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Várjuk Önöket…

…október 15-én (hétfőn) 17 órakor a Teleki Blanka Hölgyklub összejövetelére a Városháza Geróts-termébe;
…október 20-án (szombaton) 10 órára a Templomkertbe Teleki Blanka emlékfa ültetésre, majd az MTA ATK előadótermében
rendezett megemlékezésre;
…október 26-án (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára a Városháza Geróts-termébe;
…november 15-én (csütörtökön) 18 óra 30 perckor a Csík Zenekar jótékonysági hangversenyére a Beethoven Általános Iskolába.

A polgármester házhoz megy…

…október 27-én (szombaton) 15 órától a Gárdonyi, a Nyitrai és a Táncsics utcában, valamint a Bercsényi közben.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra október 26-án
– pénteken – 12 óráig.)
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Képviselő-testületi hírek
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete szeptember 25-én tartotta soros ülését, melyen igen sok kiemelt témát tárgyaltunk, több rendeletet és határozatot fogadtunk el, pályázatokról és
együttműködésekről döntöttünk.
A napirendi pontok között
szerepelt a 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása, mely a főként
központi finanszírozásból és
a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány, illetve tartalék felhasználásból
eredő változásait tartalmazó jogcímeket foglalt magába. A tervezet eredeti bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosításokat is tartalmazott, illetve képviselő-testületi, polgármesteri hatáskörből eredő
döntések figyelembevételével készült. Mindemellett elfogadtuk a 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
szóló beszámolót.
Képviselő-testületünk
egy
meglehetősen, főként bevételi oldalról feszített költségvetési rendeletet fogadott el a
2012-es évre. Nehezítette az
év indítását, hogy a költségvetési gazdálkodást szabályozó jogszabályok minden
területen megváltoztak, új
jogszabályok jelentek meg.
Ennek következtében mind
az önkormányzat, mind az
intézmények tekintetében új
belső szabályozást kellett kialakítani, a gazdasági szervezetnek új ügyrendet készíteni, illetve minden intézményt
és az önkormányzatot is önálló fizetési számlával kellett
ellátni. A helyi adóbevételek és az egyéb közhatalmi
bevételek teljesültek, a költségvetési terv, mind a bevételi, mind a kiadási oldalt te-

kintve megalapozott, a teljesülés összességében terv- és
időarányos. Az intézmények
és a hivatal gazdálkodása kiegyensúlyozott, finanszírozásuk biztosított, tartozásállományuk nincs.

Újból a rendről

Új rendeletet fogadtunk el a
települési rendet érintően. Az
új helyi jogszabály meghatározza a közterületek igénybevételének szabályait, valamint az egyes tevékenységekért fizetendő díjakat, ugyanakkor szabályokat tartalmaz
az avar- és kerti hulladék égetésére, a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételére, valamint a növények
telepítésére vonatkozóan is.
Városunk rendjének fenntartása érdekében a lakosságot is érintő kötelezettségekről bővebben is tájékoztatást
adunk lapunkban. A település
rendjének szabályairól szóló – november 1-jén hatályba
lépő – új önkormányzati rendelettel összhangban fogadtuk el a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását is.
A közelmúltban történt szomorú esemény (Varga Csaba
korábbi testületi tag elhunyta) is rávilágított a kellő tiszteletadás fontosságára, különösen, ha a településünkért
tevékenykedőkről van szó.
Ennek hivatalos rendezése érdekében rendelkeztünk
a gyászlobogó használatá-

nak rendjéről, és módosítottuk az ennek kapcsán érintett
rendeletet. A jövőben gyászlobogóval lobogózzák fel a
középületeket, ha a város hivatalban lévő, illetve korábbi
polgármestere, Martonvásár
Város Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalban lévő, illetve korábbi képviselője, vagy bizottságának
tagja, Martonvásár díszpolgára cím birtokosa, illetve
Martonvásárért kitüntető díjjal kitüntetettje, továbbá ha a
Polgármesteri Hivatal aktív,
illetőleg nyugdíjas dolgozója elhalálozik.
További rendeletmódosításra
is sor került, amely a lakások
és helyiségek bérletéről és
elidegenítésük szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet érintette, a szociális- és
a költség alapon bérbe adható lakások körének csökkentését, és piaci alapon történő
bérbeadásának lehetőségét
teremtette meg.
Önkormányzati rendeleteink
a könyvtárban, valamint
Martonvásár Város honlapján tekinthetőek meg.

