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Szeretettel várjuk Önöket!
Részletes műsor az 5. oldalon.

A polgármester házhoz megy…
…augusztus 4-én (szombaton) 16 órától a Brunszvik, a Dreher és a Bajcsy-Zsilinszky utcákban.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra augusztus 3-án –
pénteken – 12 óráig.)
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Képviselő-testületi hírek
Képviselő-testületünk soros ülését június 26-án tartotta. Ezen egyebek mellett elfogadtuk a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet, és több önkormányzati rendeletet is felülvizsgáltunk.
A szabálysértésekről szóló
törvény áprilisi módosításá
val az önkormányzati rendeletekben meghatározott kötelezettségek kikényszerítésének eszközeként – önként történő teljesítés hiányában –,
testületünk elfogadta a 2012.
szeptember 1. napjától hatályba lépő tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokat megállapító helyi rendeletet. A jogszabály nem tartalmaz újonnan bevezetésre kerülő szabályokat, más önkormányzati rendeletekben foglalt
szabályok betartására vonatkozik, így különösen a kötelező közszolgáltatások igénybevétele rendjének, a vásári, piaci árusítás rendjének, a
közterület-használat rendjének, a környezetvédelem helyi szabályainak, a helyi címer, zászló használatára vonatkozó rendelkezések, az állatok tartására vonatkozó helyi szabályok, illetőleg a temető rendjének megsértésére. Az alkalmazott szankciók
a figyelmeztetés, 50 ezer forintig terjedő helyszíni, illetőleg
150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság lehetnek. A
rendelet szövegét teljes terjedelmében – hatályba lépéséig is − a www.martonvasar.hu
honlapon, a hírek rovatban ismerhetik meg.
Testületünk 2011-ben döntött
a helyi rendeletek felülvizsgálatáról, melyet a folyamatosan
változó jogi környezet is indokolttá tesz. Ennek keretében
jelen ülésünkön döntöttünk
a köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet minimalizált tartalommal történő újraalkotásáról, ehhez kapcsolódóan a
részletszabályokat tartalmazó
temetői szabályzat megalkotásának szükségességéről. Jogalkotásra történő törvényi felhatalmazás hiányában az érdekeltségi hozzájárulás díjáról
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szóló rendeletünket hatályon
kívül helyeztük. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló, 1998-ban alkotott rendeletet is felülvizsgáltuk, illetőleg újra alkottuk
a Martonvásár Város parkolási rendjéről szóló jogszabályt,
egyidejűleg a parkoló megváltási díjat 300 ezer forintban
határoztuk meg.

Munkamegosztási
megállapodás

A Kormányhivatal felhívására módosítottuk a korábban
egységes szerkezetbe foglalt
adórendeletünket,
tekintettel az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó egységes mértékkel történő megállapítására és a teleadó tekintetében a vállalkozókat törvény
alapján kizáró mentességi feltételekre. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalapot,
2012. július 1-jétől egységesen, naptári naponként 3000
forintban állapítottuk meg.
Az államháztartásról és működési rendjéről szóló jogszabályok alapján az önkormányzat köteles az irányítása alá
tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő intézményei gazdasági, gazdálkodási feladatai ellátására gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni. Ennek
érdekében testületünk döntött
a kijelölt Polgármesteri Hivatal, mint gazdálkodási feladatokat ellátó szerv, és az intézmények (óvoda, iskola, művészeti iskola, BBKözpont) közötti, a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét rögzítő Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról.

Módosuló szerkezet

Határoztunk
arról
is,
hogy módosítani kívánjuk
Martonvásár Város Település

2012. július

fejlesztési Koncepcióját, Szerkezeti és Szabályozási Tervét,
valamint Helyi Építési Szabályzatát, melynek értelmében biztosítottuk a költségeket Martonvásár-Erdőhát és
Martonvásár-Kismarton településrészek lakott területeinek belterületbe vonásra történő előkészítéséhez, a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület besorolás falusias lakóövezetre történő módosításának tervezési költségeit
érintően.
Döntöttünk egyes korábban
pályázattal meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyában, mint a Martonvásár Jókai u. 58., Dreher u. 2/1. és a
Budai út 4. szám alatti ingatlanok, illetőleg pályázatot írtunk ki a Bajcsy-Zsilinszky u.
1. alatti ingatlan értékesítésére. Az pályázati kiírást az önkormányzat hivatalos lapjában
is közzétesszük.
A temető bővítése és környezetének rendezése érdekében határoztunk arról, hogy
amennyiben ingatlanértékesítésekből terven felüli bevételhez jut önkormányzatunk,
megvásároljuk a környező, értékesítésre felkínált ingatlanokat.
Felhatalmazást adtunk polgármester úrnak, hogy a változó jogi környezetre tekintettel, kössön szerződést a
Martonvásári Vízmű üzemeltetésére.

Pályázatok

Régi célja városunknak kulturált közösségi helyszín kialakítása és biztosítása, a Mar
tonvásár turisztikai vonzerejének fejlesztésére épülő gazdaság-élénkítés. Mivel önkormányzatunk önerőből nem képes finanszírozni az ez irányú
helyi fejlesztéseket és beruházásokat, így – kihasználva a
most nyíló uniós forráslehívási lehetőségeket – döntöttünk
Martonvásár turisztikai attrakcióinak fejlesztése keretében
„A Gyermekkert és Rendezvényudvar turisztikai célú fejlesztése Martonvásáron” című
terv megvalósításáról. A 100

százalékos támogatottságú elképzelés, támogatás esetén,
295 millió forintos beruházással járul hozzá ezen céljaink
megvalósításához.
Martonvásáron régi hagyomány a rendezett, gondozott
porták elismerése. Ezt a hagyományt kívánjuk felújítani
a most meghirdetésre kerülő
„Szép porta” helyi környezetszépítő pályázat útjára indításával, immár azonban kiterjesztve a porták előtti gondozott terület, továbbá lakossági
összefogást szorgalmazó módon az egyes utcák, terek értékelésére. Ez évi pályázati felhívásunkat a Forum Martini
12–13. oldalán olvashatják.
A Brunszvik-Beethoven Központ kiemelkedően tevékeny
pályázatok benyújtásában. Ez
évben eddig 9 millió forintnyi
támogatást nyert el, és további
3 pályázata áll elbírálás alatt.
Intézményvezető asszony kérte és megkapta az önkormányzat, mint fenntartó hozzájárulását ezen pályázatok támogatásához, mivel – bár a tervek
100 százalékban támogatottak
– a megvalósítás utófinanszírozással történik, azaz a pályázónak, fenntartónak meg
kell előlegeznie a költségeket.

Új aljegyző

A helyi önkormányzatokról
szóló törvény értelmében a város képviselő-testülete köteles
aljegyzőt kinevezni a jegyző
helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok
ellátására. Mivel az aljegyzői
munkakör megüresedett, testületünk május 2-án pályázatot írt ki az álláshely betöltésére. Jelen ülésen határoztunk
az aljegyző dr. Szabó-Schmidt
Katalin személyében történő kinevezéséről, melyhez ezúton is gratulálunk. Aljegyző
asszony a Forum Martini soron következő számában mutatkozik be.

Elismerés

Testületünk, az elmúlt idő
szakban kiemelkedő odaadással végzett, lelkiismeretes munkájáért, jutalmat állapított meg polgármester úr
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és alpolgármester úr részére. Polgármester úr, ahogyan
azt korábban is tette, ezen ös�szeget felajánlotta a tehetséges martonvásári fiatalok támogatására, illetőleg 100 ezer
forintig a Rákóczi Szövetség
szomszédos államokban élő
magyar nemzetiségű fiatalokat támogató munkájának segítésére.
Képviselő-testületünk
elismerését fejezte ki Harcsa
Tiborné, Katikának és az általa alapított Óvodamúzeumnak
a Magyar Örökség és Európa
Egyesület Magyar Örökségdíj Bírálóbizottsága által adományozott Magyar Örökség
Díjhoz, hogy Katika és a múzeum bekerültek a magyarság
„Láthatatlan Szellemi Múzeumába”.
A beérkezett állampolgári,
képviselői javaslatok alapján,
az Előkészítő Bizottság vé
leményének figyelembevételével, úgy határoztunk, hogy
2012-ben Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Martonvásár
díszpolgára” címet adományoz Robert Wiedemann részére, Martonvásár és német
testvértelepülése, Baienfurt
kapcsolatának
kiépítésében polgármesterként végzett
munkájáért, a martonvásári
közösségek két évtizedes támogatásáért, valamint posztumusz, Dobos Károly részére, Martonvásárért végzett több évtizedes közösségi, közösségépítő munkásságáért.
Képviselő-testületünk „Martonvásárért” kitüntető díjjal ismeri el dr. Kelemen András − országgyűlési
képviselőként Martonvásárért
végzett − munkáját, illetőleg
Süle Józsefné, Rózsika helyi
közösségekért végzett munkáját.
Díjazottjainknak ezúton is
gratulálunk! A díjakat ünnepélyesen július 27-én, a Százszorszép Gála keretében adjuk át.
A képviselő-testület tagjai

