarifái is, ezeket a 7. táblázat tartalmazza.
Úgy határoztunk, hogy az eredményesen
és sikeresen mûködô iskolatej és iskolagyümölcs programban 2012. évben is részt kívánunk venni, biztosítva ezáltal az iskolában
heti 2 napon a tej és gyümölcs ellátást, az
óvodában heti 3 napon az iskolatej ellátást.
Elfogadtuk 2012. évi Munkatervünket, melyet a honlapon olvashatnak az Önkormányzat/Stratégiák, koncepciók menüpontban. Testületünk soros üléseit továbbra is a hónap utolsó keddjén, 18 órai kezdettel tartja a Városháza Geróts termében.
Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket is.
Az ülések idôpontjáról, az esetleges változásokról elôzetesen érdeklôdni a (22) 569221-es telefonszámon lehet.
A helyi igényeket és kihasználtságot figyelembe véve módosítottuk a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét, mely január 1-jétôl a 8. táblázatban foglaltak szerint
alakul.
Meghatároztuk továbbá a hivatal köztiszt
viselôi számára kiemelt 2012. évi célokat. E szerint a döntések szakmai és jogi
elôírásoknak megfelelô elôkészítése és
határidôben történô végrehajtása mellett
kiemelt hangsúlyt kap az ügyfélbarát ügyintézés, a folyamatosan változó jogszabályi
környezethez való alkalmazkodás, a hatékony és takarékos gazdálkodás, a vagyonelemek hatékony hasznosítása, pályázati forrásokból történô fejlesztése, a tulajdonosi érdekek érvényesítése az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
mûködésében, illetôleg a költségvetési in-

7. táblázat
A Forum Martini hirdetési tarifái
2011. december 15-étôl (Ft)
Egész oldalas (A/4) hirdetés
42 000
½ oldalas hirdetés
21 000
¼ oldalas hirdetés
12 500
1/8 oldalas hirdetés
6300
Lakossági hirdetés
10 szóig
1050
10 szó felett minden szó
105
Vállalkozási hirdetés
10 szóig
2600
10 szó felett minden szó
310
Színes hirdetés
egész oldalas (A/4)
78 000
½ oldalas
39 000
¼ oldalas
23 000

tézmények gazdálkodásának ellenôrzése.
A Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának kezdeményezésével határoztunk a Rózsa utca belterületbe vonható részét illetôen a minimális
telekszélességrôl, ami így 18 méterrôl 16,5
méterre csökkent.
Döntöttünk a „Martonvásár” név használatának engedélyezésérôl a Nefelejcs Nyugdíjasklub részére, az egyebekben pedig a
Szent László Völgye Segítô Szolgálat 2021.
december 31-éig történô elhelyezésérôl,
a Martongazda Kft. havi beszámolójáról,
illetôleg módosítottuk egy telekcserével
kapcsolatos korábbi döntésünket.
December 20-án soron kívüli ülésen döntöttünk a központi háziorvosi ügyelet ellátására a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással létrejött Együttmûködési
megállapodás további 5 évvel történô meghosszabbításáról.
A képviselô-testület tagjai
8. táblázat
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Ügyfélszolgálat
Hétfô
8.00–16.15
Kedd
8.00–16.15
Szerda
8.00–17.30
Csütörtök
8.00–16.15
Péntek
8.00–12.00
Polgármesteri Hivatal
Hétfô
–
13.00–16.15
Szerda
8.00–12.00
13.00–17.30
Péntek
8.00–12.00
–
Okmányiroda
Hétfô
8.00–12.00
13.00–16.15
Szerda
8.00–12.00
13.00–17.30
Péntek
8.00–12.00
–
Pénztár
Szerda
8.00–12.00
13.00–17.30
Polgármester, alpolgármester,
jegyzô, kabinetvezetô
Szerda
8.00–12.00
13.00–17.30
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Interjú

Sikeres az elmúlt évünk
Szennyvíz, kötvény, vasút és adóemelések, mindennapjaink problémái, amelyekkel kapcsolatban a legilletékesebbet, Szabó Tibor polgármestert kérdeztük. Válaszaiból kiderült, hogy bár a 2011-es sem volt könnyû, 2012
talán még nehezebb év lesz. Annak ellenére is, hogy van
mire építkezni, miután az alapok rendbetétele jórészt
megtörtént.
• Hogyan vonná meg 2011 mérlegét? Egy év után lehet egyáltalán
eredményekrôl beszélni?
– Tudja, a befektetett munka nagyon kis százaléka érik
be eredményként, és azok
elenyészô hányada látható a lakosság számára. Ettôl függetlenül azt gondolom, hogy a választási programunk alapján szépen
haladunk az általunk vállalt úton.
• Mondana konkrétumot?
– Például a Matongazda Kft.
létrehozása és mûködése, hiszen sokkal kevesebb emberrel, szervezettebben és hatékonyabban látják el a közterü-

kozási igény és a lakosságszám
jelentôsen megnôtt. A hálózat
sok helyen hibás, áramlik be
az esôvíz, illetve a lakóparkban
nem épült ki.
• Nem tart attól, hogy ezek nem
igazán látható eredmények, hiszen elôdeik hibáit próbálják meg
kiigazítani?
– Nézze, mi arra kaptuk a
martonvásári emberek felhatalmazását, hogy legjobb tudásunk szerint segítsük és irányítsuk Martonvásárt. Ebben benne
van az is, hogy az elkövetett hibákat mi még egyszer nem követjük el, és amit tudunk, kijaví-

„...sokkal kevesebb emberrel,
szervezettebben és hatékonyabban...”
letek, a temetô rendben-tartását, vagy az épületeink üzemeltetését. Ilyen továbbá a három
szomszédos településsel közös csatornahálózatot és tisztítót üzemeltetô cégünk, ahol
így végre átlátható a mûködés,
aminek eredményeként nem
tûnnek el a pénzeink, ahogy ez
az elmúlt években történt. Ebben a témakörben a legfrissebb
eredmény, hogy mindegyik település aláírta a társulási megállapodást, mely alapján pályázni
tudunk a szennyvíztisztító és a
hálózat felújítására, bôvítésére.
Ezek szerintem nagy dolgok, hiszen több ciklus óta megoldatlan problémákat rendeznek.

tunk. A csatorna tipikusan ez az
eset. Itt még zajlik egy áfa-kölcsön per is, ahol nagyságrendileg további 300 millió forint fizetési kötelezettségünk keletkezhet elôdeink Ökotámmal kapcsolatos elôvigyázatlansága miatt. De megbíztuk az egyik legjobb ügyvédi irodát, nem adjuk
fel, küzdünk velük, amíg lehet.

• A csatorna mellett állandóan a
kötvényt emlegetik.
– Az egyik nagy örökség a csatorna, a másik pedig a kötvény,
ami egy hitelkonstrukció. Hig�gye el, Martonvásár most jól
mûködik. Ha vállalat lennénk,
azt mondanám, nyereségesek
vagyunk. Ehhez nagyon komoly
• A csatorna és a tisztító 5–6 éve munkára, átszervezésekre volt
épült. Máris felújítására szorul?
szükség.
– Jó kérdés. Az akkor elkészült Azonban itt a hatalmas adóstisztító mûszakilag már nem ság, mely 2013-tól óriási terhefelel meg. A kapacitás a hatá- ket ró az önkormányzatra. Lásrán mozog, emellett a csatla- suk csak: a kibocsátott kötvény
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• Mit tart még eredménynek
2011-ben?
– Lássuk csak! Létrehoztuk
a Brunszvik-Beethoven Központot, megújítva a kulturális élet szervezését. Szerintem jó úton járunk. A kistérségi munkaszervezetet beintegráltuk városunk hivatalába,
erôsítve településünk szerepét. Az Országgyûlés támogatta azt, hogy Martonvásár legyen
a kistérség székhelye. Az új járási rendszerben még minden
bizonytalan, de azt tudjuk, Ercsihez nem fogunk tartozni, legértéke 550 millió forint volt, feljebb ôk hozzánk. Kátyúztunk,
svájci frankban. Ennek csak a elkészítettük az óvoda parkotôketartozása ma meghaladja a lóját, rendbetettük az állomás
800 milliót. A bankkal nagyon elôtti területet, pedig az sem a
kemény tárgyalásokat folyta- mi dolgunk lett volna. Új rendetunk, hogy átütemezhessük a leteket alkottunk, felülvizsgáltuk
törlesztést, de egyelôre nincs a korábbiakat.
eredmény. Ahhoz sem hajlandók hozzájárulni, hogy a még • Vasút. Az emberek türelmetlemegmaradt 250 millió forintot nek, csak a rendetlenséget látják,
felszabadítsák, mert elôdeink az aluljárót sem adták át...
rosszul kötötték meg a forrás- – Ez sajnos nem sikertörtéfelhasználási megállapodást. Így net. Az önkormányzat folyapedig veszélybe kerülnek a ter- matosan megteszi az észrevévezett pályázataink.
teleit, de a kivitelezô-beruházó
páros nem igazán partner. Saj• Nem az volt az Önök problé- nos itt is futunk a pénzünk
mája, hogy elôdeik is pályázatok- után, az elôzô vezetés elmura költötték a kötvény-forintokat? lasztotta szerzôdésben rögzíte– Nem az az alapvetô problé- ni az elvégzendô feladatokat és
ma, hogy hitelbôl finanszíroz- határidôket. Azt akarják, hogy
zuk a pályázatok önrészét, hi- részben mi üzemeltessük az
szen Nyugat-Európában is így aluljárót. Mi pedig ezt nem szegondolkoznak. A probléma retnénk, mindaddig, amíg beMartonvásáron az volt, hogy ázik, és mûszakilag nem lehet
olyan pályázatokra költött a tes- átvenni. Sok pénzbe kerül és
tület, amelyeket nem az em- utólag megkötni egy szerzôdést
berek akartak. Valójában senki nem korrekt dolog. Az
elôzetesen megbeszélt épületsem kérdezte meg ôket!
Mi a választási kampányban felújítást sem hajlandók elvégezmegkérdeztük, és elmond- ni, pedig aláírt jegyzôkönyvünk
ták, hogy jól mûködô csator- van az egyezségrôl! Én azt ké-