Döntés előtt

A 2012. szeptember 1-jével
hatályba lépett nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik – az óvodai
nevelés kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A törvény alapján a települési önkormányzat 2012.
szeptember 30-áig kinyilváníthatja szándékát és október
31-éig dönthet arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételek terhére a következő naptári évben
kezdődő tanévtől (tehát 2013.

szeptember 1-jétől) a működtetést képes-e vállalni. Annak
érdekében, hogy az önkormányzat fel tudja mérni a működtetéssel járó előnyöket és
hátrányokat, valamint a költségkihatásokat, kinyilvánítottuk a működtetésre vonatkozó
szándékunkat, melyet a hivatal továbbít az illetékes szervekhez. A végleges döntést
október 31-éig hozzuk meg.

Pályázatok a fejlődésért

Két pályázat benyújtásáról is
döntöttünk, amelyek településünk fejlődését szolgálják.
Az egyik a rendezvényszervező központ, a másik pedig
az Emlékezés tere és környéke rendbehozatalára irányul.
Amennyiben a pályázatok sikerrel járnak, Martonvásár
központja megújulhat. Szintén pályázathoz kapcsolódóan döntöttünk a BrunszvikBeethoven Rendezvényszervező Központ státuszbővítési
kérelméről, mellyel a pályázat megvalósításában közreműködők státuszait teremtettük meg.
Településünk vonzerejének
növelése érdekében, a turizmus fellendítése, Martonvá
sár turisztikai célállomásként
vonzóbbá tétele érdekében
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezethez való
csatlakozásról
döntöttünk,
mely Ercsi központtal létesül,
és érinti Rácalmást, Adonyt,
Iváncsát, Kulcsot és térségüket, valamint a szándékok
szerint a jövőben a Váli-völgy
településeit is. A másik döntésünk Martonvásár Közterületi Arculati Stratégiáját (KAS)
szolgálja, melyben a jövőben
megvalósuló fejlesztések külcsínbeli kereteit jelöltük ki.

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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Elfogadtuk a Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére vonatkozó kiírást, melyet megelőz az
épület társasházzá alakítása.
Az értékesítésről szóló pályázati felhívás a helyben szokásos módon jelenik meg.
A soros ülésen tárgyaltunk a
temetőszabályzatról is, melyet a hatályos jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban fogadott el a testület, és
amelyet a temető hirdetőtábláján tekinthetnek meg. Kérjük a temető rendjére a továbbiakban is vigyázzanak!
Mindezek mellett elfogadtuk a szennyvíztisztító- és
csatornahálózat üzemeltetéséről, a „Martongazda” Kft.
2012. I. félévi gazdálkodásáról, a mezőőri feladatok ellátásáról, a tehetséges, szociálisan rászoruló középiskolások és felsőoktatásban részt
vevő hallgatók támogatásáról szóló beszámolókat.
Testületünk a soros ülésén határozati formában fordult a
jegyzőhöz az utólagos csatornarákötés érdekeltségi hozzájárulása összegei megállapításának javaslatával, melyet
ezt követően a jegyző állapít
meg és vet ki. A napi 500 literes szennyvízkibocsátást,
mint 1 egységet figyelembe
véve a hozzájárulás összegét
a következőképpen határoztuk meg: 1−2 egységnyi rész
után egységenként 400 ezer
forint+áfa, 3−10 egységnyi
rész után egységenként 300
ezer forint+áfa, míg a 10 egység feletti rész után egységenként 250 ezer forint+áfa a hozzájárulás. Az összegeket sávosan határoztuk meg, ez azt jelenti, hogy amennyiben valaki
12 egységre fizeti meg a hozzájárulást, úgy 2 egység után
egységenként 400 ezer, 8 egységnyi rész után egységenként
300 ezer és a fennmaradó két
egységre pedig egységenként
250 ezer forint+áfa hozzájárulást kell megfizetni.
A képviselő-testület tagjai