Martonvásár Saint Avertinben
Idén június 29-e és július 1-je között tartották francia kulturális testvértelepülésünkön a
helyi kiemelt rendezvényüket, a „Festival des
horizons” fesztiválnapokat, ahol Martonvásárt
és egyben Magyarországot az előadók között a
Százszorszép Táncegyüttes és a Villő Tánccsoport táncosai képviselték. A színpadi bemutatók
sorában nagy sikerrel, kétszer is szerepeltek fiataljaink, akik az ír testvértelepülésről érkezett
tánccsoport és zenekar, kiváló kubai (Ibrahim
Ferrer Jr.), afrikai és nyugati roma zenészek sorában bizonyítottak. A táncosaink és zenészeink
előadásán kívül martonvásári művészek alkotásait, helyi és hungarikumnak számító termékeket bemutató és árusító sátrakat rendeztünk be,
ahol audiovizuális- és szóróanyagok segítségéFEJ ÉR M EGY E

vel népszerűsítettük településünket. A hivatalos
küldöttségben Gucsek István alpolgármester és
felesége, továbbá Nemes József és Horváth Bálint képviselők vettek részt. A francia testvértelepülésünk a teljes utazás költségét vállalta, ezzel
is erősítve a városaink közötti kulturális kapcsolatot. A vendéglátó családok nagy szeretettel fogadtak bennünket, igazi barátságok köttettek, és
az egész csapat igazi élményekkel gazdagodott.
Az önkormányzat nevében köszönetemet fejezem ki a BBKözpontnak a szervezésért, a táncosainknak, zenészeinknek és vezetőiknek a minőségi előadásokért, továbbá Saint Avertin településnek és Jean-Gérard Paumier polgármester úrnak a nagylelkű támogatásért.
Horváth Bálint

Megújuló úthálózat

A közgyűlés első napirendi pontként meghallgatta Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit
Kft. Fejér Megyei Igazgatósága igazgatójának
tájékoztatóját a Fejér megyei országos közúthálózat állapotáról. Az írásos beszámolót az igazgató szóbeli beszámolóval egészítette ki, melyben kiemelte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ „NFM Útpénztár
Előirányzat” finanszírozásában meghirdetett
országos közutakra, lakott területek szakaszaira
vonatkozó önkormányzati pályázatokat. A járműforgalom csökkentésével és a gyalogos átkelőhelyek építésével a közlekedők biztonságának
védelmére irányuló pályázat kapcsán Molnár
István kiemelte, hogy a megyében nagy volt a
pályázat iránti érdeklődés. Tizennyolc települési önkormányzat nyújtott be pályázatot 34 helyszínre vonatkozóan, melyben szerepel buszmegálló és járda építése egyaránt. Külön említendő a Székesfehérvár, 7−811. számú főutak
csomópontjában a balra kanyarodási lehetőség
kialakítása. A Magyar Közút Zrt. az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-vel közösen több, mint 11,4
milliárd forintot nyert el az Új Széchenyi Terv
Közlekedésfejlesztési Operatív Program pályázatán a kezelésében lévő mintegy 30 ezer kilométernyi országos közút közlekedésbiztonságát
javító fejlesztésekre, a baleseti csomópontoknál
a balesetek számának csökkentésére. Fejér megyében 5 ilyen gócpont van, melyek átépítése
250 millió forintot tesz ki. A Regionális Operatív Program európai uniós forrásából a megyében a tervezett projektek sikeres megvalósításával 50,3 kilométer mellékutat újítanak fel.

A testület elfogadta a javaslatot a Fejér Megyei
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására. Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatál�lyal módosítja a költségvetési rendeletét, melyet
február 23-ai ülésünkön fogadtunk el. Az időközben történt változások indokolják a rendelet módosítását.
Elfogadta a testület a javaslatot Fejér Megyei
Közgyűlés 2012. évi II. féléves üléstervére.
A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba
Tóth Erika képviselőt delegálta a közgyűlés,
majd a megyei önkormányzat és a Kodolányi
János Főiskola közötti együttműködési keretszerződés megkötéséről határozott. Elfogadta a
javaslatot a transzeurópai közlekedési folyosók
belvízi/folyami törzshálózatába tartozó Dunán
a dunaújvárosi kikötőnek TEN-T törzshálózati besorolására. Majd Tóth Erika frakcióvezető tájékoztatta a testületet az Enspire EU nemzetközi projektről és kérte egy munkacsoport
felállítását és a képviselő-testület együttműködését Fejér megye projektbe való bekapcsolódásához. Legvégül Balatonvilágos, Felcsút,
Székesfehérvár és Rácalmás településrendezési és szabályozási terveit fogadta el a testület. Az új önkormányzati törvény miatti változások következtében számíthatunk rá, hogy a
nyár folyamán soron kívüli közgyűlésekre kerülhet sor.
FE

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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Rejtély a játszótéren

Gyomtalanítás
A polgármesteri hivatalban
Tóth Zoltántól a Műszaki Osztály osztályvezetőjétől érdeklődtünk, hogy mi a helyzet a parlagfüvet és az egyéb
allergén gyomnövényeket illetően.
• Változtak-e a jogszabályok?
− Külterületen továbbra is érvényes, hogy azt a földhivatal ellenőrzi és mulasztás esetén büntet. Itt esetenként milliós tételekről is szó lehet. Ami
belterületen változott, az a tavalyi egységes rendelet, amit
megalkottunk. A belterület karbantartása a korábbiakhoz képest nem változott, csak egységes szerkezetbe foglaltuk.
• Mi a lényege az allergén
gyomnövényekkel kapcsolatos
rendelkezésnek?
− Észleléstől számított három
napon belül kötelező lekaszálni. Aki nem kaszálja le, az két
dologra számíthat. Egyrészt
végrehajtási bírságra, másrészt
elrendeljük a terület kényszerkaszálását, amit a Martongazda
Kft. szabott árakon old meg. (A
Rend rendelet megismerhető a
város honlapján.) Ez nyilván
nem önköltségi árat jelent, vagyis mindenkinek megéri saját
területét rendben tartani.
• Türelmi idő?
− Akkor beszélhetünk erről,
amikor gyomnövényekről van
szó. Itt az a változás, hogy mezőőrünk végigjárja a belterületet, ahol gyomos, gazos területet észlel, ott megpróbálja elérni
a tulajdonost és szóban figyelmezteti. Amennyiben mégsem
távolítja el a gazt, úgy hatósági úton írásban figyelmeztetjük.
• Szabtak már ki büntetést?
− Szerencsére nem. Azt tapasztaltuk, hogy akinek jelezzük,
hogy teendője van, az jogkövető magatartást folytat, ami körülbelül az esetek 90 százalékára igaz. A maradék 10 száza4
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lék az írásbeli felszólítás hatására − amelyben a büntetési tételt előrevetítettük − lekaszálta
a gyomot.
• Martonvásárt tehát rendes
emberek lakják.
− Így van. Nyilván mindenkinél előfordulhat, hogy nincs lehetősége napra készen kaszálni, és esetleg felszólítást kap
egy esősebb időszakban, ezt
megértjük. Ismétlődőek a gondok azokon az ingatlanokon,
amelyek vidéki, vagy külföldi tulajdonúak, de olyan is van,
ahol árverezés következtében
bank szerzett tulajdonjogot.
• Vasútállomás?
− Ez sajnos országos gond. Intézkedünk, írunk egy levelet,
amit mellékelünk a környezetvédelemnek és a földhivatalnak is. Ennek szokott foganatja lenni. De hasonló a helyzet
az Állami Közútkezelővel is,
amely a vasúti kanyarban lenne illetékes, és amit rendre a
Martongazda Kft. munkatársai
kaszálnak. Az elvégzett munka ellenértékét természetesen
megpróbáljuk valamilyen szinten behajtani rajtuk.
• Aktualitás gyomirtás ügyben?
− Van ilyen is, bár szinte el is
késtünk már, hiszen a parlagfüvet, ahogy a többi allergén
gyomnövényt is virágzás előtt
kell irtani. Mire ez a cikk megjelenik, akkor már az időjárástól függően az utolsó pillanatban leszünk. Igaz, virágzás után
is érdemes kiirtani, csak akkor
már a gyomnövény szétszórja
magjait a földterületen, vagyis
terjed. Magjuk pedig akár 3–4
évig is csíraképes maradhat.
A lakosságot arra kérjük, hogy
ha közterületen, játszótéren,
árokparton egy-két szál gyomnövényt találnak, azt húzzák ki,
mert azzal saját egészségüket is
szolgálják.
N. Á.
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A Sporttelepen néhány éve működik a játszótér, ahova öntözőkannákat és locsolásra alkalmas flakonokat is kihelyeztünk, méghozzá azért, hogy a növényeket öntözni lehessen. A kannáknak azonban rejtélyes módon lába kélt. Pedig a mostani rendkívüli hőségben nagyon jól esne a növényeknek, ha kapnának vizet. Kérjük a
játszótér kedves látogatóit, hogy ügyeljenek a kannákra, és az ott
tartózkodásuk során öntözgessék a szegény szomjazó növényeket,
biztosan hálásak lesznek érte!
Sajnálatos módon e cikk megírása után újabb rejtély, felháborító
eset történt, amiről hosszabban olvashatnak egy másik írásban. Az
írást és a figyelő tekintetet ezúton is köszönöm Harmati Mihálynak. Kérem a rongálókat, hogy ha fölös energiájuk van, jelentkezzenek, szívesen keresünk valami elfoglaltságot, amivel nem rontani, hanem javítani tudunk a közterek és az ott található tárgyak
állapotán.