„...jól mûködô csatornát, utat, járdát,
mûvelôdési házat szeretnének...”
nát, utat, járdát, mûvelôdési há- rem a martonvásáriaktól, hogy
zat szeretnének. Ezek után mi egy ideig még legyenek türeezekben a témakörökben nyúj- lemmel, nem szabad engednünk
tunk be pályázatokat. Folyama- az ilyen nyomásnak.
tosan kommunikálunk az újság
hasábjain keresztül is. Kikérjük • Országosan mindenütt adó
a véleményüket.
emelésekrôl beszélnek. Nálunk is

Interjú
megemelték a kommunális adót.
Ezt Ön szerint megértik majd az
emberek?
– Martonvásáron tudatos és tájékozott emberek élnek. Ez legtöbbször elônyt jelent. Azt gondolom, mindenki tisztában van
vele, hogy az ország milyen
helyzetben van. Mindenhol adókat emelnek, és új adókat vezetnek be. Mi nem vezettünk be új
adót, és a kommunális adó kivé-

és átlátható viszonyokat kell te- nagy befektetésrôl is, ahol az
remteni szemét ügyben is!
utolsó körben is benne vagyunk,
de errôl egyelôre többet nem
• Csatorna, kötvény, vasút, Mar mondhatok, köt a titoktartás.
tongazda, BB központ, adók, sze- • Munkája mellett szerteágazó
métdíj... De, eljutnak-e a megfelelô kapcsolatainak is köszönhetjük
információk a martonvásári embe- ezeket az eredményeket. Sikeres
rekhez?
munkája elismeréseként jutalmat
– Kedves Árpád, jó hogy ön kapott, amit azonnal nemes célra
kérdezi, hiszen pont most ajánlott fel. Mi az indíttatás?
igyekszünk megújítani a tele- – Szeretném
megköszönni
pülés honlapját, amiben önnek képviselô társaimnak, hogy jutalmazták a munkámat, hiszen
ezzel lehetôségem nyílt létrehozni egy elkülönített alapot,
ahonnan támogatni tudjuk a tehetséges martonvásári fiatalois fontos szerepet szánunk. In- kat. Így kapott egy kis anyagi
tegráljuk a különbözô oldala- segítséget több képzômûvész
kat, a forummartini.hu-t, az fiatal a Sütô Petre Rozália
ovadamuzeum.hu-t és egy he- mûvésznô által fémjelzett SPR
lyen lesz elérhetô az óvoda csoportból, több kiváló ifjú zehíreitôl kezdve a Martongazda nész, de fiatal sportoló is.
oldalán keresztül a BB Központ Az indíttatás egyszerû. Közéle(szerk.: Brunszvik-Beethoven ti emberként kötelesség és egyKözpont) rendezvényeirôl szó- ben jó érzés segíteni.
ló információkig minden. A Fo- A kapcsolatokra irányult még
rum Martini fôszerkesztôje mel- a kérdés. Remélem, hogy ezelé szerkesztôbizottságot állítot- ken keresztül is tudok segítetunk fel. Remélem a kommuni- ni Martonvásárnak. Jó összekáció és az arculat is sikeresen köttetések nélkül nem mûködik
megújul 2012-ben.
semmi, legyen szó baráti, üzleti, vagy egyszerûen emberi kap• Összességében tehát sikeres- csolatról. Köszönet illeti példánek értékeli 2011-et. Mik a tervek ul Tessely Zoltán országgyûlési
erre az évre? Folynak-e tárgyalá- képviselô urat, aki mindenben
sok valamilyen befektetésrôl, ami segít nekünk.
kimozdíthatná Martonvásárt az
örökölt nehéz helyzetbôl?
• Kapcsolatok mellett mi vagy
– Igen, szerintem sikeres az el- ki segítette leginkább munkáját
múlt évünk. Természetesen so- 2011-ben?
sem lehetünk elégedettek, min- – Hatalmas lehetôséget kapdig menni kell elôre.
tunk Martonvásár polgáraiTervek vannak, a helyzetünk tól, melyet nem tudunk elégmég nem világos, hiszen az új szer megköszönni, és kemény
Önkormányzati, illetve Közne- munkával kell meghálálnunk. A

„Tiszta és átlátható viszonyokat kell
teremteni szemét ügyben is!”
telével nem is emeltük meg azokat! Ez hatalmas dolog ilyen gazdasági környezetben.
Lássuk a kommunális adót! Eddig ingatlanonként 10 ezer forint
volt évente! Az új törvény szerint 17 ezer lehetne, de mi 14
ezer forintban határoztuk meg
azt. A képviselô-testületben
nem volt egyetértés a témában,
ilyen szoros szavazás ritkán alakul ki.
• Mi a helyzet a szemétdíjjal?
– A szemétdíj ügyében komoly
tárgyalásokat folytattunk az
ÉRDKOM szolgáltató vezetô
jével. Azt gondolom eredmé
nyesen. Idôközben, december
30-án a parlament módosította
a hulladékgazdálkodási törvényt,
ami érdemben befolyásolhatja a
helyi szemétszállítási díjakat.
Áprilistól kísérleti jelleggel elindul a szelektív gyûjtés a Béke
utcai házaktól. A papír és a
mûanyag hulladék kihelyezésére használható, különbözô színû
zsákokat majd a Martongazdánál lehet megvenni. Várhatóan három év múlva minden településen kötelezô lesz a háztól
történô szelektív gyûjtés!
Az idôsek kedvezményének kivezetése nem népszerû intézkedés, de itt is alkalmazni kell
a saját rendeleteinket. Továbbra is lesz szociális alapú támogatás, melynek kidolgozása folyamatban van. Értsük meg, hogy
nem alanyi jogon járnak a támogatások, és nem korhoz kötve,
hiszen egy munkanélküli házaspár, aki öt gyermeket nevel, lehet, hogy jobban rászorul, mint
idôsebb polgártársaink. Tiszta

„Közéleti emberként kötelesség
és egyben jó érzés segíteni.”
velési Törvény is jelentôs változásokat hoz az elkövetkezô két
esztendôben. Aztán jön a közigazgatás átalakítása is.
Befektetéssel kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk. Sikernek értékelem, hogy az általunk készített befektetési kalauz eljutott a megfelelô emberekhez, hivatalokhoz, és van
komoly külföldi érdeklôdés is
Martonvásár iránt. Tárgyalunk

képviselô-testület emiatt állította csatasorba a polgármester mellett Gucsek István alpolgármestert és Horváth Bálint
kabinetvezetôt is. Így nem csak
emberközelibbé tudjuk tenni
a sokszor bürokratikus hivatali
gépezetet, hanem a mindennapi munkában is aktívan képviseltetjük magunkat. A két közvetlen kollégám nélkül nem mennének így a dolgok.

A mindennapi városüzemeltetési és szociális ügyek sok feladatot rónak egy polgármesterre. Ezt István látja el, melyet ezúton is köszönök neki. Bálint a
legközvetlenebb munkatársam,
aki minden ügyemben dolgozik, illetve a jövôbe mutató feladatok, beruházások, fejlesztések, stratégiák, valamint a kommunikáció tartozik hozzá. A
képviselô-testület többi tagja is
sokkal aktívabb munkát végez,
mint azt korábban gondoltam
és reméltem. Mindenki konstruktív, segíti a munkámat, köszönet érte.
Ez persze nem azt jelenti, hogy
nincsenek viták. Azok mindig
voltak és lesznek is, még egy
ilyen egységes csapatban is.
Számomra öröm, hogy ellentétek nem mérgezik és lassítják a
testületi munkát. A képviselôk
azonnal jönnek, ha sürgôs döntésekre van szükség. Így tudtunk egy eredményes évet zárni. Remélem az elkövetkezô három évünkrôl is ezt mondhatom
majd el.
Nagy Árpád

2011 röviden
• Sikeres Martongazda Kft.
• Csatornát üzemeltetô cég létrehozása
• Aláírt társulási megállapodás
• Áfa-kölcsön per – folyamatban
• Kötvény-rendezés – folyamatban
• Pályázatok útra, járdára, mû
velôdési házra – folyamatban
• Létrehozott BrunszvikBeethoven Központ
• Martonvásár a kistérség székhelye (Országgyûlési támogatás)
• Kátyúzás, óvoda elôtti parkoló
rendbetétele
• Vasút elôtti terület rendbetétele
• Vasúti aluljáró – észrevételek
a kivitelezônek
• Kommunális adó – mérsékelt
emelés
• Szemétszállítás – 60 literes
gyûjtôedény
• Erdôháti és kismartoni
közmûvek rendezése
• Átlátható költségvetés
• Polgármester Házhoz Megy
akció
• Befejezett Városháza és Se
gítô Szolgálat projekt
• Beethoven Általános Iskola –
nyílászáró cserék
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Önkormányzat

Nyílt levél – állomásügyben
Tisztelt Vezérigazgató Úr, Elnök-vezérigazgató Úr, Ügyvezetô Úr!
Martonvásár polgármestereként sokadszor
kell hangot adnom véleményemnek a települést érintô beruházásukkal kapcsolatban. A beruházással természetesen egyetértünk és támogatjuk a szándékot, hiszen
elôvárosi végállomásként Martonvásár, valamint a környezô települések lakossága is élvezi az új szerelvények nyújtotta kényelmet,
és remélhetôleg élvezni fogja a megújult pályán a felgyorsult és pontos közlekedést. Városunk lakossága azonban joggal háborodik
fel ismét az állomásunk környékén kialakult
helyzet miatt.
A martonvásári vasútállomás átépítésével
kapcsolatosan a helyi közvélemény és az önkormányzat is egyre türelmetlenebb. Mondhatom, hogy a közel három éve indult beruházás anomáliái okán a tûrôképességünk
határán állunk. Természetesen a vonalas
építményrôl szakértelem hiányában nem
nyilatkozhatok. Egyéb tekintetben azonban,
a beruházást figyelemmel kísérve kijelentem, hogy a tapasztalt körülmények, az eljárási rend, a munkavégzés módja és a laikusként is jól megítélhetô, kritikán aluli eredménye városunkhoz, a martonvásári emberekhez méltatlan. Aggódva és értetlenül szemléljük a megépült peronok, az aluljáró és berendezéseinek, nagy valószínûséggel helyrehozhatatlanul rossz mûszaki állapotát, az
igénytelenséget, a beázásokat és a mindezekkel okozott kárt. Érthetetlen, hogy miért várják el továbbra is a türelmünket, amikor a kialakult körülményekkel az utazókat és a vasútvonallal kettévágott településünk érintett lakóit, naponta több száz embert hoznak balesetveszélyes helyzetbe? Miért élnek vissza az emberek türelmével, akik
naponta akár többször is 600 méter kerülô
utat idônként sártengeren, máskor porban
vagy építôanyagokon, törmeléken, szeméthegyeken keresztül átvergôdve tettek és
tesznek meg? Miért kell még mindig ideiglenes parkolót használni, az út szélén parkolni, amikor jobb szervezéssel, az egész beruházás tekintetében hiányolható felelôs hozzáállással már rég elkészülhetett volna az új
parkoló?
Tûrhetetlen az a beruházói és kivitelezôi
hozzáállás mely láthatóan nem arra törekszik, hogy az utazóközönségnek és a beruházással érintett lakosságnak minél kevesebb kényelmetlenséget okozva, a legjobb
minôséget érje el.
A 2011-es év elején jegyzôkönyvben rögzítettük a tönkretett Határ utca és az állomásépület felújítását. Azóta az útburkolat