Településünk rendje (1. rész)
Martonvásár tisztaságának, rendezettségének, az együttélés megkön�nyítésének kialakítása, valamint
fenntartása érdekében a képviselőtestület átgondolta és újraszabályozta a hazai jogrendszer keretein belül
a település rendjére vonatkozó rendeletét, melyet – a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló módosított rendelettel együtt – a
könyvtárban, illetve a honlapon tekinthetnek meg. E – 2012. november
1-jén hatályba lépő – rendelet ismeretén túl fontosnak tartjuk hangsúlyozni a magasabb rendű jogszabályok által meghatározott szabályokat is, melyek a lakosok számára is kötelezettségeket írnak elő, melyekből néhány
kiemelkedőt ismertetünk a következő
számokban.
A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.
Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti
közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.
Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan
rongálását, beszennyezését észleli, vagy a
közútra került olyan akadályt lát, amely a
közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és – amennyiben erre
lehetősége van – a veszélyt a közlekedés
többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).
A közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről
származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad.

A tulajdonosok dolga

A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa
köteles
a) gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a
közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne
kerülhessen,
b) saját költségén elvégezni az ingatlanán
lévő fákon és növényzeten az út állagának

védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat.
A közutat – annak nem közlekedési célú
igénybevétele esetén – a használó köteles
tisztán tartani. A közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a
használó köteles tisztán tartani.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az
ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan
előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méternyi szélességű sáv, ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedő teljes terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
eltávolításáról.

A kezelő feladatai

A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – a közútkezelő és a helyiséget
használó eltérő megállapodásának hiányában
– a használó köteles tisztántartani.
A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a
gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.
Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda,
lépcső, lejtő, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról a helyi közút kezelője gondoskodik.
A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata.

A fákat is védve

Hóolvadáskor, a hólé lefolyása érdekében a
közút kezelőjének gondoskodnia kell a vízelnyelők, vízelvezető rendszerek szabaddá
tételéről.
Belterületi közterületen – a közúti forgalom
számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag
használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú
növény egészségét nem veszélyezteti.
Közterületről látható módon, magánterületeken tilos hulladékot felhalmozni.
Kérjük a lakosság szíves közreműködését
Martonvásár tisztán, rendezetten és ápoltan
tartásában!
Dr. Szabó-Schmidt Katalin
2012. október
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Polgármesteri
Tehetségtámogató Program
Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ez év nyarán jutalmat állapított meg
polgármester úr részére.
A korábbiakhoz hasonlóan a számára megítélt ös�szeggel a tehetséges, kiváló tanulmányi eredményeket felmutató, hagyományos értékek iránt elkötelezett martonvásári diákokat
támogatta. A támogatást a
beérkező ajánlások alapján ítélte oda, mely minden
esetben dologi adomány. A
pénzügyi lebonyolításban
továbbra is a Martonvásári
Tehetséggondozó Alapítvány működik közre.
Legutóbb a KukoricaBúza-Sör Fesztivál keretében − immár harmadik alkalommal − nyújtotta át a
díjakat.
Ezúttal Bottka Alex és
Bottka Axel, a martonvásári
Beethoven Általános Iskola tanulói, évek óta számos
megyei matematika verseny eredményes helyezettjei, Csobaji Lehel Ákos,
a Baár-Madas Református
Gimnázium kiváló (évfolyam első) tanulója, Kazi
Máté Benjamin, a Szent
Margit Gimnázium tanulója, korábban számos városi
és iskolai műsor szereplője, valamint Vajda Villő, a
Baár-Madas Református
Gimnázium tanulója, aki
helyi általános iskolásként
megyei és országos versenyeken többször is dobogós helyezett volt, kaptak
tanulmányaikhoz 130−130
ezer forint összegű számítógép vásárlási támogatást.
A díjazottak között van Somogyi Zsuzsanna és Kováts
Dorottya, akik évek óta a
martonvásári SPR (Sütő
Petre Rozália) Művészeti Csoport kiváló eredmé-
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nyeket elért tagjai. Ők útiköltség támogatást kaptak
100−100 ezer forint értékben egy portugáliai úthoz.
A csoport különdíjat nyert
a már évek óta megrendezésre kerülő jelentős nemzetközi rajzversenyen, így
Martonvásárt és egyúttal
az országot is képviselhetik a Fiatal Művészek 5.
Nemzetközi Biennáléján
Vouzelában.
A sportban tehetségeseket most Dávid Cintia és
Zoboki Alexa, a marton
vásári Beethoven Általános Iskola tanulói képviselik. Mindketten kiváló tanulmányi eredményeik mellett nagyon tehetséges teniszezők is, ezért számukra teniszfelszerelések
vásárlásához 100−100 ezer
forint összegű vásárlási támogatást ítélt meg polgármester úr.
A zenei
tanulmányokat folytató tanulók közül
Czinder Eszterre és Papp
Lászlóra érkezett ajánlás.
Mindketten a martonvásári
Művészeti Iskola tehetséges diákjai. Eszter számára, aki zenei pályára készül,
120 ezer forint összegű gitár, László számára pedig
100 ezer forint értékű hegedű használati lehetőséget
tesz lehetővé a program.
Végül Drócsa Izabella,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának eredményes hallgatója,
számos városi rendezvény,
kulturális esemény résztvevője 50 ezer forintnyi értékben szakkönyvek, tankönyvek vásárlásához kapott segítséget.
A diákoknak ezúton is gratulálunk és kívánjuk, hogy
további szép eredményeket
érjenek el saját területükön.
Buda Gabriella