Kántor Ildikó

Felháborító!
Micsoda 2 éves gyerek eszével rendelkező, nagyjából középiskolás korú emberbarmai azok, akik ezt csinálták! Egy közösségszerető lelkes csapat játszóteret és pihenőhelyet létesített,
hogy gyarapodjon lakóhelyünk. És ezek a mocskok (persze
tisztelet a kivételnek!), akik esténként inni, cigizni és drogozni járnak ide csapatostul, hangoskodva − ezt teszik! Szándékosan raktam fel közeli képet az internetre, hogy látható legyen,
fűrésszel is vagdosták a padokat, asztalokat, tehát nem hirtelen jött „jópofaság”. Készültek rá! Mert ki az, aki fűrésszel
megy szórakozni? Csupa szemét, grafitizett mocsok minden!
Pedig ott van a szemetes és ürítik is rendszeresen! De ezeknek
az igénytelen, alja kis moslékoknak ez nem számít! Vajon ezt
látják otthon? Vagy az iskolában? Vagy hol?
Egyébként attól tartok, hogy a pihenőhely után a kisgyermek
játszótér is sorra kerül hamarosan, mert a kapui napok óta nincsenek zárva estétől reggelig, ahogy régebben volt! A lakatok
használatlanul rozsdállanak az ajtóláncokon. Kár!
Javaslom, tegyünk valamit lakóhelyünk, értékeink védelmében! Első lépésként talán osszuk meg ezt a felhívást, és akinek
van, figyeljen kicsit jobban a gyerekére! Egy beszélgetés sosem árt! Mert csak ők tudják megfékezni egymást!
Harmati Mihály
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Várjuk Önöket a 22. MARTONVÁSÁRI NYÁR
rendezvényeire!
  Július 13. (péntek)

Július 26. (csütörtök)

20.00	A Dzsungel Könyve musical,
az Imre Sándor Szeretet Színház
színjátszó tábor résztvevőinek
előadásában. Rendező Bartokos
Tamás, helyszín a Rendezvényudvar, KultúrPajta.

19.00

Július 14. (szombat)
18.00	Az SPR Csoport Kiállítás megnyitója. Megnyitja Pap Emese, a
Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakos hallgatója. Közreműködik Benedekffy Katalin
operaénekes. A helyszín a Műemlék Óvoda. A kiállítás megtekinthető július 14-étől július 21-éig
minden nap 10−18 óráig.
19.00 Nemzeti
Filharmonikusok
Beethoven estje (Fidelio nyitány; G-dúr zongoraverseny
op.58; III. szimfónia Esz-dúr,
op.54 „Eroica”). Közreműködik
Bogányi Gergely zongorán, vezényel Medveczky Ádám. Helyszíne az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Brunszvik-kastély
parkja. A hangverseny előtt 17
órától kamarahangversenyeket is
tartanak. (Esőnap július 15.)

Július 21. (szombat)
11.00	Kiállítás megnyitó a Tulipán
Foltvarró Műhely, és a FolytonFolt Varrókör munkáiból. Megnyitja Áment Éva. Közreműködnek Horváth Gábor zongorán és
Böszörményi Simone (San Francisco) gitáron. Helyszín a Művészeti Iskola Alkotóháza. A kiállítás megtekinthető július 21-étől
július 29-áig minden nap 10−18
óráig.
19.00 Nemzeti
Filharmonikusok
Beethoven estje (István király-nyitány, op.117; IX. szimfónia d-moll, op.125) Közreműködnek a Nemzeti Énekkar, karigazgató Antal Mátyás, Sümegi
Eszter szoprán, Ócsai Annamária alt, Nyári Zoltán tenor, Sebestyén Miklós basszus, vezényel Kocsis Zoltán. Helyszín az
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Brunszvik-kastély parkja. A hangverseny előtt 17 órától
kamarahangversenyeket is tartanak. (Esőnap július 22.)

J ánváry Zoltán Végvári vitézek című fotókiállítása. A kiállítást megnyitja Somogyi Győző
Kossuth díjas festőművész. Közreműködnek a Héttorony Hangászok. Helyszín a Rendezvényudvar, PajtaGaléria. A kiállítás megtekinthető július 26-ától július
29-éig, minden nap 10−18 óráig.
21–24.00	DISCO, helyszíne a Rendezvényudvar.

Július 27. (péntek)
15.00 	X. Borút Konferencia a Rendezvényudvarban. A szakmai előadások sorában dr. Hajdú Edit szőlőnemesítő, tudományos főmunkatárs a Hungarikum szőlőfajtákat ismerteti. Simon Cecília
(Eurobor Kft., Bátaapáti) a cégét
és termékeit mutatja be. Horváth
Júlia érdi borász a borkereskedelem helyzetéről tart előadást.
18.00	FelVonó szabadtéri hangversenye. Helyszíne az MTA Agrártudományi
Kutatóközpont,
Brunszvik-kastély parkja.
19.00 Százszorszép Néptánc Gála és
önkormányzati díjátadó ünnepség. A műsor vendégei a Magyar

Sportprogramok
Július 21−22. (szombat, vasárnap)
9.00	Országos Teniszverseny gyerekeknek 10−12 éves korosztály (fiú−lány).
Jelentkezés 8 és 9 óra között a
helyszínen, a Martontenisz SE
teniszpályáin.
Július 28−29. (szombat, vasárnap)
9.00	Martonvásár Nyílt Országos
Amatőr Tenisz Verseny.
Jelentkezés 8 és 9 óra között
a helyszínen, a Martontenisz
SE teniszpályáin.
Július 28 (szombat)
9.00	„Horváth Ottó” Kézilabda Emléktorna. Koszorúzás és mérkőzések, helyszíne a Sporttelep.
Július 29. (vasárnap)
15.00	„Rehus Tibor” Emléktorna.
labdarúgó mérkőzések, melyek
helyszíne a Sporttelep.

Táncművészeti Főiskola táncművész hallgatói, valamint a Villő Ifjúsági Tánccsoport (Martonvásári
Művészeti Iskola). Helyszíne az
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Brunszvik-kastély parkja. Az előadás után – várhatóan
22 órától 2 óráig Táncház lesz a
Rendezvényudvarban.

Július 28. (szombat)
7−12.00 Termelői vásár
	Helyszín a Rendezvényudvar
előtti útszakasz.
9−13.00 Gyerekeknek Népi Játszótér
	kosaras hintával és ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozással (papírfonás). Helyszíne a
Rendezvényudvar.
	Amatőr Fúvószenekarok
találkozója
Helyszíne a Rendezvényudvar
15.30	A találkozóra érkezett zenekarok
és mazsorett csoportok zenés felvonulása a Templomkertből a
Rendezvényudvarba.
16.00	A Fon Trade Music Hangszerbolt és Fúvós Hangszerműhely
bemutatója a PajtaGalériában.
16.30	Az amatőr fúvóstalálkozót megnyitja Péntek János, Artisjusdíjas karmester.
16.45	A találkozóra érkezett fúvószenekarok (Sárbogárdi Fúvószenekar, Sárvíz Kistérségi Fúvószenekar − Aba, Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara, Martonvásári Fúvószenekar) hangversenye. Közben a Holdfény és Dream Dance
mazsorett csoportok bemutatói.
20.30	A négy zenekar közös produkciói.
21.00 	ANNA napi búcsúi bál. Zenét
szolgáltat a Kaiser Kapelle Zenekar (Mór).
23.00 	A Lángvirág Tűzszínház bemutatója, melynek helyszíne a Rendezvényudvar.

  Július 29. (vasárnap)
Egész nap Búcsúi vásár és szórakozás a
Sporttelepen.
9.00	Búcsúi mise az MTA Agrártu
dományi Kutatóközpont Brunsz
vik-kastély parkjában. (Rossz idő
esetén: Római Katolikus Templomban.)
2012. július
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Borkóstoló a hölgyklubban
A júniusi találkozónkon vendégünk Keményné Koncz Ildikó bor lovagnő (sommelier)
borszakértő volt. Kedves,
személyes hangulatú előadásában elmondta, hogy meggyengült egészségi állapota miatt kezdett el érdeklődni a borok iránt. Szerencséjére, olyan szakemberekkel találkozott, akik bevezették a magyar borok és
bortermelők világába. Mivel a mértékletes
borfogyasztásának köszönhetően egészségi
állapota javult, tanulmányokat folytatott és
örömmel osztja meg tapasztalatait, ismereteit a magyar borokról.
Előadását követően hat féle bort kóstolhattunk. A hat bor öt borvidékünkről származott, így villányi, balatoni, szekszárdi és
egri bor mellett két fajta tokajit kóstolhattunk.