javítása elkészült, az állomásépület kapcsán megígért akadálymentesítés, nyílászáró- és burkolatcsere, külsô burkolattisztítás helyett most a kivitelezô tisztítás nélkül ráfestett a belsô felületekre, nyílászárókra. Más településeken új épületeket építettek, nálunk egy tisztességes felújításra sem
képesek.
Az aluljáró helyzete még inkább aggasztó.
Az átadás dátumának tavaly négy különbözô
idôpontot jelöltek meg, majd amikor ezt számon kértük, képviselôik arról tájékoztattak,
hogy a végsônek ígért 2012. december 31-ei
határidô a mérvadó. Ezt is el tudtuk volna
fogadni, ha errôl korrekt módon tájékoztatják az önkormányzatot és a lakosságot.
A parkoló körüli anomáliák, a folyamatosan
megváltozó tervek és átadási határidôk, majd
a mai napig változatlan, elhanyagolt terület
is folyamatos problémákat okoznak. Az ideiglenes parkolóhoz vezetô, jelenleg buszfordulóként mûködô állami tulajdonú terület aszfaltozását és kátyúzását is az önkormányzat
oldotta meg, pedig annak tönkretételében
a teher- és buszforgalom játszotta a legnagyobb szerepet. További probléma a környezet rendben tartása, melynek ismétlôdô felszólításaink, és arra kapott ígéretek ellenére
sem tett eleget a beruházó-kivitelezô páros.
Önkormányzatunktól várják el a lépcsôk és
rámpák karbantartását, az aluljáró közvilágításának, takarításának finanszírozását.
Egy beruházás megkezdése elôtt lehet korrekt módon megegyezni a késôbbi fenntartás költségeinek megosztásáról. Projekt Managerük nyilatkozata szerint, ha nem írjuk
alá az errôl szóló üzemeltetési szerzôdést,
akkor a kivitelezô-beruházó nem vállalja a
buszforduló és a parkoló megépítését, annak ellenére, hogy mindkettô része az eredeti beruházásnak. Csakhogy az aluljáró
mûszaki átadása sem történt meg a számtalan kivitelezési hiba miatt!
Tisztelt Uraim! Felelôs vezetôként meg kell
állapítanom, ez így nem mûködhet! Ultimátumok szabása, utasítások fogalmazása és
jegyzôkönyvben rögzített vállalások nem teljesítése helyett inkább próbáljuk a közös érdekeket megtalálni és a megkezdett építkezést tisztességesen befejezni.
Önkormányzatunk továbbra is partnerként
számít az Önök cégeire, kérem, kezeljenek
minket is ennek megfelelôen. Szívesen látjuk Önöket a városházán egy tisztázó tárgyalásra, melynek részeként személyesen is
meggyôzôdhetnek a levelemben leírtakról.
Martonvásár, 2012. 01. 10.
Üdvözlettel és tisztelettel: Dr. Szabó Tibor
Martonvásár Város Polgármestere
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Támogatott
tehetségek
A képviselô-testület jutalmat állapított meg
dr. Szabó Tibor polgármester úrnak, melyet
azonban a jutalmazott nem kívánt felvenni.
Még szeptemberben létrehozott egy „Polgármesteri Tehetségtámogató Program”-ot,
amelyet a Martonvásári Tehetséggondozó
Alapítvány kezel. A Mûvészeti Iskola évnyitó ünnepségén jutalmazta elsô alkalommal a
tehetséges fiatalokat. Elsôként Vida László, a
Magyar Képzômûvészeti Egyetem hallgatója, Osuszd Otília, Vajda Mátyás, Sallai Eszter,
Tóth Máté a martonvásári Örökös Együttes tagjai, valamint Gáborfi Balázs, a Miskolci Egyetem Comenius Tanitóképzô Fôiskola
hallgatója részesültek támogatásban.
December 17-én folytatódott a „Polgármesteri Tehetségtámogató Program”. Ekkor a következô tehetséges gyerekek részesültek támogatásban:
– a Martonvásári SPR Mûvészeti Csoport
(Gordos Cintia, Kováts Dorottya, Raffai Fanni, Rezessy Júlia, Rezessy Lili, Somogyi Zsuzsanna, Sulyok Bence, Szalai Kristóf, Szilika
Domonkos, felkészítô tanáruk Sütô Petre Rozália);
– Martonvásári Fúvószenei Egyesület javaslatára Fábry Adonisz, Nemes Gáspár, Papp János
és Papp Mátyás;
– Martonvásári Mûvészeti Iskola javaslatára Tóth Máté;
– Lakos Lia Dominika a Beethoven Általános
Iskola 8. osztályos tanulója Turcsányi Klára
igazgatónô javaslatára;
– Nyári Gábor súlyemelô Kiss István edzô javaslatára.
Reményeink szerint a „Polgármesteri Tehetségtámogató Program” 2012-ben is folytatódik.
Pfiffer Zsuzsa

Martongazda
Ügyfélfogadási rend:

hétfô: 8–16 (12–13 ebédidô),
kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8–18 (12–13 ebédidô),
csütörtök: 8–16 (12–13 ebédidô),
péntek: nincs ügyfélfogadás.

Temetési ügyintézés:

a hét bármely munkanapján lehetséges.
Kérjük Önöket, hogy elôtte
a következô két szám valamelyikén
jelezzék érkezésüket:
(20) 253-2807,
vagy (20) 417-0424.
Martongazda Kft.

Intézményeink életébôl

Ünnepek és hétköznapok
Az óév utolsó iskolai napjain az ünnepségek, megemlékezések játszották
a fôszerepet. December 19-én emlékeztünk
meg iskolánk névadójának születésnapjáról.
A mûsor szereplôi megjelenítették a híres
zeneszerzô életének legfontosabb eseményeit és a Brunszvik családhoz fûzôdô kapcsolatát. Látványos, romantikus jelmezek
segítették a kor hangulatának felidézését.

A kórus Beethoven-mûvek elôadásával
gyönyörködtetett bennünket. Hagyományainkhoz híven ezen a napon tettek fogadalmat az elsô osztályosok (képünkön).
A karácsonyi mûsorral a negyedik osztályosok szereztek meglepetést nekünk. A szúrós szôrû bárány címû mese elôadásával
igazán meghitt hangulatot teremtettek.
A január 13-áig tartó elsô félév bizonyítványait január 20-án viszik haza a diákok.
Szeidl Hedvig

Az elsôsök fogadalomtétele

Szolgáltatások új helyen
A Szent László Völgye Segítô Szolgálat január 1-jétôl az új székhelyén, a Szent László út 24.
szám alatt mûködteti szolgáltatásait. Az intézmény változatlanul a szociális alapszolgáltatások széles körével, valamint gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal áll a lakosság rendelkezésére.
A szociális alapszolgáltatások között megtalálható a családsegítés, az idôsek napközbeni ellátása az otthonukban végzett házi segítségnyújtással, a fogyatékkal élôk, a pszichiátriai és
krónikus betegségben szenvedôk ellátása, és a gyermekjóléti ellátás. Ezek mellett információszolgáltatással, álláskeresési segítséggel és a különbözô szociális és szociálpolitikai ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatással is rendelkezésre állunk. A különbözô szolgáltatásokhoz
szükséges nyomtatványok is megtalálhatók a szolgálatunknál. Segíthetünk családi konfliktusok kezelésében, és kiskorú gyermeket nevelô családok problémáinak megoldásában is.
Új szolgáltatásként fog mûködni a családi napközi ellátás, melynek jelenleg folyik a mûködési
engedélyeztetése. A napközi jelenleg hét 2–5 éves korú kisgyermek befogadására lesz alkalmas. Ezzel a szolgáltatásunkkal kívánjuk segíteni a bölcsôdei és óvodai ellátásban nem
részesülô gyermekek napközbeni ellátását, melyet a gyermekek élettani fejlôdési ütemének szem elôtt tartásával és gondozásukkal próbálunk elérni családias környezetben.
Az intézmény nyitvatartási ideje változatlan maradt, hétfôtôl csütörtökig fél 8-tól 16 óra
30 percig, pénteken ugyancsak fél 8-tól 14 óráig állunk rendelkezésükre. Az ügyfélfogadási
idô a nyitva tartáson belül hétfôtôl-csütörtökig 8-tól 12 óráig, délután 13 és 15 óra között,
pénteken pedig 8 és 10 óra, illetve 13 és 14 óra között. A családi napközi bôvített nyitvatartási idôvel fog mûködni, melyet a késôbbiekben közzé teszünk.
Intézményünk pszichológusi szolgáltatása péntekenként 12-tôl 18 óráig vehetô igénybe,
elôzetes bejelentkezés alapján.
Intézményünk telefonszámai változatlanok maradtak. Központi telefon és fax számunk
a (22) 460-023. Az intézményvezetô a (22) 569-119, illetve a (30) 825-4295-ös számon
érhetô el.
A késôbbiekben tervezzük, jogász szakember segítségével, a jogi ügyekben történô ügyfélfogadás indítását is.
Szabóné Pályi Judit