2012. október

Így is lehet lomtalanítani?
A lomtalanítás kulturált megoldását keresve kezdeményeztem a kísérletet, melyre képviselőtársaimtól lehetőséget kaptam. Átgondoltam a próbálkozás minden lehetséges következményét, hiszen tudtam, hogy az új gyűjtési és szállítási módszer sok esetben nemtetszést, sőt – egy levélíró szóhasználatát
idézve – döbbenetet vált ki. Elismerem, hogy szerencsésebb
lett volna egy korábban elindított tájékoztató kampány, melynek elmulasztása hiba volt, az én hibám. Sajnálatos az is, hogy
az év eleji egyeztetés ellenére az Érd-Kom Kft. téves tájékoztató levelet küldött a lakosságnak, amit én nem láttam. A lomtalanítás új módszeréről azonban, a szállító cég ismételt szórólapja és a Forum Martini is egyértelmű tájékoztatást adott.
A megadott elérhetőségen és személyesen is sokan kerestek. A
félreértés, a kényelmetlenség, a beszállítási nehézség miatt sokan bosszankodtak, majd az okokat, a célt megismerve és megértve a legtöbben egyetértettek, de még többen segítettek. Volt,
aki a szabadidejét ajánlotta őrzésre, fizikai munkára, volt, aki a
szállításban segített. Aki segítséget kért, annak a Martongazda
Kft. dolgozóival segítettünk, kistraktorral, konténerrel, szervezéssel. Az eredmény? Közel 350 m3 elszállított lom, melyből
egy darab sem került az árkainkba, az erdőbe és városszéli útjaink mellé. Nem kellett a szállítás előtt széttúrt és ottmaradó
szemetet, a guberálók és megfigyelők hadát elviselnünk. Nem
kellett az önkormányzat költségére, a martonvásáriak költségére, a lomtalanítások alkalmával már megszokott elhagyott gumit, műanyagot, monitorokat és egyéb lomot összeszednünk és
elszállítanunk. A helyi rászoruló családok azonban, hozzájutottak az értékesíthető fémhulladékhoz, a használható tárgyakhoz,
miközben maguk is sokat segítettek a munkában.
Biztosan maradtak elégedetlen emberek, de a sok pozitív vis�szajelzésre alapozva a címben feltett kérdésre a válasz egyértelmű igen. Igen, lehet kulturáltan is lomtalanítani, sőt, mindannyiunk érdekében, így kell lomtalanítani! Természetesen a
tapasztalatokat, a segítő észrevételeket felhasználva, körültekintőbb előkészítéssel és pontosabb tájékoztatással. Köszönöm a megértésüket! Köszönöm mindenkinek, aki segített!
A következő évben remélhetően megépül a hulladékudvar a
vasút közelében, a benzinkút mellett. A tervezett konténeres
gyűjtőhelyre folyamatosan beszállítható lesz a lom, a rendszeres szállításra ki nem helyezhető veszélyes hulladék (olajok, festékek, vegyszerek stb). Így a következő évtől ennek
megfelelően szervezzük a lomtalanítást.
Többen érdeklődtek a költségekkel kapcsolatosan. A szemétszállítás díjában eddig valóban benne volt az évente két, majd
később egy alkalommal elvégzendő lomtalanítás díja. A szolgáltató az idén is elvégezte a munkát, öt nap készenléttel, folyamatos konténerszállítással és cserével. Közös érdekünk,
hogy törekedjünk a szemétszállítás díjának minél alacsonyabb
mértékére. Ennek része a lomtalanítással kapcsolatos gondolkodásmód megváltoztatása is. Sok panasz, észrevétel, javaslat érkezik önkormányzatunkhoz a szemétszállítás tárgyában.
Ezek többsége megalapozott. Az év végén lejár a szerződésünk
az Érd-Kom Kft-vel. A következő évtől változás kezdődik a
hulladékkezelés rendszerében, ezt a készülő új törvény is szorgalmazza. Egy társulási rendszeren belül megkezdtük a tárgyalásokat egy megújuló szolgáltatás érdekében. A következő lapszámban tájékoztatást adok a tárgyalások eredményéről.
Gucsek István, alpolgármester