A találkozónkon Németh Gyula bemutatta és kínálta ez évben Martonvásáron
aranyérmet nyert borát, melyet borszakértőnk is nagyon jónak ítélt. A bor kiváló
minőségű chardonnay, édes minőségi fehérbor, 12 °C-on fogyasztva nagyon ízletes. (Érdeklődni lehet a termelőnél, Németh Gyulánál a Budai út 72. alatt. Telefon: 460−338.)
Összességében a borok közül nekem az
egyik tokaji, a Furmint tetszett leginkább,
de bármelyiket bármikor szívesen kóstolnám, ahogy nyilván a résztvevők többsége
is. Találkozónk remek hangulatban ért véget, melyet köszönünk Keményné Koncz
Ildikónak.
Legközelebbi összejövetelünket július 16án (hétfőn) 17 órától tartjuk a Városháza
Geróts-termében.
Tóthné Márti

A Gyermektánc Gála támogatója
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával | www.umvp.eu

A Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány és a Művészeti Iskola 2012-ben
is támogatta, szervezte a térségben működő művészeti csoportok táncgálán való
megjelenését, találkozását, egymás szakmai munkájának megismerését. A Gyermektánc Gála 15 éves múltra tekint vis�sza. A rendezvényen fellépési lehetőséget teremtettünk a környező településen
működő gyermektánc csoportoknak (Vál,
Ráckeresztúr, Martonvásár). Az ifjúsági és gyermek együttesek közösen mutathattak követendő példát a gyerekek számára. Ez a rendezvény hozzájárult a térség településeinek, és civil szervezeteinek kapcsolatépítéséhez. Közös fórumot
adott a kulturális értékeink megéléséhez
és bemutatásához. A Gyermektánc Gálára meghívtuk a helyben és a környékben
működő sérült gyerekeknek, embereknek
oktatást és otthont nyújtó intézmények közösségeit, akik aktív résztvevői is voltak
programunknak.
A rendezvényen 10 gyermek, illetve ifjúsági csoport működött közre, 160 résztvevővel. Fogyatékkal élő gyermekekből álló
zenei csoport is fellépett rendezvényünkön nagy sikerrel („Színvarázs” Ulwila
zenekar).
A Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány az Európai Mezőgazdasági Vi6
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dékfejlesztési Alap Völgyvidék-közösség
Leader csoportjának támogatásából a csoportok utaztatását, és a rendezvényen fellépő zenészek költségeit állta. A rendezvényhez kapcsolódott egy gyermekmunkákat bemutató képző- és iparművészeti kiállítás. A rendezvény teljesen nyitott volt, a Völgyvidék sok településéről
érkeztek nézők, hozzátartozók (látogatók száma. 400 fő). A rendezvényt június 2-án, 15 órakor nyitották meg, melyet
40 perces fúvószenekari koncert követett.
A hangversenyt ugyan eredetileg a parkszínpadra tervezték, de sajnos a komoly
esőzés miatt gyors átszervezésre kényszerültünk. Ezt követte a tánc gála 16 órától
18 óra 30 percig a tornaterem színpadán.
A rendezvény 19 órától 20 óráig gyermekés ifjúsági táncházzal zárult a résztvevők
és a közönség közreműködésével.
A rendezvény sikeres volt, reprezentatívan és magas színvonalon mutatta be a
térség néptánc-pedagógiai és művészeti
munkáját, hozzájárult a résztvevő csoportok kapcsolatainak elmélyítéséhez, a civil
együttműködés erősítéséhez, megélt kulturális és művészeti örökségünk összetartó erejének bemutatásához.
A rendezvény technikai előkészítéséért ez úton is köszönetet mondunk a
Martongazda Kft. munkatársainak.

Drogellenes
Világnap
Június 26. a Drogellenes Világnap, az
ehhez kapcsolódó rendezvényt Mar
tonvásáron az Ifjúsági Klubban rendezték meg június 23-án este. Ennek
keretében Kubiszyn Viktor mutatta be
Drognapló című könyvét. Kubiszyn
Viktor 15 év alkohol és kábítószerfüggés után a KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonban ált le. Vele volt egy
– mondhatom – érdekfeszítő és számomra talán megrendítő és tanulságos
beszélgetés a könyvéről. A könyv hátulján Garaczi László író, költő a következő sorokkal ajánlja az olvasók figyelmébe a kötetet: „Aki elmegy a határig, vagy nem jön vissza, vagy nem
képes beszámolni a tapasztalatairól.
Kivételes esemény, amikor valaki nyelvet talál legsúlyosabb élményeinek leírásához, tiszta és erős mondatokat. Ez
a könyv ilyen: hiteles beszámoló a földi mennyországról és pokolról”.
Kubiszyn Viktor az est folyamán mentora és később a közönség kérdéseire válaszolva számolt be „mennybeli
és pokolbeli élményeiről”. A kérdések
között szerepelt, hogy hogyan lett függő. Részletesen beszélt arról az életről, amit átélt egészen addig, ameddig
a drogtól szabadulni akart. Megdöbbentő történetnek voltunk tanúi. Elmondta, hogy többször is próbált szabadulni, a mostani megszabadulása a
ráckeresztúri otthonhoz kötődik, ahol
Istennel találkozva találta meg a szabadulás útját. A könyvét elemezve beszélt hitről, drogokról, leállásról, irodalomról. Hosszasan idézhetném az
elmesélt élményeit. Elmondta, hogy a
könyvével most járja az országot, hogy
bemutathassa, de nem mindig kedvezőek a tapasztalatai.
Néhány fiatalember is jelen volt, akik
a ráckeresztúri otthon lakói. Ők most
próbálnak – remélem sikerrel – megszabadulni, s Ők is részletesen és
őszintén válaszoltak a feltett kérdésekre.
Nagyon kár, hogy kevés érdeklődő vett
részt ezen a beszélgetésen. Ma, amikor
a kábítószerezés egyre nagyobb bajjal
jár, jó lenne, ha minél többen vennének részt egy-egy ilyen beszélgetésen,
ami véleményem szerint sokkal többet
jelenthetne egy fiatalnak, mint a „szövegelés”, hogy rá ne szokj, vagy szokj
le, hiszen olyan ember hiteles történetét hallhatják, aki már megjárta a poklok poklát!

FE

ELISMERÉS
„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre,
amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme
előtt lebeg azok példát adó munkássága”
(Esterházy János: „Magyar keresztfák között”)

Katika az Aranykönyvben
Újabb elismerés városunk büszkeségének!

Az idei Magyar Örökség Díjasok,
az első sor jobb szélén Harcsa Tiborné Katika.

Martonvásári
Magyar Örökség Díjas
A Magyar Örökség és Európa Egyesület bíráló bizottsága
döntése alapján a martonvásári
Óvodamúzeumot és alapítóját, Harcsa Tibornét Magyar
Örökség Díjban részesítették
ez év június 23-án. A díjat Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében
adták át, rajtuk kívül még hatan
kapták meg ezt az elismerést. A
díj eszmei elismerést jelent. A
rangos polgári elismerésben tizenhét éve olyan magyar alkotók, intézmények és csoportok
részesülnek, akik vagy amelyek tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport vagy tudomány
gazdagodásához, ezáltal pedig a magyar társadalom erkölcsi és szellemi felemelkedéséhez. Kihasználva azt a lehetőséget, hogy állampolgári jogon
bárki javasolhat a díjra általa
alkalmasnak tartott személyt,
intézményt, a martonvásári
Brunszvik Teréz Óvoda nevelőtestülete kezdeményezte – az
ország óvodapedagógusai aláírásukkal megerősítve támogatták – az Óvodamúzeum és
Harcsa Tiborné Magyar Örökség Díjra való felterjesztését.
Az óvodamúzeum anyagát,
Harcsa Tiborné, Hornyák Katalin 1970 óta kitartó, szorgalmas munkával gyűjtötte össze
és szervezte kiállítássá, melyet
2005-ig vezetett. Közép-Európában egyedülálló gyűjtemény városunk festői parkjában található. Harcsa Tiborné
Katika célja, hogy széles körben megismertesse a szakma
iránt érdeklődőkkel, a parkba

látogatókkal, a gyerekekkel a
magyar kisdedóvás történetét.
A kiállítás változatos témában
tárja elénk az óvodapedagógia történetét. Számtalan játékkal, szemléltetőképekkel, hazai
és külföldről beszerzett oktatási eszközökkel teszi szemléletesebbé az óvodában zajló életet. Az adattár és a fotótár, valamint az 5000 kötetes szakkönyvtár nélkülözhetetlen segítsége az óvodatörténet iránt
érdeklődőknek. Martonvásár
a magyar óvodatörténet legkiemelkedőbb emlékhelyévé
vált, ahova hazánk óvodapedagógusai és az óvodatörténet
iránt érdeklődők népes tábora
zarándokol el. Nem csak nosztalgikus emlékek idéződnek fel itt a látogatókban, hanem arra is rádöbbennek, hogy az
óvoda, mint intézmény milyen jelentős
művelődési, társadalmi szerepet képvisel.
Kedves Katika! A díj
elnyeréséhez gratulálunk és további jó
munkát kívánunk!
Stefkovits Ferencné
óvodavezető