Félévünk
dióhéjban
Az oktatási intézmények életében a félévzárás lehetôséget ad a tanév elsô idôszakának értékelésére, az addigi eredmények összegzésére is. A mindennapjainkat kísérô
gazdasági nehézségek ellenére színvonalas szakmai tevékenység, s a tanulók számára sokoldalú szocializációs
lehetôségek megteremtése válhatott
továbbra is a meghatározó jellemzôvé.
A közel 6 millió forintos szakképzési támogatásnak köszönhetôen az I. félévben jelentôs fejlesztéseket valósíthattunk meg speciális szakképzésünk feltételrendszerét illetôen. Mûhely helyiségünk teljes tetôszerkezetét kicseréltük, korszerûsítettük a villanyhálózatot, és télen is mûködik a korábbi évek
fejlesztésébôl felépített üvegházunk.
Köszönjük a DM Kft., a Petrolszolg
Karbantartó és Szolgáltató Kft., s a
martonvásári cégek, vállalkozások ez
irányú támogatását, köztük is kiemelten
a Makler Kft., és az Akadémiai Nyomda
együttmûködését.
Mûvészeti csoportjaink több alkalommal mutathatták be tudásukat az elmúlt
hónapokban, készségfejlesztô speciális
szakiskolás tanulóink kézmûves termékeit pedig számos adventi vásáron sikerült bemutatnunk és értékesítenünk.
Szakmai munkánk elmúlt félévi eredményei közül kiemelendô, hogy – korábbi sokoldalú pályázati tevékenységünket folytatva – ismét több pályázatot nyújtottunk be, melyek – pozitív elbírálás esetén – további lehetôséget teremthetnek a fejlôdésre.
A december természetesen a Mikulás-ünnepség, s a karácsony jegyében
telt. Jó érzés tudni, hogy minden évben adódnak önzetlen segítôk, akik
ajándékaikkal, vagy éppen ajándékmûsoraikkal színesebbé, gazdagabbá teszik a gyermekek örömét. Tanulóink nevében köszönetemet fejezem
ki támogatóinknak: Martonvásár Város Képviselô-testületének, a Budapesti
„Világítótorony” Alapítványnak, a keszthelyi Szent Teréz Karmelita Plébánia és
Rendháznak, ORA Ausztriának, a baracskai Büntetés Végrehajtó Intézetnek,
a Harmónia Idôsek Otthonának, Varga
Bélának, s további magánszemélyeknek,
névtelen adományozóknak!
Orbánné Molnár Anikó
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Adventi koszorú

December 18-án Victorné Erdôs Eszter és Victor István református lelkészek, Schrôder Gyula római katolikus esperes, dr. Szabó Tibor polgármester és önkormányzati képviselôk, valamint számos
érdeklôdô jelenlétében gyújtottuk meg a város adventi koszorúján a negyedik gyertyát. A lelkészek
karácsonyi és bibliai énekekkel, az atya pedig a szeretetrôl és az összetartozásról szóló beszédével
kívánt áldott ünnepeket mindenkinek.

Karácsonyi koncert
Hagyományosan ezúttal is Betlehemezéssel kezdôdött a Mûvészeti Iskola Karácsonyi Koncertje a néptánc tagozatosok közremûködésével. Ezt követôen az iskolában tanulható ös�szes hangszer megszólalt. Szóló, duó és kamara produkciókat láthattunk és hallhattunk a
növendékektôl. A mûsor kórusprodukcióval fejezôdött be, ahol a tanárokból alakult kiszenekar kísérte az énekkart.
Pfiffer Zsuzsa

Hölgyklub új helyen
Decemberi találkozóink igazán „édesre” sikerültek. A
hónap elején csomagoltuk
a jótékonysági vásárra a
hölgyek által készített mézeskalács kosárkákat és aprósüteményeket. Soros találkozónkon pedig Szabó Lajosné
Mara a csokoládéról tartott elôadást.
Mara alaposan felkészült a csokoládé
történetébôl. Elôadásában nyomon követte a kakaóbab feldolgozását a terméstôl a
boltok polcain található csokoládé kínálatig.
Elôadását követôen többféle csokoládét is
kóstolhattunk, fehéret, barnát, feketét, hideg csokoládét és forrócsokoládét. Salgóné
Zsóka klubtársunk is meglepett bennünket
általa készített forró csokoládéval.

Az édes sütemények kóstolgatása közben a lelkünk is felkészült a szeretet ünnepére, köszönhetôen a Pápay Ágoston Speciális Iskola és Diákotthon Színvarázs Ulwila zenekar kedves karácsonyi mûsorának. Hálásak vagyunk a betanító tanároknak, Farkas Gyulánénak,
Kincs Sándornak, és segítôiknek Botos
Imre igazgatóhelyettesnek és Kincs Gabriellának.
A 2012-es év elsô klubnapját január 16-án
(hétfôn) az elôzôekben megszokott idôtôl
és helytôl eltérôen már 16 órától, új helyen
a Szent László Völgye Segítô Szolgálat épületében tartjuk (Szent László út 24.), ahol
az idei évi programjainkhoz számítunk ötletekre.
Tóthné Márti
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Zene és tánc
December 10-én hagyományteremtô szándék
kal a Százszorszép Táncegyüttes és a Marton
vásári Fúvószenei Egyesület elôször adott közös adventi mûsort Martonvásáron. A mûsor
elsô felében a néptáncé volt a fôszerep, majd
a szünetet követôen felcsendültek a már jól ismert karácsonyi dallamok mellett a 2011-es
év során tanult népszerû zenemûvek is. A közös szervezésen túl igyekeztünk ötvözni a néptánc és a fúvószene adta mûvészi értékeket.
A néptáncosok két karácsonyi dalt szólaltattak
meg, melyet mi, fúvósok kísértünk. Régi kedves Baienfurti barátunk, Kurt Frankenhauser
adományából egyesületünk egy vadászkürtöt
vásárolt, amit Papp Dániel zenésztársunknak
szintén a koncert során adtunk át (képünkön).
Nem csak Kurtnak, hanem minden támogatónknak köszönjük az eddigi adományaikat és
azt, hogy eljöttek az adventi mûsorunkra. Reméljük, hogy ez az újszerû kezdeményezés elnyerte tetszésüket. A martonvásári fúvósokkal
legközelebb a farsangi koncertünkön találkozhatnak, február 25-én.
Kuna Zsófia

Balett – valah
A Beethoven Általános Iskola tornaterme
rögtönzött színház teremmé változott decemberben, amikor a Brunszvik-Beethoven
Rendezvényszervezô és Idegenforgalmi Központ elsô alkalommal szervezett Városi Mikulás ünnepet a gyerekeknek, akiket dr. Szabó Tibor városunk polgármestere köszöntött, majd
a városunkban két éve mûködô Dance Stúdió
nevû Nagy-Kuthy Zoltán és Mercédesz által vezetett iskola kis balettosai mutatkoztak be a közönségnek (képünkön). Az iskolába 4 éves kortól le-
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SPR – újabb siker
Magyarország Alaptörvénye január 1-jén
lépett hatályba. Ehhez kapcsolódóan a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
képzômûvészeti pályázatot hirdetett 6-18
éves gyermekek és ifjak számára. Olyan alkotásokat vártak, amelyek a gyermekek és
ifjak egyéni, családi, családtörténeti élményeire épülnek, illetve az elképzelt közös
jövôrôl szólnak.
A beérkezett hétezer pályamûbôl harminc
alkotást díjazott a zsûri és ebbôl öt díjat Sütô

Petre Rozika diákjai (SPR Mûvészeti Csoport) hoztak el. Buda Eszter harmadik helyezett lett, Kováts Dorottya, Könyves Kata
(Tordas), Raffai Fanni, és Somogyi Zsuzsi
megosztva a hatodik helyet szerezték meg.
A Magyar Nemzeti Galéria a januárban
életbe lépô új alaptörvényt kiállítással ünnepli, ahol a gyerekek mûveit is meg lehet
majd tekinteni.
Ezúton is gratulálunk a gyerekeknek és Rozikának!
Buda Gabi

A díjazottak és mesterük: Somogyi Zsuzsanna, Könyves Kata, Kováts Dorottya, Sütô Petre Rozika,
Buda Eszter, Raffai Fanni

hol Európában
het jelentkezni. Az apróságok a klasszikus balett
mellett számos táncfajtával ismerkedhetnek meg.
A vidám táncok után komolyabb mûfaj várta az
iskolásokat. Dés László zenéjével, Radványi Géza
azonos címû filmje alapján készült, „Valahol Európában” címû színdarabot mutatták be helyi és
környékbeli diákok, felnôttek, sérültek, Bartókos
Tamás (a Komisz Integrált Színház vezetôje) rendezésében. A fiatal színészek között vannak kibontakozó egyéniségek, akik többször is megcsillantották tehetségüket.
Pfiffer Zsuzsa

Hagyomány
a Hagyományok Házában
Németh Ildikó és Szabó Szilárd, ha valaki ezt
a két nevet hallja, akkor a következô szó,
ami szintén az eszünkbe jut: Százszorszép.
Ha év vége, akkor Hagyományok Háza.
„Elmegyek, elmegyek, jó messzire…” címû
gálamûsorukkal az együttes ismét bebizonyította, hogy méltó képviselôje városunknak. A néptánc örök tisztelôi és mesterei
az összes utánpótlást biztosító csoportot
meghívták rendezvényükre. Bemutatkoztak a Tordasi Pillikék is, majd a Mûvészeti
Iskola Villô Tánccsoportja lépett színpadra,
melynek vezetôi Vajda Rozália és Vajda Levente. Mezôkölpényi vendégeink, Szabó Te-

réz és Zongor Pál is színpadra léptek, a zenét Csôgör Róbert és barátai szolgáltatták.
Darabos Eszter Moldvai táncok címû koreográfiája alatt pedig a tordasi Tûz Lángja zenekar játszotta a talp alá valót. Szóló
és páros táncokkal is bemutatkoztak olyan
ifjú tehetségek, akik (vagy az együttes tagjai voltak, vagy Ildikó és Szilárd készítették
fel ôket) a táncot választották hivatásuknak,
és jelenleg is tanulják ezt a mesterséget. A
záró produkcióban az est összes szereplôje
a színpadra lépett és egy karácsonyi kántálással köszönték meg a lelkes közönségnek
a tapsot.
Pfiffer Zsuzsa
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Adventi
szeretetvendégség