INTERJÚ

Az országban elsőként: digitális FMH
Elekes András, a Fejér Megyei Hírlap és a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztője ellátogatott a Kukorica–Búza–Sör Fesztivál keretein belül megnyíló,
Martonvásár értékeit bemutató kiállításunkra. A rendezvény előtt vallattuk munkájáról és önmagáról is.
• A Fejér Megyei Hírlapnak a világban tapasztalható egyre nagyobb médiazajt
hogy sikerül áttörnie?
− Óriási változás megy végbe a médiapiacon, amibe látványosan belejátszott a válság is. Lényegében összedőlt
a hirdetési piac, de legalábbis komoly léket kapott.
Többé már semmi nem lesz
olyan, mint volt. Mindenkinek, aki fenn akar maradni, újra kell gondolnia magát. Mi éppen ennek az újragondolásnak a fázisában vagyunk. Akárcsak egy vállalat, nézzük erősségeinket,
gyengeségeinket, majd ebből építkezünk, és úgy gondolom, a folyamatból jól jövünk ki.
A médiazaj érdekes kakofónia, bábeli zűrzavar, amibe sok minden belefér. Részünkről két dolog csendül
ki. Egyik a helyi hang. Azt
hiszem, hogy alapvetően ezzel tudjuk megkülönböztetni
magunkat mindenkitől.
Hasonlóképpen fontos a hitelesség. Annak idején egy
leánynak megvolt az ártatlansága, amit, mint legnagyobb kincset, őrzött. Úgy
gondolom, hogy a médiában dolgozóknak is megvan
az ártatlanságuk, amit nem
szabad elveszíteniük. Amíg
sikerül ezt megőrizni, addig
csak kicsendül jól érthetően
a hangjuk.
• Az emberek érzik, hogy
honnan jön a tiszta hang?
− Nem szabad a médiának
abba a csapdába esnie, hogy
gyermekként kezeli olvasóit,
nézőit, hallgatóit. Felnőtt, tudatosan gondolkodó nemzedék nőtt fel, amelynek tagjai nem hiszik el azt, amit