Az oklevélen a következő felirat olvasható: a Magyarországért Alapítvány kurátorai
úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel arra a célra,
hogy együttmunkálkodva létrehozzák a Magyar Szellem
Láthatatlan Múzeumát. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság
2012. június 23-án a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy
az arra méltó Óvodamúzeum
és létrehozója, Harcsa Tiborné
MAGYAR ÖRÖKSÉG, amiről
ezen oklevél bizonyságot tesz.
Az Óvodamúzeum és Harcsa
Tiborné nevét az Aranykönyv
őrzi.
Miklós Gergely muzeológust,
a múzeum vezetőjét kértük fel,
avasson be bennünket a múzeum életébe.
• Az Óvodamúzeum is és Katika is kapta a díjat?
− Ezt a díjat valójában Katika
kapta, de ott szerepel rajta az
Óvodamúzeum is, amely az országban egyedülálló, országos
gyűjtőkörű múzeum. Létrejöttét, létrehozását és jelenlegi helyzetét is főként Harcsa Tibornénak, Katikának köszönheti.
A martonvásári Óvodamúzeum lényeges értéke,
hogy az óvodai tevékenységet időrendben, a kezdetektől mutatja be, csak hely
hiányában nem a mai napig.
• Hely hiányában?
− Rengeteg a látogatónk,
évente 10−15 ezren látogatják meg a múzeumot, a megyében
ezzel ötödikek
vagyunk, megelőzzük például a pákozdi
múzeumot is,
vagy Tácot.
Va l ó j á b a n
egy
akár
200 négyzetméte-

res helyet is be tudnánk tölteni,
raktárra is szükség volna, meg
a könyvárnak, a kutató résznek
is lehetne méltóbb helye.
• Kik jönnek?
− Pedagógusok, óvodapedagógusok, gyermekek, családok. A tárgyi kultúra megváltozott, már vannak olyan játékok,
amiről nem tudják a gyerekek
mi is az. Rácsodálkoznak például a bilire, nem tudják mi az,
nem értik a tisztálkodási szokásokat, nem minden játékot ismernek fel...
• Kutatás?
− Nagy szakkönyvtárunk van.
Itt található a magyarországi óvodakutatás bázisa, aki ezt
megkerüli, az sokra nem jut,
vagy csak hatalmas munkával. Ezért nagyon sok kutató és
szakdolgozó jön ide. Az ő munkájukat igyekszem összehangolni, hiszen az évi 150−200
ilyen megkeresés nagyon komoly mennyiség.
• Ha volna rá ideje, mit kutatna legszívesebben?
− A Fejér megyei óvodatörténet
első 100 évét állítanám össze.
Ez helyhez köthető, ennek a
múzeumnak az érdekében történne.
• Oszlassunk el egy félreértést
Brunszvik Terézzel kapcsolatban. Itt Martonvásáron volt az
első Óvoda?
− Budapesten kezdődött. A birtok Teréz öccsének a tulajdona volt. Teréz szerette volna itt
megnyitni, de az öccse nem engedte, botorságnak tartotta. Később, az unokaöccse, Ferencnek a fia nyitotta meg az óvodát. Őt gyermekei halálának
emléke motiválta 1883-ban.
***
Katikánknak és a múzeum
összes dolgozójának köszönjük, hogy pozitív példát mutatnak tenni akarásból, szakmai hozzáállásból, elhivatottságból. Gratulálunk és
sok hasonló elismerést, díjat
kívánunk nekik.
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Örökös Öko-iskola
Az elmúlt
hónapban is
sok programon vettünk
részt tanulóinkkal, kollegáinkkal.
Elsőként Színvarázs (Ulwila)
zenekarunk mutatkozhatott be
a Művészeti Iskola által szervezett táncgálán az érdeklődőknek.
A korábban már említett városi pedagógusnapon köszönthettük évfordulót tartó dolgozóinkat, de hagyományainkhoz
hűen intézményi pedagógusnapunkon is köszöntöttük munkatársainkat. A tantestület tagjainak szavazatai alapján az idei
tanévben Harasztos István „Az
év pedagógusa”, Bonnyai Noémi „Az év segítője” megtisztelő címet vehette át az iskola
igazgatójától. A fenntartó által
rendezett megyei pedagógus-

napi ünnepségen három dolgozónk részesült elnöki dicséretben munkájáért: Minárovits
Zoltánné, Mikus Csilla és Deli
Józsefné. Kitüntetett kollegáinknak ezúton is gratulálunk!
Június 9-én – ün
nepélyes keretek
között – vehettük át Budapesten az „ÖRÖKÖS Öko-iskola”
címet. Intézményünk ez évben
immár harmadszor pályázhatott öko-iskolaként, s a részletes önértékelésnek megfelelően, sokéves eredményeinknek
köszönhetően immár örökösen
jogosultakká váltunk e címre.
Végzős szakiskolás osztályunk
június 14-én ballagott el. Kívánjuk, hogy a tudás, melyet
megszereztek, segítse őket további életük során!
Pályázatokban is bővelkedett a tanév utolsó hónapja, hi-

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martonvásár
Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
fuvola tanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.
A munkavégzés helye: Martonvásár, Beethoven tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: fuvola tanítás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, fuvola tanár | tanítási gyakorlat, legalább 1−3 év szakmai tapasztalat | büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló iratok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör
legkorábban 2012. szeptember 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Nemes József nyújt, a (70) 314−0769-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martonvásár Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (2462 Martonvásár, Beethoven tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: K/52, valamint a munkakör megnevezését:
Fuvola tanári
és
elektronikus
úton
Nemes
József
részére,
a
muvisktars@t-online.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 1.
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szen két nyertes pályázatunknak köszönhetően május-júniusban teljes támogatottsággal
folytathattuk megkezdett tehetséggondozó tevékenységünket (NTP-FÉT-11), valamint a
„Várépítő” pályázaton elnyert
építőanyagok segítségével hamarosan megkezdjük foglalkoztató helyiségeink bővítését.
A tordasi Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok
Otthona és a „Jövőt nekik is”
Alapítvány által közösen szervezett és lebonyolított „DallalTánccal Egymásért” gálaműsoron és az azt megelőző felkészítő táborban tánccsoportunk
egy Kodály Zoltán zenéjére készített tánccal, továbbá Színvarázs (Ulwila) zenekarunk egy
nemzetközi népdal összeállítással mutathatta meg tudását
az érdeklődő közönségnek.
Természetesen a nyár nem kép-

zelhető el táborok nélkül. Mint
minden évben, úgy az idén
is megteremtettük veszélyeztetett tanulóink számára egy
egész hetes tábor lehetőségét.
A fehérvárcsurgói nyaralást a
közelben tett Gaja-völgyi túrák
mellett számos további kirándulás, gazdag kézműves programok színesítették.
Június 25-étől kezdődően négy
héten keresztül intézményünkben szervezünk napközis táborokat, melynek színes programjaihoz, − a Fehérvárcsurgói
táborhoz hasonlóan – a székesfehérvári székhelyű „A szeretet
szolgálatában” Alapítvány támogatása, s Ábrahám Istvánné
kuratóriumi elnök személyes
segítőkészsége teremtette meg
a hátteret. Ezúton is köszönjük
– tanulóink nevében – az alapítvány segítőkészségét!
Botos Imre, Diákotthon vezető

Érettségizzen esti tagozaton, Martonvásáron!
A Kun László Középiskola és Szakiskola
Martonvásári Tagintézménye
FELVÉTELT HIRDET
a 2012/2013-as tanévre gimnáziumi képzésre.
Jelentkezni lehet négy éves érettségire felkészítő képzésre,
amelybe beszámítható a jelentkező korábbi tanulmányai során
szerzett előképzettsége. A jelentkezés alapfeltétele a 8. osztályos általános iskolai bizonyítvány, valamint a betöltött tankötelezettségi korhatár. A képzés során a tanulók a gimnáziumi
képzésre előírt tantárgyakat tanulják. A tanulók a 12. évfolyam
sikeres elvégzése után érettségi vizsgával fejezhetik be tanulmányaikat. Az oktatás hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön), esti tagozaton, 15 és 20 óra közötti időben történik!
Érdeklődni és előzetesen jelentkezni lehet:
Turcsányi Klára tagintézmény-vezetőnél a (22) 569−210-es
telefonszámon. Részletes információ kérhető még (munkanapokon, munkaidőben): Debreczeni Sándor igazgatóhelyettestől a (30) 914−0035-ös telefonszámon.
Beiratkozás a képzésre: augusztus 27−28-án 15−17 óra között; augusztus 29−30-án 10−12 óra között
Beiratkozás helye: Beethoven Általános Iskola épülete
(Martonvásár, Beethoven tér 1.)
A beiratkozásra hozza magával iskolai bizonyítványait, személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját!
A képzés tandíjmentes! A jelentkezőknek beiratkozáskor csak
iskolafenntartási-hozzájárulást kell fizetni, melynek összege 12
ezer forint. Középiskolánk tanulói jogosultak diákigazolvány
igénylésére és a vele járó kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi előírásokban meghatározott feltételek szerint − alanyi
jogon − családi pótlék igénylésére is jogosultak. A képzést csak
a szükséges jelentkezői létszám megléte esetén indítjuk!
www.kunkozepiskola.hu