Karácsonyi adományok
Az „Embertársainkért Alapítvány a 2011. évben is karácsony ünnepe alkalmából huszonöt Martonvásáron élô, otthonában ápolásra
szoruló, tartós betegségben szenvedô gyermek és felnôtt személyt
részesített természetbeni és pénzadományban. Az adományokat
a Jótékonysági Karácsonyi Vásár szervezôinek e célra történô felajánlásából és az Embertársainkért Alapítvány támogatásából tudtuk szétosztani a rászorulók között.
A támogatással olyan családokat segítettünk, akiket a sok nehézség,
a lelki terhek súlya, az elmagányosodás nehéz próbatételek elé állít.
Ezúton átadjuk köszönetüket a jótékonysági vásár szervezôinek,
mindazoknak az állampolgároknak, akik hozzájárultak az adományhoz vásárlásaikkal, a segítô szolgálat és az alapítvány munkatársainak.
Szabóné Pályi Judit

Húsz éve – Együtt Értük
Négy évvel ezelôtt született a szeretetvendégség ötlete, így három magánszemély (Süle Józsefné, Farkas Erzsébet és Dobos Lajos) összefogásával még abban az évben – hagyományteremtô céllal is – megszerveztük az elsôt.
Most, a negyedik alkalommal
a vendégeket december 18-án,
vasárnapra hívtuk a Szent László Völgye Segítô Szolgálat új
épületébe, velük másodszor is
felavatva az intézményt.
Sokan támogattak bennünket
abban, hogy a vendégek részére megvásárolhassuk az ünnepi
ebédhez szükséges nyersanyagot. Ugyancsak sokan tették
lehetôvé adományaikkal, hogy
az érkezôk kedvükre válogathassanak játékok és ruhanemûk
között, hogy nyolcvan ajándékcsomagot is készíthessünk.
Miközben készültek az ételek,
a vendégeinket a város adventi
koszorújánál fogadtuk, ahonnan
már együtt mentünk át a szolgálat székházához, ahol a Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztô
Speciális Szakiskola és Diákotthon tanulói várták az érkezôket
karácsonyi dalokkal. Majd az
ebéd következett. Akik nem
tudtak eljönni, azoknak a Segítô
Szolgálat munkatársai szállították házhoz az ételt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
egyre több adományozó se-

gít bennünket. Ezúton is nagyon szépen köszönjük – a
vendégeink nevében is – a támogatást mindazoknak, akik
adományaikkal, munkájukkal
hozzájárultak a szeretetvendégség megrendezéséhez: Autós
bolt (Fehérvári út), Bababolt
(Dózsa Gy. út), Balikó Adrienn és
családja, Bottáné Erika és Botta
György, Bráth Zoltánné, CBA,
Segítô Szolgálat, Dolinka Zsoltné,
Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztô
Speciális Szakiskola és Diákotthon, Gábormajor Kft., Gépész
László (Benzinkút Bajcsy-Zs.
u.), Halász Tibor és párja Klaudia, Horváth Bálint, Kántor Ferenc, Kántor Ildikó, Keczán Bútor Illésné Judit, Képvarázs Kft.
Süléné Andrea, Kínai üzlet (Dózsa Gy. út), Kínai üzlet (Malom
udvar), Kiss Gáborné, Kramár és
Társa Kft., Macska Panzió Baksai
Arnold, Miks Anikó és Bordásné
Szabadi Judit, Pelenka Diszkont
üzlet, dr. Porvay Judit, Schrôder
Gyula, Seres Ferenc és családja,
dr. Szabó Tibor, Százforintos üzlet Szávuly Mónika, Teleki Blanka Hölgyklub, TORTUOSÓ Kft.,
Turcsányi Erzsébet, Vianni üzlet,
Victor István, Victorné Erdôs Eszter. Ha valakit véletlenül kifelejtettünk a névsorból, elnézését
kérjük.
A szervezôk:
Süle Rózsika, Dobos Lajos
és Farkas Erzsébet
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December 13-án meghitt, jó hangulatú ünnepség keretében emlékeztünk meg az „Együtt- Értük” Alapítvány 20 éves fennállásáról.
Köszöntöttük alapítóinkat, aktivistáinkat, kiemelt támogatóinkat.
Összefoglaltuk az elmúlt 5 év eredményeit. Különbözô pénzügyi
támogatásokból több mint 5 millió forinthoz jutottunk az elmúlt öt
év alatt, s ezt tudtuk kiegészíteni 6,7 millió forintnyi, pályázatokból
származó forrással. Az így rendelkezésre álló összeg döntô hányadát az erdei iskolai programra, illetve a speciális nevelési igényû tanulók iskolai tevékenységeinek támogatása fordítottuk.
A Színvarázs Ulwila zenekar adventi hangulatú mûsorát követôen
Gulyás Ferenc és barátai teremtettek további jó hangulatot, színvonalas zenei élményt a résztvevôknek.
Orbánné Molnár Anikó

A harag felemészt
Egy új év áll elôttünk. Talán már vannak fix események bejegyezve
2012-es naptárunkba, kitûztünk célokat és megvalósításuk idejét
is kijelöltük, pontosan azonban mégsem tudhatjuk, mi is vár ránk
ebben az évben. A következôkben szeretnék a Bibliából idézni néhány gondolatot, melyek feloldhatják ezt a bizonytalanságot, illetve
segítenek napjaink minôségének javításában:
„Meghatároztad napjaimat, mielôtt még egy is megjelent volna
belôlük” (Zsoltárok 139, 16) – nem a mi dolgunk tudni, hogy hány
napot is élünk még a földön, viszont felelôsséget kaptunk arra nézve, hogy azokat hogyan, mivel töltjük. Hogyan beszélünk házastársunkkal, gyermekeinkkel, embertársainkkal, hogyan viszonyulunk
a bennünket érô eseményekhez.
„Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.” (Efézus 4, 26.) – lehet, hogy ez a hosszú élet
titka, és ugyanakkor sokszor egy élet is kevés, hogy az ember ezt
elsajátítsa. Mégis megéri az erôfeszítést, mert a harag, az indulat,
a sértettség felemészt, beteggé tesz, megmérgezi kapcsolatainkat.
„Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég minden napnak a maga baja” (Máté 6, 34) – anyaként, feleségként ez sokszor talán nehezünkre esik, mert szeretnénk biztosan tudni, hogy ez vagy az, hogy lesz, ami nem zárja ki a tervezés
fontosságát. Arra kell ugyanakkor figyelnünk, hogy a jövôben esetlegesen ránk váró események miatti aggodalmunk ne vegye el tôlünk
azt az energiát, amit az aznapi dolgaink elvégzésére fordíthatnánk.
Czékusné Biró Nóra és Fodor-Adorjáni Edit

Rendelet

Rend a lelke mindennek!
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselô-testülete november 29-én megalkotta a köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról szóló 25/2011.
(XI. 30.) önkormányzati rendeletet, melyben a város közigazgatási területére meghatározta az emberi együttélés, valamint a közterületek rendjére és tisztaságának
megtartására vonatkozó szabályokat. Cikkünkben nem szó szerint közöljük a rendeletet, hanem abból csak a fontosabb, nagy érdeklôdésre számot tartó részeket tes�szük közzé, közérthetô formában. Akit ennél bôvebben érdekel ez a helyi rendelet,
az a városházán, illetve a város honlapján megtekintheti.
Általános követelmény, hogy a
használó köteles az igénybe vett
területet tisztán és karban tartani, az azon keletkezett, vagy
arra hullott szerves és szervetlen hulladékoktól megtisztítani, a hulladékot megfelelôen
kezelni. A használó köteles az
idôjárástól függô gyakorisággal a tulajdonában lévô ingatlant
karbantartani, gyomoktól mentesíteni, rendszeresen, kaszálni. Amennyiben az ingatlanon a
gyom talajszinttôl mért magassága a 20 centimétert eléri, a használó köteles a gyomos területet
megtisztítani.
Kiemelt kötelezettség az aller
gén gyomok virágzás elôtti kiirtása mechanikus eszközökkel,
illetve engedélyezett vegyszerekkel.

ni tilos. A csendidôszak nem azonos a nyitvatartási idôvel. Közvetlen baleset- és életveszély elhárításához, illetve közmûszolgáltatók
hibaelhárításhoz
kapcsolódó
munkái ilyenkor is korlátozás
nélkül elvégezhetôek. Kérelemre, indokolt esetben a polgármester engedélyezhet a rendeletben
meghatározott idôszaktól való eltérést.

Közterület

A közterületet rendeltetésének
megfelelôen bárki díjmentesen
jogosult használni. Martonvásár
teljes területén a közparkokat,
köztárgyak környezetében lévô
díszburkolatokat, zöldterületeket, játszótereket rendeltetéstôl
eltérô módon, vagy céllal, így
görkorcsolyával, gördeszkával,
kerékpárral,
motorkerékpárral és gépjármûvekkel használCsendidôszak
Csendidôszakban (az 1. táblázat ni tilos.
ban a 12. oldalon meghatározott A közterület rendeltetéstôl elté
idôszakokban) zavaró hanghatá- rô használata néhány kivételtôl
sokkal járó tevékenységet folytat- eltekintve csak közterület-haszFONTOSABB FOGALMAK
Közterület: az így nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban álló belterületi földrészletek, illetôleg ezek közhasználatra átadott részei.
Kezelt terület: a magántulajdonú ingatlan közterülettel érintkezô
telekhatárától a gépjármû-közlekedésre használt (köz)út határáig
terjedô terület. Amennyiben a határos közterületen nincs gépjármûközlekedésre használt út, akkor a telekhatártól legkevesebb 4 méter
széles sáv, egyéb fizikai akadály esetén annak széle értendô ez alatt.
Amennyiben a területen több, gépjármû közlekedésre alkalmas út van,
akkor a nagyobb forgalmú út határáig terjedô rész. Mindez akkor is
igaz, ha az ingatlan több oldalon is közterülettel határos.
Igénybe vett terület: a saját és a kezelt terület összessége.
Használó: mindazon magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet, amely a közterületet igénybe veszi.
Kezelô: a terület tulajdonosa, kezelôje, bérlôje, használója, illetve a
kezelt terület karbantartására kötelezett bármilyen jogállású személy,
szervezet.
Gyom: olyan agresszíven szaporodó növény, amelynek jelenléte nem
kívánatos.
Allergén gyom: az emberi egészségre veszélyes, nagy mennyiségû virágport szóró növény.

nálati engedély birtokában lehetséges. Mindenképpen engedélyt
kell kérni építkezéssel, önálló
hirdetô berendezések elhelyezésével kapcsolatos esetekben,
valamint 300 literesnél nagyobb
tartály kihelyezésekor, alkalmi
és mozgóárusításra, amennyiben ehhez közterületet vesznek
igénybe, lakodalmi- és rendezvénysátor közterületen történô
elhelyezéséhez, vendéglátó-ipari elôkert céljára, árukirakodásra,
árusító pavilon elhelyezéséhez,
kiállítás, sport és kulturális rendezvények, közösségi rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység (cirkusz) céljára, de
filmforgatásra is.
Nem kell közterület-használati engedély a közterületnek az
önkormányzat és szervezetei által történô igénybevételéhez, de
akkor sem, ha az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetô berendezés, cég és címtábla nem
nyúlik be 10 centimétert meghaladóan a közterületbe.