egyedüli érvényes igazságként mondanak nekik. Nem
megmondani kell az igazat,
mert akkor azt a hibát követjük el, hogy azt hisszük, birtokoljuk a bölcsek kövét, hanem lehetőleg minél több információt adni ahhoz, hogy
a tudatos olvasó a saját világképét összerakhassa.
• A járásközpontok kialakulásával változik-e azok, így
Martonvásár súlya?
− Az újság egy tükör. Nyilvánvaló, hogy a járási rendszer, a helyi kormányhivatalok kialakulásával, hírek
generálódnak. Ez azzal jár,
hogy kiemelten kell foglalkozni a járási központokkal.
• Az fmh.hu impozáns men�nyiségű információt kínál.
Milyen változás várható?
− Az általam elfogadott minőség alsó határán működik most a honlap, amit az
év végére megújítunk. Rá is
fér időnként a frissítés. Kicsit letisztultabb lesz, kezelhetőbb.
A helyi tartalom arányát növeltük az újságban azzal,
hogy elindítottuk a városi
oldalakat. Szerintem a vis�szajelzések igazolják, hogy
ez jó kezdeményezés. A helyi tartalom arányát növelni
kell, mert a helyi közösség
számára az a legfontosabb.
Szoktam mondani, hogy ha
Pécsett összeomlik a közlekedés, az nálunk csak egy
hír, de ha a 13-as busz reggel munkába menet késik 20
percet, akkor annak következményei vannak helyben.
• Mutatkoznak új lehetőségek?
− Hivatalosan most mondom el először, hogy október
1-jétől, az országban a regi-

onális napilapok közül elsőként, digitális újsággal lépünk piacra. Szabályosan lapozható, előfizetéssel működő újság jelenik meg online,
amivel olyan réteghez jutunk el, amely nem gondol
már nosztalgiával a hajnali újság nyomdai illatára, aki
nem kente még össze kezét
friss nyomdafestékkel. Annak ellenére, hogy továbbra
is megmaradunk helyi lapnak, kilépünk az országhatárokon. Ez azt jelenti, hogy
Szabadkától Csíkszeredáig,
vagy Fokvárosig bárhol elérhetők leszünk.
• Ez többletmunkát igényel
majd, nyilván a főszerkesztőtől is. Nyolc órába belefér?
− A szerepből nem lehet kilépni. Bárhova megyek, bármit csinálok, mindig valami
olyan történik, ami fontos lehet. Ha nem is a másnapi újságban, vagy az online felületen jelenik majd meg, azért
lényeges, mert segít egészben látni a dolgokat.
• Ez folyamatos terhelést jelent. Lehet bírni? Mi az, ami
kikapcsolja?
− Bírom. A munka mellett
viszont imádom a sportot.
Űzni is, meg nézni is.
• Milyen sportot?
− A kedvenceim a jégkorong
és a labdarúgás, de szeretem a kosárlabdát, kézilabdát és minden olyan sportot, ami valamilyen labdához kapcsolható, vagy valamilyen eszközhöz, amivel a
sportot űzik.
• Amikor például foci VB
van, hogyan sikerül a 24
órába beleférni?
2012. október

− Jó kérdés. Ami nagyon érdekel, abból legalább egy
részt biztosan megnézek,
amit el lehet csípni. Időnként
jó volna, ha minden hobbira jutna az embernek ideje,
de gazdálkodni kell az idővel, és végül jut is, marad is.
Azért a hét végék nem csak
munkával telnek.
• Gasztronómia? Martonvá
sáron most van a Kukorica
– Búza – Sör Fesztivál.
− Különös kegyeltje vagyok
a sorsnak, mert valahogy
mindig olyan asszonyok,
nők vettek körül, akik kiválóan főztek. Nagyanyámtól a feleségemig ez mindenkire igaz. Én valójában
tudom, hogy mit jelent a jó.
Szörnyű érzés volt, amikor
azzal szembesültem, hogy
vannak, akik egész életükben rossz ételeket esznek,
miközben azt hiszik, hogy
jót. Nagyon szeretem a magyar konyhát, ezen belül különösen a klasszikus erdélyi konyhát. (Erdélyi születésű vagyok.) Úgy is fogalmazhatnám, mindent szeretek, ami árt, vagy amitől az
orvosaim eltiltanának. A kukoricából készült ételek közül viszont talán csak a puliszka az, amit kedvelek.
• Milyen italok járnak az Ön
által fogyasztott ételekhez?
− Borivó ember vagyok.
Szeretem a kiváló száraz fehér borokat. A somlói juhfark, vagy a móri ezerjó az,
amit én igazán kedvelek. A
vörösborokat is szeretem,
amelyek közül a szekszárdiakat emelném ki, de szívesen
megiszom egyéb borvidékek
jó borait is.
• Fesztiválunkon Deák Bill
Gyula is koncertet ad. Milyen zenét szeret?
− Ha zenéről van szó, akkor
ez a koncert zenei érdeklődésem tökéletes kifejezése.
Nagyon szeretem a jó rockot
és a jazz-rockot.
Nagy Árpád
• FORUM MARTINI
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Siker Észtországban
A Young People in European Forest − Fiatalok Európa Erdeiben nemzetközi erdészeti versenyen iskolájával 3. helyezést ért el Csobaji Lehel (képünkön jobbról a második) az észtországi Sagadiban. A versenyről és további terveiről érdeklődtünk.