EZ TÖRTÉNT

Martonvásár nem eshet el!
A Szent László Völgye Lovas Egyesület vitézei június
24-én megvédték Martonvásár várát.
Kapitányukat Varga Ferencet kérdeztük a részletekről.
• Lovas, hagyományőrző és
Martonvásár, hogy jött ez ös�sze?
− Kevés katonai jellegű dolog
kötődik martonvásárhoz, az viszont az 1848-as eseményekhez kapcsolódik. A kastélyban
volt egy a haditanács, utána a
következő Sukorón. Móga János altábornagy arra számított,
hogy ha veszteni fognak a Jellasics elleni csatában, akkor itt,

Buda felé megszálltak a tiszt
urak a kastélyban, a legénység
pedig a szőlőhegyen ünnepelt,
meglátogatva az akkori öt pincét. Az egyik pincém 1832-ből
való, a legenda szerint – persze
ez vagy igaz, vagy nem – állítólag ott is ünnepeltek.
Az említett események miatt
1848-as ruha készítését terveztük, megvalósítani viszont csak
most tudtuk, hogy pályázaton

ez némileg átalakult. Lényeges marad a díszesség, mivel
ez a toborzások fontos eleme,
a nyalka legény forma, amely
vonzó a nők számára, a kiemelt
váll, a keskenyített derék ezt
szolgálja. Lényeges a megfelelő szabás, ami például a pocakot behúzza.
A védelmi jellegét a zsinórozás adja. Rézzel, a tiszteknél
ezüsttel vagy arannyal szőtték,
azt szablyával nem lehet átvágni, lecsúszik róla. A csákó nálunk az semmi, azaz csak fejfedő. Az igazi huszárcsákóba két acélkarika található. Ha
egy szablyával fejbevágták a
huszárt, az védelmet nyújtott.
A mente a vállra azért van úgy
vetve a dolmány tetejére, hogy
a bal vállát védje, mivel a bal
kezével tartja a kantárt.
• Hallottuk, van aki látta is,
hogy Gábormajorban harcok
dúltak. Hogy kezdődött?
− Mogyoródon voltunk, előtte Tokjaban Szent László ünnepségen, felvetődött bennünk,
hogy miért ne lehetne itt is
Szent László nap, ha már Szent
László a völgy! Csobáncra járunk évek óta a várjátékokra,
ahol a kezdetekkor szalmából
készítettek várat. Ez adta az ötletet, hogy készítsünk szalmából egy végvárat, amit megvédhetünk az ellenségtől. A gyerekek nagy örömére el is készült.

a martonvásári Szent László
völgyben kellett volna a második védelmi vonalat kiépíteni a
buda felé vezető úton.
Még egy vonatkozása az akkori
eseményeknek, hogy hadikórház működött itt, és az öt honvéd, akinek emlékére koszorúzni szoktunk, azok itt és az
ide vezető úton haltak meg.
További kötődésünk 1848hoz, hogy visszafelé vonulva a
győztes pákozdi csatából Pest-

nyertünk hozzá forrást. Kiegészítettük az egyesület saját pénzével, az önkormányzat támogatásával és12 rend ruhát készítettünk.
• Mit kell tudni az egyenruháitokról?
− Jókor beszélgetünk, mert ma
este vesszük át őket. A ruhának
kettős szerepe van. Annak idején a „végvári” korban a hangsúly a díszességen volt, utána

• Csatáról is hallottunk, annak
mi lett a kimenetele?
− A legnagyobb esemény az ünnepségen a váli Berecz Botond
és hunjai segítségével történt.
Csúcsos süvegekben, lófarkas
kopjákkal, pikkelyes bőrszerelésben vonultak fel a vár ellen.
Előtte persze gyújtottunk tüzet,
felgyújtottunk egy szalmabálát,
majd jelentette is azonnal a járőrünk, hogy felperzselték a kunok − a hun vitézek kun szerepet vállaltak, nem törődve az

ezer évnyi távolsággal − Gyúrót. Meg is jelentek hamarosan,
ék alakban, középen a vezérrel.
Nagyon látványos volt, köröztek a vár körül, hatalmas por
kísérte őket.
Mi martonvásári vitézek kitörtünk a várból, de csak miután
kimenekítettük az asszonyokat, a gyerekeket és a betegeket
az erdőbe. Kis csetepaté után a
kunok megadták magukat, mivel túlerőben voltunk, vagyis
kettővel többen...
Ezután letelepítettük őket, és
megengedtük nekik, hogy a lányaink közül válogassanak, de
az asszonyok közül nem! Ha a
legfőbb hadúrral jóban vannak,
akkor talán még földet is kapnak...
• Először volt ilyen, de utoljára is?
− Nem, hagyományőrző szándékkal terveztük. Most nem sikerült a kunoknak bevenniük a
várat, de ismerve őket, jövőre,
lehet, ismét jönnek majd.
• Milyen programok voltak
még?
− A szári Vértes Egyesület
tartott bemutatót Tóth Tihamér vezetésével, lehetett pónin lovagolni, sétakocsikázni,
íjászkodni, és huszár lőfegyver
bemutató is volt.
• Kapitány úrral és vitézeivel
hol találkozhatunk legközelebb?
− Huszáresküvőn, mivel egyik
vitézünk, Varga Dániel házasodik, az új ruháinkban pedig
valószínűleg részt tudunk venni a pákozdi csatában, illetőleg
a Rendezvényudvarban a Végvári Vitézek kiállítás megnyitóján is jelen leszünk. Ott úgy
terveztük, hogy a csapat fele
végvári ruhában, a másik fele
pedig az új, 1848-as huszárruhában érkezik majd.

Hogyan lehet csatlakozni a vitézekhez?

Konzervatív, családszerető emberek alkotják a csapatot jelenleg, nagyrészt rendszeres templomba járók, hagyományőrzők.
Aki csatlakozni szeretne hozzánk, nem árt, ha tud lovagolni,
vagy megtanul, de ajánló is kell a csapatból.
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Vigyázzunk rájuk!
Mindenki Kinga nénijét, dr. Jellinek Kinga gyermekorvost faggattuk a nyárral kapcsolatos, gyermekeinket
érintő egészségügyi veszélyekről.
• Hogyan védjük gyermekeinket
a hőségtől?
– Ahogy azt mindenütt halljuk
is 11 óra és délután 3 között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon akkor, amikor ilyen nagy a
hőség és magas az UV sugárzás
értéke is.
• 5–10 percet sem?
– Annyit talán, de hosszabbat
semmiképpen, de figyelni kell
a hűtésre is. Azt mondják általában 6–7 fok különbséget kell
elérni a kinti hőmérséklet és a
hűtött szoba között. Légúti panaszokat okozhat a túlhűtés,
például az autókban.
• Kis gyermekeknél milyen jellemző nyári betegséget említene?
– Többen jelentkeznek vírusfertőzéssel. Kellemetlen hólyagos, aftás szájfertőzésről, kézés lábfertőzésről van szó. Sajnos fájdalmas és emiatt a gyermekek, főként óvodás korúak,
nem isznak eleget, pedig meleg van, és többet kellene inni.
Ilyenkor, ha szükséges, 5 percenként, kortyonként, de itatni
kell őket.
• Más veszélyek?
– Ilyen melegben könnyen
romlanak az élelmiszerek, sok
a légy… fontos a kézmosás, de
ami cseppfertőzéssel terjed, az
ellen nagyon nehéz védekezni.
Igaz, hogy nyáron sokkal kevesebb a beteg gyermek, de különösen oda kell figyelni a hányás-hasmenéses betegségre,
mert kiszáradás következtében
könnyen kórházba kerülhetnek.
Ha láz jelentkezik, 38 °C felett
minden 1 fok hőemelkedés 10
százalék folyadéktöbbletet követel meg. Nagyon oda kell figyelni, mert akár pár óra alatt
is kiszáradhatnak, főleg a csecsemők!
• Ha nyár, akkor víz. Milyen
problémák jelentkeznek?
– Külső hallójárat gyulladást
eredményezhet például, ha ellenőrizetlen vízzel töltjük fel
medencénket, például kútból,
12 FORUM MARTINI