Magánszemélyek számára sem
kell engedélyt kérni, amennyiben az építôanyagok, építéshez
szükséges szerkezetek, továbbá
költözködés alkalmával bútorok
és egyéb háztartási felszerelések, vagy tüzelôanyag 48 óránál
rövidebb ideig foglal el közterületet, feltéve hogy ezzel a közterület rendeltetésszerû használatát nem zavarja és a közlekedést
nem akadályozza.
Nem adható közterület-használati engedély közutak, járdák
nem közlekedési célú igénybevételére, vagy azokra a helyekre, ahol a tevékenység gyakorlása a közút, járda vagy járdasziget gépesített fenntartását, vagy
a gyalogos közlekedést akadályozza. A közutak, járdák biztonságos és rendeltetésszerû igénybevételét akadályozó, az útpadkától, vagy annak hiányában a
nyomsáv szélétôl számított 3
méter távolságon belül természetes, vagy mesterséges akadályok (oszlopok, kövek, gumik, csövek, láncok, farönkök,
kerékvetôk, stb.) kihelyezése
sem engedélyezhetô.
Általában is igaz, hogy a lakosság nyugalmát zavaró tevékenységek (szeszesital forgalmazása, szexuális termékek bemutatása és forgalmazása, szerencsejáték, stb.), illetve eszközök, tárgyak ki- vagy elhelyezése nem
engedélyezhetô közterületen.

Díszfa, cserje: a lakókörnyezet díszítését szolgáló fás szárú növény.
Gyümölcsös: az ingatlan nyilvántartásról szóló jogszabály alapján annak nyilvánított földterület.
Köztárgy: közterületen álló, közhasználatra szolgáló tárgy (szobor,
emlékmû, kút, közlekedésirányítási, kertészeti, közmûellátást szolgáló tárgyak, padok, stb.).
Parkolóhely: az úton, közter ületen, útburkolati jellel, jelzôtáblával,
vagy mindkettôvel kijelölt, a jármûvek várakozására kialakított terület.
Szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital.
Szexuális áru: minden olyan termék, amely a nemi aktust, elsôdleges
nemi szervet, vagy szerveket közvetlenül ábrázolja, továbbá egyéb, a
szexuális élettel közvetlen összefüggô tárgy (segédeszköz) kivéve a
szabadforgalmazású egészségügyi cikkeket.
Üzemképtelen jármû: hatósági jelzéssel nem rendelkezô, esetleg
baleset folytán megsérült és elhagyott, illetve mûszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármû.
Zavaró hanghatással járó tevékenységek: minden olyan tevékenység, amely a 45 dB-t meghaladó hangerôsséggel jár (fûnyírás, favágás, aprítás, barkácsolás, építés, mozgóárusok hangos hirdetése,
szennyvíztároló ürítése, stb.).
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Rendelet
A közterületen engedélyezhetô
tevékenységeket folytatók kö
rébôl kizárja a rendelet azokat, akiknek köztartozásuk van,
illetôleg akiknek a tevékenységével kapcsolatosan korábban már
kivizsgált, jogos panasz érkezett.
A közterület-használata iránti engedélykérelmet a tervezett
igénybevételt megelôzô 30 nappal a polgármesternek címezve,
írásban kell benyújtani. Az kérheti, aki a közterületet használni
kívánja, bár bizonyos esetekben
a kérelmezés az építtetô, illetve kivitelezô feladata. A kérelem
benyújtása azonban a közterület
használatára még nem jogosít!
Közterület-használati engedély
legfeljebb egy évre adható.
A közterület-használati engedély
kiadásának feltétele a közterület
nem az engedélyben megjelölt
rendeltetésszerû használatából
eredô károk enyhítését szolgáló kaució megfizetése. A használati díj (2. táblázat) megfizetését
az engedélyezô határozat közlésekor, de mindenképpen a közterület-használat megkezdése
elôtt 5 munkanappal igazolni kell.
A polgármester a díjfizetési kötelezettség alól – részben vagy
egészben – felmentést adhat társadalmilag hasznos, karitatív, jótékony rendezvény szervezésére, ill. adomány gyûjtésére,
Martonvásár kulturális és turisztikai vonzerejének növelésére
tartott rendezvény szervezésére,
valamint a kérelmezô anyagi vagy
szociális helyzetére figyelemmel.
1. táblázat

A csendidôszak
a) vasárnap 12 órától – hétfô 7
óráig
b) hétfô 21 órától – kedd 7 óráig
c) kedd 21 órától – szerda 7 óráig
d) szerda 21 órától – csütörtök
7 óráig
e) csütörtök 21 órától – péntek
7 óráig
f) péntek 23 órától – szombat 9
óráig
g) s zombat 23 órától – vasárnap
9 óráig
h) munkaszüneti és ünnepnapokon 12 órától a következô
nap 7 óráig
i) az f) – h) pont szerinti napokon
a munkavégzésbôl fakadó zavaró hanghatás keltése 21 órától
következô nap 7 óráig tilos.

Építés, jármû
elhelyezés
Építési anyag csak magánterületen belül tárolható. Amennyiben erre nincs mód, kérelemre,
mûszakilag indokolt esetben az
elsô 72 órában díjmentesen, az
azt követô idôszakra, a szükséges idôtartamra, de legfeljebb 10
napra adható közterület-használati engedély.
Építési, bontási munkálatokból
származó hulladékot legfeljebb
48 óráig lehet közterületen tárolni, továbbá a 48 óra leteltét
követôen az engedélyes köteles
a hulladék biztonságos elszállíttatásáról gondoskodni. Tilos az
igénybevett közterület burkolatán betont, habarcsot keverni,
ragasztóanyagot melegíteni.
A gépjármûvek közterületen
történô elhelyezésével, gondozásával kapcsolatban is tartalmaz szabályokat a rendelet. Így
például bizonyos jármûvek (autóbusz, tehergépkocsi, mezô
gazdasági vontató) 1 órán túl
történô közterületen való tárolására engedély nem adható.
Ugyancsak tilos 22 és 6 óra között a teher- személy-, és áruszállításra szolgáló 3,5 tonna
összsúlyt meghaladó jármûvek
közterületen való tárolása. Tilos
egyebek mellett közterületen
gépjármûvek festése, olajcseréje, mosása.
Jármûvet fôútvonalon, gyalogúton, kerékpárúton, járdaszigeten, erdôben, zöldterületen egyáltalán nem, egyéb útvonalon,
parkolóban és egyéb közterületen engedély nélkül legfeljebb
harminc napig szabad tárolni.

Közterület felbontása

Engedély hiányában közterületet bontani csak a közmû üzemzavarának halasztást nem tûrô
elhárítása érdekében szabad,
ám erre a felbontást követô
elsô munkanapon szintén engedélyt kell kérni. Egyéb esetekben a közterület felbontás megkezdése elôtt kell engedélyt kérni. A késedelmes bejelentés, illetve a bejelentés elmulasztása engedély nélküli használatnak
minôsül.
Közterület bontási engedély
november 1. és március 1. között – a közmû üzemzavarának
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halaszthatatlan elhárítását kivé- tisztántartására, hogy a csapave – nem adható.
dékvíz akadálytalanul elfolyhasson. E kötelezettség nem terjed
ki a zárt csapadékvíz elvezetô
Rendezvények
Utcai zenélés nem folytatható rendszer elemeire.
csendidôszakban, munkanapo A kezelt területen fejlesztésnek
kon 8-tól 16 óráig a közhivatal- számít a járda építése, felújítása,
októl és intézményektôl számí- vízelvezetô árok, áteresz építétott 100 méter távolságon belül, se, felújítása, gépjármû behajtó
temetôktôl és vallásgyakorlásra építése, felújítása, növénytelepíszolgáló helyektôl számított 100 tés, valamint utcabútorok kiheméteren belül.
lyezése. E tevékenységek engeA közterület-használati eljárás délykötelesek!
alá nem tartozó rendezvénye- Közterületre ültetett gyümölcsket a tevékenység megkezdése fa termése bárkit megillet.
elôtt legalább 8 nappal a polgár- Közterületen
közmû
létemesternél be kell jelenteni.
sítménybe (pl. árok) vagy
közmûvezeték fölé, illetve alá e
rendelet hatálya alá tartozó nöTeendôk a kezelt
vény nem ültethetô, kivéve, ha
területen
A használónak a kezelt terület a közmûvezeték biztonsági övetekintetében tisztántartási köte- zetét nem érinti és biztonságos
lezettsége van. Még akkor is kö- mûködését, valamint karbantarteles a szemetet összegyûjteni, tását nem akadályozza.
ha az nem tôle származik.
Közút mentén, a közút hatáA használónak a kezelt terüle- rától mért 2 méteres távolsáten belül a gyalogosforgalom ál- gon belül közlekedésbiztontal használt felület (járda) tekin- sági okok miatt csak olyan nötetében hó-eltakarítási és síkos- vény telepíthetô, mely a közleság-mentesítési kötelezettsége kedést és a közlekedés biztonsávan, a havazást követô 24 órán gát nem zavarja. Zárt lombozabelül. Ónos esôtôl, jégtôl, hó- tú növényzet (sövény, tuja) csak
tól síkossá vált járdát a szükség úgy telepíthetô, hogy annak maszerint naponként többször fel gassága a talajtól számítva a 70
kell hinteni. E célra tüzelés után centimétert nem éri el.
visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot nem szabad Tilalmak,
használni. Felhintésre kizáró- kötelezettségek
lag homokot, hamut, fûrészport Közterületen tüzet rakni tilos.
és kôporlisztet lehet használni. Szemetet, hulladékot csak az
A szóróanyag beszerzésérôl a arra a célra rendszeresített és
használónak kell gondoskodnia. felállított szeméttartóba lehet
A használó köteles gondoskodni elhelyezni. Közterületen szearról, hogy az épület tetôzetérôl metelni, vagy a közterületet
az esôvíz és hólé ne a járdára más módon beszennyezni, oda
csorogjon, hogy az ereszen jég- bármilyen hulladékot lerakni, a
csap ne képzôdjön. A járdáról le- közterületen lévô berendezétakarított jeget, havat úgy kell el- si és felszerelési tárgyakat, fáhelyezni, hogy se a gyalogos, se kat, vagy egyéb növényeket bea gépjármû forgalmat ne akadá- szennyezni, rongálni tilos.
lyozza.
Aki közterületet, valamint az itt
A használónak a kezelt terü- elhelyezett felszerelési, berenlet tekintetében növényzet kar- dezési tárgyakat beszennyezi,
bantartási kötelezettsége van. A köteles annak megtisztításáról
használó köteles a füves jellegû, azonnal gondoskodni.
gyomos területek kaszálására, a Közterületen zöldhulladékot is
fák és cserjék metszésére, levá- csak az erre a célra rendszeregására.
sített gyûjtôzsákokban lehet elA használónak a kezelt terület helyezni.
tekintetében árok és áteresz Az úttestet, járdát és egyéb köztisztítási kötelezettsége van, területeket tilos szennyvízzel,
mely kiterjed az árkok, a nyitott vizelettel, emberi és állati ürücsatornák, folyókák, átereszek lékkel beszennyezni.

Rendelet
Amennyiben bármely személy
a város közigazgatási területén ilyen jellegû cselekményt
észlel, jogosult felszólítani az
elkövetôt annak felfüggesztésére, az eredeti állapot helyreállítására, illetve köteles a szemetelés, szennyezés, rongálás tényét Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál bejelenteni.
Aki bármilyen anyag szállítása, vagy rakodás során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyezôdést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek
a kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy azt a rakodás helyén
az köteles elvégezni, akinek részére, illetôleg akiknek érdekében a szállítás történt.
2. táblázat

Elôírások
magánterületekre
Magánterületen a közterületrôl
látható módon nem helyezhetô
el háztartási hulladék, építési törmelék, roncs. Amennyiben az elhelyezô és a tulajdonos
nem ugyanaz a személy, úgy a
hulladék elhelyezôje és a tulajdonos is szabálysértést követ el.
A település teljes területén tilos kommunális, illetve ipari eredetû hulladék égetése. A szelektív hulladékgyûjtés
elôsegítése érdekében tilos a
nagymennyiségû papírégetés is.
Szombaton, vasárnap, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon tilos bármilyen jellegû nyílttéri égetés. Ez a szabály az avar
és kerti hulladék égetésére is
vonatkozik. Nem minôsül nyílt-

Közterület használat díjak
Megnevezés
Közterületbe 10 centiméteren túl
benyúló üzlethomlokzat, kirakat, ernyô
Vendéglátó elôkert
Cirkusz
Mutatványos tevékenység
Árusító és egyéb fülkék
Alkalmi árusítás
Kiállítás, sport, kulturális rendezvény
Gépjármû várakozás
Építési, bontási anyagok tárolása
a 3. munkanapot követôen
A zöldhulladék komposztálására szolgáló,
közterületen elhelyezett gyûjtôedény,
továbbá a 300 liternél nagyobb vagy
nem szabványos gyûjtôedény kihelyezése
Mozgóárusítás
Hirdetôtábla
Egyéb célú felhasználás

Közúton történt állatelhullást – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a Martongazda Kftnél azonnal be kell jelenteni.
Közterületen szeszesital fogyasztása – az engedéllyel ren
delkezô vendéglátó egységek
közterület használati engedél�lyel rendelkezô területén kívül – tilos.
Tilos a közterületen dohányozni
játszóterek területén és azok 50
méteres körzetében, a temetô
teljes területén, a buszmegállók
területén és annak 10 méteres
körzetében, valamint a közintézmények területén és azok 50
méteres körzetében – a kijelölt
területek kivételével.

Ft+áfa

Egység

867
867
17
210
560
112
13
1125

m2/hó
m2/hó
m2/nap
m2/nap
m2/hó
m2/nap
m2/nap
v.hely/nap

867

m2/nap

560

m2/hó

1300
690
112

jármû/nap
felület m2/hó
m2/nap

téri égetésnek étel készítésére
szolgáló tûz rakása, mely csak
fa vagy faszén égetésével engedélyezett. Az égestést végzô
személy köteles az égetés teljes idôtartama alatt a helyszínen tartózkodni, a tûz terjedését megakadályozni.
A magánterületen ültethetô
növények köre és elhelyezhe
tôsége is szabályozott. A legkisebb ültetési, telepítési távolság
az ingatlan határától belterületen és zártkertben a következô:
• szôlô, valamint 3 méternél
magasabbra nem növô gyümölcs- és egyéb bokor, élô sövény esetében 0,5 méter,
• 3 méternél magasabbra nem

növô gyümölcs- és egyéb fa esetében 1 méter,
• 3 méternél magasabbra növô
gyümölcs- és egyéb fa, valamint
gyümölcs- és egyéb bokor, élô
sövény esetében 2 méter.
Külterületi ingatlanoknál, illetve akkor, ha a szomszédos
földterület szôlô, gyümölcsös
vagy zártkert, az itt felsorolttól eltérô távolságok engedélyezettek.
A telek tulajdonosa köteles a
telkén lévô növényzet ápolására, gondozására, valamint a
szomszéd telekre átnyúló ágak
levágására. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget,
a szomszédos telek tulajdonosa jogosult erre felszólítani. Ha
a telek tulajdonosa a felszólítás
ellenére sem tesz eleget kötelezettségének, akkor a szomszéd
telek tulajdonosa kártalanítás
nélkül jogosult az átnyúló ágak
eltávolítására kíméletes módon,
gondoskodva a növényzeten keletkezett seb kezelésérôl, feltéve, hogy igazolni tudja (ajánlott
levéllel, a jegyzônél tett írásos
panasszal) a növényzet ápolására és gondozására vonatkozó
felszólítás megtörténtét.
A rendelet hatályba lépése elôtt
telepített növények csak akkor
vághatóak ki, ha az érintett telek tulajdonosa a jegyzônél bejelenti, hogy a kifogásolt növény
szükségtelenül zavarja ingatlana birtoklásában, illetve használatában, valamint igazolja a kifogásolt növény miatt keletkezett kárát, valamint azt, hogy
szomszédját felszólította erre,
amennyiben fennáll a károsodás
veszélye, amely a növény lombjának ritkításával vagy gyökérzetének csonkolásával sem hárítható már el.

Általános szabályok

Az önkormányzati hatósági ügyeket elsô fokon a polgármester bírálja el. Kivételt ez alól
csupán a meglévô növények elhelyezkedése miatti eljárás jelent, ami elsô fokon a jegyzô
hatáskörébe tartozik. A polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezést a testület
a következô soros ülésén bírálja el. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-

3. táblázat

A kényszerintézkedések díjai
Megnevezés
Kényszerkaszálás
20 Ft/m2
Hó eltakarítás
40 Ft/m2
Síkosság-mentesítés
25 Ft/m2
Fa, bokor metszése
250 Ft/m2
Terület tisztántartása
15 Ft/m2
Kihelyezett hulladék,
szemét, sitt elszállítása 7500 Ft/m3

tás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szankciók

Aki egyébként engedélyköteles tevékenységet közterület-használati engedély nélkül végez, vagy a közterületet az engedélyben meghatározott feltételektôl eltérôen használja, aki a közterületben, vagy
berendezéseiben szándékosan
kárt okoz, közterületen szemetel, közterületen építési törmeléket helyez el, közterületrôl háziállata piszkát nem távolítja el,
az 5 ezer forinttól 150 ezer forintig terjedô szabálysértési bírsággal sújtható. Sorozatos szabálysértés esetén a bírság mértéke a szabálysértések számának arányával növekszik.
Az a kezelô és használó, aki a
rendelet rendelkezéseit megszegi 5 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedô szabálysértési bírsággal sújtható, s amennyiben az
írásbeli felszólításnak sem tesz
a meghatározott idôn belül eleget, akkor többször megújítható 50 ezer forintig terjedô végrehajtási bírsággal is sújtható.
A helyi rendelet a feltételesen
kiszabható bírságtól az allergén
gyomok kezelésével kapcsolatos szabályszegést illetôen tér
el, amikor is a szabályszegô 50
ezer forintig terjedô szabálysértési bírsággal sújtandó.
Lényegében minden szabálysértésre vonatkozik, hogy amen�nyiben a tulajdonos, kezelô,
használó a rendeletben meghatározott kötelezettségének
az írásbeli felszólítást követôen,
az ott meghatározott idôpontig
nem tesz eleget, úgy az ô költségére a szükséges mûveletet
az önkormányzat elvégezteti.
A kényszerintézkedések díját a
3. táblázat tartalmazza.
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Az év orvosa
– szavazás!
A 2011-es Év orvosa pályázaton a beérkezett betegtörténeteket egy zsûri
értékelte, leginkább a jelölt orvos emberségének bemutatását vizsgálva, s
így jelölték ki a közönségszavazáson
részt vevô orvosok körét. Közöttük
találhatjuk Martonvásár gyermekorvosát, dr. Jellinek Kingát is. A közönségszavazás január 25-éig tart. A legtöbb szavazatot kapó orvos az Év orvosa pályázat közönségdíját nyeri el. A szavazás az
astellesazorvosokert.hu/szavazas weboldalon, a dijazorovosokert.hu weboldalon és az Astellas – Az év orvosa
címû facebook oldalon egymással párhuzamosan zajlik.
Jellinek doktornôrôl a következô történet olvasható a pályázati anyagban:
„Számtalan esetet eleveníthetnék fel, hisz
1995 óta, mióta a fôvárost hátrahagytuk, Jellinek doktornô a gyermekorvosunk.
Mára 3-ból már csak 1 fiam tartozik hozzá, hisz idôsebb testvérei már kinôttek a
gyerek praxisból, de a doktornô még ennek
ellenére is több alkalommal segített egykori betegei gondozásában. Ez történt akkor
is, mikor középsô fiam 19 évesen az iskolában lett rosszul. Erôs hasi fájdalmai voltak,
és gyengének érezte magát, végül az utolsó tanítási óra elôtt eljött haza, de mivel
közben panaszai úgy tûnt, hogy enyhültek,
otthona helyett egy barátnôjéhez ment.
Ott értem el telefonon, hogy egyeztessem
vele, mikorra várható haza, és akkor értesültem a rosszullétérôl. Azonnal hazahívtam, viszont mire hazaért, a felnôtt rendelésnek már vége volt, és a háziorvosunk
már Budapestre tartott, és közölte, nem
segíthet. Ekkor megkérdeztem gyermekorvosunkat, aki hallva a tüneteket, azonnal
autóba ült, és pár perc múlva már meg is
vizsgálta fiamat. A diagnózis vakbélgyulladás. Ô maga hívta a mentôt, és nem tágított fiam mellôl, míg az meg nem érkezett.
Sejtése helyes volt, és Gergôt a kórházban azonnal a mûtôbe vitték, és megoperálták. Nagyon hálásak vagyunk Jellinek
doktornônek, hogy bár már nem lett volna
kötelessége házhoz jönni egy felnôtt korú
beteghez, ô mégis megtette!”
Ehhez hasonló története bizonyára sokunknak van. Szavazni tehát január 25éig lehet az jelzett weboldalakon.
Orbán András