vagy nem figyelünk oda tisztaságukra. Fertőtlenítésre szükség lehet, a fertőtlenítő szer túladagolása viszont bőrproblémát
okozhat.
• Velencei tó?
– Tisztaságától függ. Régebben
jelentkeztek
bőrproblémák.
Amire viszont figyeljünk, hogy
huzamosabb ideig a gyermekeken ne maradjon vizes fürdőruha.
• Mire figyeljünk még?
– Csípések. Ha nagyon sok a
szúnyogcsípés, azt érdemes
megfelelő krémmel, oldattal
kezelni, akár ecetes-vizes borogatással, az is segít. Kaphatók a patikában olyan szerek,
amelyek szúnyog és kullancs
ellen is megfelelőek, a szájon
át szedett B vitaminnak viszont
semmi hatása nincs. Védőoltást azonban érdemes beadatni,
mert akkor legalább a vírusos
agyhártyagyulladás ellen megvédjük gyermekünket.
Nagyon fontos, hogy a kullancsot, ha észleljük, azonnal el
kell távolítani! Elegendő hozzá egy szemöldökcsipesz, megfogjuk és meghúzzuk. Nem
szakadhat bele a feje, ha pedig
a lába benne marad, az kilökődik. Kullancs eltávolításához
nem szükséges orvoshoz menni, az a szülő feladata.
• Eltávolítás után mi a teendő?
– Figyelni kell. Tíz napig, an�nyi a lappangási ideje a vírusos agyhártyagyulladásnak. A
Lyme-kórt pedig a jellegzetes
piros nagy kiterjedésű foltról
ismerhetjük fel. Ha ez megjelenik orvoshoz kell fordulni.
• Milyen kockázatra hívná még
fel a figyelmet?
– A balesetekre. Figyeljünk oda,
mit hova teszünk és a veszélyes
anyagok legyenek megfelelően
elzárva. Hypós fertőtlenítő szerek, méreg anyagok ne legyenek
a gyermek közelében, ne legyen
számukra elérhető.
– Nagy –
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„Szép porta”

– helyi környezetszépítő pályázat
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szép
porta” címmel helyi környezetszépítő pályázatot hirdet. A pályázat
célja a kulturált, gyommentes és virágos porták kialakításának támogatása, a kertkultúra fejlesztése, a tisztább, élhetőbb környezet
és rendezett utcafrontok létrehozása, közterületeink lakossági ös�szefogással történő szépítése, az így létrejövő rendezett utcakép
megőrzése. Szeretnénk a pályázattal nyilvánosan elismerni azokat
az ingatlantulajdonosokat, használókat, akik tevőlegesen részt vesznek lakókörnyezetük zöldterületeinek kulturált és magas színvonalú kialakításában, gondozásában, saját és mindannyiunk örömére.

Pályázati feltételek

Pályázni a következő kategóriákban lehet:
a) Szép martonvásári porta: ahol az ingatlan rendezettségét, tisztaságát, gyommentességét, az ültetett növények, gyepfelületek állapotát, az előkertek, épülethomlokzatok szépítését, virágosítását,
a telepített növények összetételét, valamint azok harmóniáját egymással, a közterülettel és az épített környezettel együtt értékeljük.
A kiosztható díjak száma évente legfeljebb 3.
b) Szépen gondozott környezet: ahol a telekhez tartozó utcafront
(közterület) rendezettségét, gondozottságát, tisztaságát, gyommentességét, a telepített növényzet, gyepfelületek állapotát, árkok, átereszek, járdák és beállók karbantartását értékeljük. A kiosztható díjak száma évente legfeljebb 5.
c) A legszebb martonvásári utca (tér): ahol az útszakasz, járda,
árok, a szegélyező zöldsáv rendezettségét, gondozottságát, tisztaságát, szépítését, virágosítását és parkosítását értékeljük, amen�nyiben ezek az értékelési szempontok helyi összefogással valósultak meg. A kiosztható díjak száma évente legfeljebb 1.
d) Közönségdíj: bármely említett kategóriában beküldött, internetes szavazás alapján legtöbb szavazatot elnyert pályázat díja. Szavazni Martonvásár honlapján (www.martonvasar.hu), az érintett
nyilatkozata szerint közzétett, fényképes pályázatra lehet. A kiosztható díjak száma 1.
A pályázati eljárás egyéb szabályai
a) Pályázni martonvásári helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok, közterületek benevezésével, illetőleg ajánlásával lehet.
b) Nevezést nyújthat be a pályázatra minden Martonvásáron élő
lakos, működő szervezet a tulajdonában vagy használatában álló
(akár több) ingatlan vonatkozásában.
c) A legszebb martonvásári utca kategóriában az utca lakosai vagy
legalább 5 fős csapatok nevezhetnek.
d) A pályázaton való részvételre ajánlás is elfogadható, amennyiben ehhez − magántulajdon esetén − az érintett hozzájárul.
e) Pályázni a felhívás melléklete szerinti nevezési vagy ajánló lap
kitöltésével és a Városházára (2462 Martonvásár, Budai út 13.)
történő benyújtásával lehet. A pályázathoz lehetőség szerint csatolni kell a pályázat tárgyát képező ingatlant jellemzően bemutató, szemléltető fényképet. A pályázatra elektronikus úton is lehet jelentkezni az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen.
f) Pályázatok beérkezésének határideje augusztus 15., 24.00.
g) A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázatra készült fényképes dokumentációt az önkormányzat rendelkezésére bocsátja-e,
az önkormányzat honlapján, lapjában, kiadványaiban díjmentesen
megjeleníthető-e.
h) A díjakat első alkalommal 2012-ben a Kukorica-fesztivál keretében, ünnepélyes keretek között a polgármester és az 5 tagú bíráló bizottság elnöke adja át.
i) Az elismerő címeket a bizottság a pályázati célokkal ellentétes
állapotok észlelését követően, eredménytelen felszólítást követő
2 hónap után visszavonhatja.
→
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Nevezési lap

„Szép porta” helyi környezetszépítő pályázatra
PÁLYÁZÓ (KÉPVISELŐJE) NEVE1:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ELÉRHETŐSÉGE2: C
 ÍM:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TELEFONSZÁM:..................................................... E-MAIL:��������������������������������������������������������������������������
@
MEGPÁLYÁZOTT KATEGÓRIA 3

BENEVEZETT INGATLAN, KÖZTERÜLET

Szép martonvásári porta:

1. Martonvásár,..................................................................................................
2. Martonvásár,..................................................................................................

Szépen gondozott környezet:

1. Martonvásár,..................................................................................................
2. Martonvásár,..................................................................................................

A legszebb martonvásári utca (tér):

Martonvásár,......................................................................................................

A pályázathoz fotódokumentáció készült4:

IGEN / NEM: készítéséhez hozzájárulok / nem járulok hozzá

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA
Kijelentem, hogy a pályázatra benevezett ingatlan tulajdonomban, használatomban áll. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázatot kiíró önkormányzat adataimat a pályázati eljáráshoz kapcsolódóan megismerje és kezelje, a készített, beküldött fotódokumentációt az önkormányzat honlapján, lapjában, kiadványaiban felhasználja, díjmentesen megjelenítse. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben az általam pályázott ingatlanon a pályázati célokkal ellentétes állapot keletkezik, a bizottság ennek észlelését követően, eredménytelen felszólítást követő 2 hónap után a díjat visszavonhatja.
Martonvásár, 2012. … hó … nap
Pályázó(k) aláírása5:.................................................................
Pályázat beérkezésének határideje: 2012. 08. 15. 24 óra 00 perc. A pályázat benyújtásának helye, módja: papír alapon, hiánytalanul kitöltött nevezési lap benyújtásával a Városháza Lakosságszolgálatára (2462 Martonvásár, Budai út 13.),
elektronikus úton az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen. A pályázathoz javasolt fotódokumentáció csatolása,
hiányában a bizottság a pályázott ingatlanról, közterületről fényképet készíthet.
1 Pályázó magánszemély neve, cég és képviselőjének megnevezése, pályázó utcák lakosságának képviselője.
2 Legalább egy elérhetőség feltüntetése kötelező.
3 Egy személy/szervezet több kategóriában és egy kategóriában több ingatlan vonatkozásában is benyújthat pályázatot.
4 A megfelelő aláhúzandó.
5 A legszebb utca kategóriában a résztvevők mindegyikének aláírása



Ajánlás

„Szép porta” helyi környezetszépítő pályázatra
AJÁNLÓ NEVE:..................................................................................................................................................................................
KATEGÓRIA1

AJÁNLOTT INGATLAN, KÖZTERÜLET

Szép martonvásári porta:
Szépen gondozott környezet:
A legszebb martonvásári utca (tér):

Martonvásár,..........................................................................................................
Martonvásár,..........................................................................................................
Martonvásár,..........................................................................................................

Martonvásár, 2012. … hó … nap
Ajánló aláírása: . .................................................................
Az ajánlás beérkezésének határideje: 2012. 08. 15. 24 óra 00 perc. Benyújtásának helye, módja: papír alapon az ajánlólap benyújtásával a Városháza Lakosságszolgálatára (2462 Martonvásár, Budai út 13.), elektronikus úton az onkormanyzat@martonvasar.hu
e-mail címen.
A bíráló bizottság magántulajdont érintő ajánlást abban az esetben fogad el, ha az ajánlott ingatlan tulajdonosa, használója a pályázaton való részvételhez hozzájárul. Erre vonatkozóan a bizottság az ingatlantulajdonost megkeresi.
1 Egy személy több kategóriában is nyújthat be ajánlást.
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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 műhelyek tartalmi kínála-
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tának 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, ös�szefüggő, 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 referencia-intézményi 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
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Új lakatos- és festő gyártócsarnok létesítése
az EMAPOT TEAM Kft.-nél
A Martonvásáron telephelyét működtető EMAPOT
TEAM Anyagmozgatás Gépesítési Kft. pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program „Telephelyfejlesztés” című pályázati kiírására. Az EMAPOT TEAM
Anyagmozgatás Gépesítési Kft. az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott a KDOP1.1.1/C-2009-0123
számú pályázatán 57 500 000 forint összegű támogatást nyert
el, melyhez saját forrásként
cégünk 57 500 000 forintot
adott.
Az új intézményben a cégünk
saját termékeinek gyártási
kapacitása bővül magasabb
színvonalú felszereltséggel,
beépítve egy költséghatékony
porfestő és beégető rendszert.
A lakatosüzem fő tevékenységi köre a konvejor elemek
és acélszerkezetek helyszíni gyártása. A saját festési tevékenységen túl a technológia befogadóképessége bérfestési feladatok ellátására is alkalmas, melyre előzetes felméréseink alapján nagy
igény mutatkozik a térségben. A festési technológia a
környezetvédelmi előírások-

nak megfelelően működik.
A beruházás egyben módot
nyújt, hogy a kutatás-fejlesztési program keretében megvalósított, saját fejlesztésű,
teljesen automatikus anyagmozgató rendszereket üzleti
partnereink üzemelés közben
tekinthessék meg.
A megnövekedett feladat minőségi munkavégzést, megfelelő mennyiségű és szakképzettségű helyi munkaerőt
kíván, így cégünk létszáma
10 fővel emelkedik.
Az új lakatos és festő gyártócsarnok kivitelezése 2011.
február 24-én kezdődött és
2011. december 15-én jutott el a műszaki átadásig. A
használatbavételi engedély
kiadása jelenleg folyik.
Az épület 900 négyzetméter beépített nettó területű,
amelyből a lakatosüzem 300
négyzetméter, a festőüzem
pedig 500 négyzetméter alapterületű. Az épületben új, kétszintes, korszerű irodarészt is
kialakítottunk, mely lehetővé teszi az egészségmegőrző
munkahelyek kialakításának
feltételeit.
Az új beruházás átadásával
az EMAPOT TEAM Anyagmozgatás Gépesítési Kft. jelentősen növelni kívánja piaci bevételeit és magas színvonalú termékeinek arányát a
közeljövőben.
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Anyakönyvi hírek

2012. június 1–30-áig
Házasságot kötött 3 pár.
Újszülöttjeink:
Somogyi Tamás, Szilasi Márton József, Gulyás
Máté, Máthé Illés Vencel.
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink:
Pajor Józsefné (89), Menyhért Endréné (78),
Dávid Gábor (50), Kőszegváry Ferencné (94),
Gubacsek István (69), dr. Kovács Géza (56),
Havasi Sándorné (81)
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk, DR. KOVÁCS GÉZA temetésén
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak.
Külön mondunk köszönetet a martonvásári kutatóintézet dolgozóinak.

A Gyászoló család

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.

Van út a szabadsághoz!

Ha le akar szokni az alkoholról, várjuk szeretettel hétfőnként
17 órára a Szent László Völgye Kistérség Segítő Szolgálatnál
rendezett alkalmainkon a Kék kereszt csoportban!
Kovács Sz. Veronika: veronikapdv@yahoo.f
Vargáné Veszeley Erzsébet: (20) 824−3724
Eisenbacher Zsolt: (70) 297−7181

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség-számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432–9407.
• Pótvizsgára sikerrel felkészítettem mindenkit NÉMET nyelvből.
Szükség esetén hívd a nyugdíjas pedagógust! Tel: (22) 460−257
vagy (30) 234−8694
• Kandalló-, cserépkályha-, kemenceépítés, átrakás. Hujber László
(30) 394−4246
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Fotó: Kizmus Lajos, Turcsányi Ercsébet, Vécsy Attila
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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
• Posta:
(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
martonvásári orvosi rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet működik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10. Tel.: (25) 492–021
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap 8 óráig, péntek 16 órától hétfőn 8 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–637
Hétfő: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig tanácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök: 8–10 óráig |
Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–334
Hétfő: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelő. A változásokról az orvosi rendelőknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.
• 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: július 14., 15. és augusztus 4., 5.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: július 21., 22. és augusztus 11., 12.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: július 28., 29.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Tel.: (25) 455−812
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Ismét ezüstérmes a MartonVál SC!
Az elmúlt évek sikeres szereplése után (2009/10 harmadik
hely, 2010/11 2. hely) a sakkcsapatunk megyei I. osztályú
szereplése fölé viharfelhők gyülekeztek.
A megváltozott versenykiírás miatt elvesztettük első táblásunkat, Horváth Sanyi bácsit, akinek nagy szerepe volt eddigi eredményeinkben.
Az első négy fordulót követően balsejtelmeink igazolódni látszottak, hiszen ekkor
9 megszerzett ponttal az utolsó előtti helyen álltunk, igaz, egyszer szabadnaposak
voltunk. Ezt követően egy 5,5:2,5, valamint egy 6:2-es győzelmünknek köszönhetően már a dobogó legalsó fokán találtuk magunkat.
Az utolsó fordulóban Bodajkra látogatunk. A toronymagasan vezető Mór mögött
a Bodajk állt a második helyen 23,5 ponttal, őket követtük 20,5 ponttal, mögöttünk
20−20 ponttal az Etyek és a Fehérvár SE
II. csapata volt.
Egy gyengébb szerepléssel könnyen lecsúszhattunk volna a dobogóról, az ezüstérem megszerzéséhez viszont legalább egy

5,5:2,5-es győzelemre lett volna szükség
úgy, hogy a mögöttünk álló Etyek csapata ne szerezzen nálunk fél ponttal többet a
Királysakk SE ellen.
A 6:2-es sikerünk, − amely nem mellőzte
a szerencsét sem − az ezüstérmet jelentette csapatunknak.
A 2011/12-es sakk idényben a következők vívták ki egyesületünknek az ezüstérmet: Farkas László, Bodó Attila, Sziklai István, Schaum Béla, Katona Vilmos,
Horváth Péter, Zelena Viktor, Kelemen
Krisztián, Zelena Zsolt, Varga József és
Dolinka Zsolt.
Szeretném kiemelni az újonc ifjúsági versenyzőnk, Kelemen Krisztián szereplését,
		
1. Móri SE
2. MartonVál SC
3. Etyeki KSE
4. Bodajki SE
5. Királysakk SE
6. Fehérvár SE II.
7. Sárosdi SE

Zamárdi − 2012
„Öreg” táborosként mondom, amit szinte minden évben: az
idei volt a legjobb! Volt esős napunk sok edzéssel, hűvösebb
idő kirándulással, hajózással. Azután jött a meleg: fürdések a
Balatonban, esti fürdés, sőt még EB mérkőzést is nézhettünk.
Az egyik oldalon a Balatonban tükröződő naplemente, a másikon a focimeccs... Sajnos csak az első félidő, mert időben kellett lefeküdni. Persze utólag már tudjuk, hogy megérte, mert
másnap egész napos élményfürdőzés volt a program, amit pizzázással, tábori képek vetítésével fejeztünk be. Mindannyiunk
nevében mondhatom: jól éreztük magunkat. Reméljük, egy év
múlva újra itt lehetünk. A kézilabdások táborát (képünkön) az
idén is Udvarosné Nagy Márta és Sulyokné Czagler Katalin
szervezte. Köszönjük!
U. D. A.
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aki a megszerezhető 4 pontból 3 pontot hozott.
Itt szeretnénk köszönetet mondani pénzügyi támogatóinknak a martonvásári és
a váli önkormányzatnak, a martonvásári
Beethoven Általános Iskola vezetésének
versenyeink és edzéseink helyszínéért, valamint a Sárkány Pizzériának, ahol a színvonalas különteremben szintén edzést tarthatunk. Ugyancsak köszönet illet minden
tevékeny sporttársunkat a sokrétű társadalmi munkájukért.
Minden sakkozót várunk a nyári edzésünkön csütörtökönként 17-től 21 óráig a Sárkány Pizzéria különtermében.
Zelena Zsolt, Dolinka Zsolt
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