Dohányozni tilos!

A törvény új szigorítása elsô hallásra akár radikálisnak is nevezhetô, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és
szükségszerû lépés volt. A dohányfüst rákkeltô a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja. Nézzük, milyen szigorításokat kell észben tartani! A törvény
értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterû helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. (A helyi rend rendelet ennél szigorúbb! A szerk.) A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a
dohányzást. A jövôben szabadtéren sem jelölhetô ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál. Dohányzóhelyet csak szabad levegôn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetôség.
Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület
felügyelôk figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár
50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha
nem tartják be a szigorított törvényt. Magyarországon ma 10 emberbôl négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a
céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem az, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a
cigirôl. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktôl! Határozzák el
magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék a www.leteszemacigit.hu
weboldalt.
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Termelôi vásár

A decemberi termelôi vásárunkat a hideg, szeles idô a Rendezvényudvar „kultúrpajtájába”
kergette. Szerencsére a portékájukat kínálók és a vásárlók kedvét nem szegte a kellemetlen
idô. Akik nyomon kísérik vásárunkat, így is megtalálták a termelôket. A kínált áruféleségek
között sok újdonságot találhattunk. Köszönjük a Martongazda Kft. munkatársainak, hogy
valamennyi árusító részére tudtak sátrat, asztalt és áramot teremteni. A következô hónapokban is várható, hogy a termelôi vásárt nem szabadtéren, hanem az Rendezvényudvar
épületében tartjuk. A decemberi vásárnapon tájékoztattuk a termelôket a 2012-es év I. negyedévi idôpontjairól, melyek a következôk: január 21., február 18. és március 10.
Továbbra is várjuk termelôk jelentkezését a BB Központ irodájában a Szent László út 24.
szám alatt, illetve a (20) 941-8319-es telefonszámon, valamint a bbkozpont@gmail.com
email címen.
Tóthné Márti

Zöldkártya ingatlanoknak
Január 1-jétôl az ingatlanok energia tanúsítványa, a zöldkártya kötelezô. Az ingatlan energetikai tanúsítványa megmutatja, hogy mekkora az épület energiafelhasználása. Évente hány kilowattóra az 1 négyzetméterre jutó energiafelhasználás, ebbôl
következôen pedig mennyi az egész épületé.
Nem terjed ki a rendelet hatálya az 50 négyzetméternél kisebb hasznos alapterületû,
az évente 4 hónapnál rövidebb használatra
szánt, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett, illetve a hitéleti rendeltetésû épületre.
Nem kell zöldkártya a jogszabállyal védetté
nyilvánított épületre, valamint a jogszabál�lyal védetté nyilvánított (mûemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévô épületre sem. A kötelezettség nem vonatkozik a mezôgazdasági
rendeltetésû, valamint azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából szár-
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mazó belsô hô nyereség a rendeltetésszerû
használat idôtartama alatt köbméterenként
nagyobb, mint 20 W, vagy a fûtési idényben
több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki. Végül nem kell zöldkártyát
készíttetni a mûhely rendeltetésû épületre,
illetve a levegôvel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló –
sátorszerkezetekre sem.
Az épület energetikai jellemzôit e rendelet
elôírásai szerint – amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal
– tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó új épület építése, meglévô épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történô értékesítése, vagy egy évet
meghaladó bérbeadása, illetve 1000 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterületû
hatósági rendeltetésû, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.
Eötvös Péterné

Információk

Anyakönyvi hírek

2011. december 1–31-éig
Házasságot kötött: 2 pár
Újszülöttjeink:
Seres Gellért, Turcsányi Ábel Huba, Szabolcsi Réka, Geng Bence Ádám, Póser Péter,
Oláh Dániel Sándor
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

„Áldjon meg téged az úr, és ôrizzen meg tégedet…”
/4 Mózes 6, 24–27/
Hálával gondolunk mindazokra
a kedves barátainkra és ismerôseinkre,
akik ÜVEGES GÁBORT
szerették, segítették, imában hordozták és az utolsó útjára
elkísérték.
Külön köszönjük az Élet Kenyere Közösség nevében is a nagyváradi óvodára tett adományokat.
A gyászoló család

Ökumenikus Imaest

a Krisztus-hívôk egységéért
Bizonyára sokan tudjuk, hogy január 15-étôl 22-éig
ismét Ökumenikus Imahét lesz országszerte.
Martonvásáron is szeretnénk találkozni egymással
és közösen imádkozni.
Január 19-én, csütörtökön este 6 órakor az iskola aulájában
Ökumenikus Istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel hívunk
és várunk mindenkit, minden felekezetbôl!
Az istentisztelet után szeretetvendégség lesz, melyhez szendvicset, süteményt, üdítôt köszönettel elfogadunk.
Az ökumenikus istentiszteletre felkészülô énekpróbát tartunk
január 18-án, szerdán este 6 órakor az iskolában, az énekteremben, melyre szeretettel várunk minden korosztályt hangszerekkel együtt is!
Schrôder Gyula
Süller Zsolt
Bödô Sándor
római katolikus
evangélikus
baptista
lelkipásztor
lelkipásztor
lelkipásztor

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analízis, valószínûség számítás,
statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak
23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432-9407
• Ingatlanközvetítés, értékbecslés, energiatanúsítvány (zöldkártya) megrendelése. Boldog Új Évet kíván Eötvös Péterné
ingatlanközvetítô. (30) 341-0975, www.ingatlan-martonvasar.hu.
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Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Város Önkormányzata
Fôszerkesztõ: Orbán András
Fotó: Kizmus Lajos, Vécsy Attila
A szerkesztõség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelõs kiadó: Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

Hasznos tudnivalók
• Fontosabb telefonszámok •
• Mentôk:
104
(A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a 104
vagy a 06-22 460 017-es telefonszámon.)
• Orvosi rendelô:
06-22 460-053
• Gyógyszertár
06-22 460-019
• Tûzoltók:
105
• Rendôrség:
107; 06-22 460-007
• Általános segélyhívó:
112
• Posta:
06-22 460-001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda: 06-30 859-0558
• Okmányiroda:
06-22 460-081
• Polgármesteri hivatal:
06-22 460-004
• Csatorna üzemzavar bejelentés: 06-40 200-341
06-30 458-4929
• Orvosi rendelés •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelõ telefonszáma: (06-22) 460-053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (06-30) 956-4597
Dr. Czikajló Gyula Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfõ:
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 rendelõben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet mûködik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Telefonszám: (06-25) 492-021, (06-25) 492-008
Hétköznaponként: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Szombat – vasárnap: 8 órától másnap reggel 7 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-637
Hétfõ: 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 rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-334
Hétfõ: 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 rendelõ. A változásokról az orvosi rendelõknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.
• Védõnõi szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (06-22) 461-369 Mobil: (06-30) 384-4382;
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
Várandós és csecsemô tanácsadás: kedd 8–12 óráig;
szerda 8–12 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védônô:
Máthéné Jaskó Anna: anna.vedono@gmail.com
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsi: január 28., 29.
Martonvásár: február 4., 5.
Ráckeresztúr: január 21., 22., és február 11., 12.
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Sport, Hirdetés

Tavaszi rajt márciusban
Felnôtt csapatunk felkészülését a tavaszi szezonra január 17-én kezdi, heti két edzés és két edzômérkôzés
szerepel a programban. A bajnokság március elején
kezdôdik. Elsô mérkôzésünket hazai pályán játsszuk a
Szabadegyháza ellen. Programjainkról bôvebb információt a www.
martonvasarsk.gportal.hu honlapon találnak.
MSK

Érmek az évzárókon
Korcsoportjaink az
évet gyerek labdarúgó tornákon, Százhalombattán zárták. A „Szilveszter Kupán” a gyerekek remekül teljesítettek a két ünnep
között, U7-es és U12-es korcsoportunk a 2. helyen végzett,
U11-es és U13-as (képünkön)
korcsoportunk kitett magáért,
veretlenül megnyerték a tornát.
Az évet szokásos szilveszteri bulinkkal zártuk, a martonvásári
„Gyermekotthon” ebédlôjében,

családias hangulatban, ahol gyerekek, szülôk együtt köszönthették az új évet.
A felkészülés az új idényre január 10-én elkezdôdött. Rengeteg tornára hívnak. Gárdonyban,
Diósdon, Sárszentmiklóson, Ercsiben és persze hazai környezetben is szerepelnek gyerekeink. Bôvebb információt a www.
mustangse.gportal.hu honlapon
találnak. Tornáinkra, rendezvényeinkre mindenkit szeretettel
várunk.
Mustang SE
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