• Iskolai válogatóval indult?
− Igen, több jelentkező is akadt a BaárMadasban, akik szívesen vettek volna
részt a versenyen. Bekerültem az első
kettőbe, mivel a csapat harmadik tagja az
előző évi csapatból került ki. Ötven kérdéses tesztet töltöttünk ki, majd tanulmányt írtunk egy kiválasztott magyarországi növényi társulásról, amely erdőhöz
kötődik. Ezután következett az országos
megmérettetés, ahol körülbelül száz csapat indult. Összesítésben bekerültünk a
legjobbak közé, akiket meghívtak az Országos Erdészeti Intézetbe. Ott már angol nyelvű teszt várt bennünket.

• Ilyen szinten bírjátok a szakmai angolt?
− Eddig nem, de a verseny alatt kénytelenek voltunk megtanulni. Különben, most készülök felsőfokú nyelvvizsgára, meg előrehozott angol érettségire.
• Az országos versenyt, − ahogy arról
a Forum Martiniban már beszámoltunk
− megnyertétek.
− Igen, így juthattunk ki Észtországba,
a nemzetközi döntőbe. Tallinban landoltunk. Szép kisváros, régi részét Sopronhoz hasonlítanám. Kijutásunkat az
Országos Erdészeti Intézet támogatta,

a szervezők gondoskodtak az ellátásunkról. Tallintól északkeletre, Sagadi
ban zajlott a döntő, amelynek teszt részén 3. helyezést értünk el, viszont negyedórás előadásunkat a legjobbnak
ítélték. Ez komoly felkészülést igényelt
már itthon is, mert a pontok felét ez tette ki. Karikatúrákkal is megpróbáltuk
feldobni az előadást.
• A többieket néztétek?
− Kötelezően, mivel a zsűri mellett a
versenyzők is pontozzák ellenfeleiket.
• Az iskolában mit szóltak a sikerhez?
− Nem szomorkodtak. Itthon is mindenki örült.
• Figyelembe veszik az érettséginél ezt
az eredményt?
− Tudtommal sajnos nem.
• Itthon is kaptál díjat.
− A versenyre kijutás miatt polgármesteri támogatást kaptam, ami a későbbi
tanulmányoknál is segít.
• Ha már ilyen szoros kapcsolatba kerültél az erdőkkel, erdész leszel?
− Érdekel az erdészet, meg az is vonzott, hogy külföldre lehet jutni, de még
nem körvonalazódott, hogy hova felvételizek. Valamilyen természettudomány lesz, leginkább a geológiával ös�szefüggő dolgok érdekelnek, a kötelező
tantárgyak mellett biológiából és földrajzból érettségizek majd.
Nagy Árpád

SPR csoport − éremeső
A zánkai Gyermekalkotások Galériája az idén 20. alkalommal hirdette meg népszerű pályázatát a világ összes gyermeke számára. Erre ezúttal 39 ország nevezett, s 10 300 pályamunka érkezett be, amit a zsűri április 21-én bírált el és ös�szesen közel hatszáz díjat adott ki a magyar és külföldi pályázóknak. Martonvásár az SPR Művészeti Csoportnak köszönhetően ismét felkerült a világtérképre, hiszen gyermekeink 7
díjat hoztak el a hatszázból. A díjátadó ünnepséget szeptember 29-én tartották Zánkán.
A díjazottjaink közül aranyérmet
kaptak: Buda Eszter (12 éves), Kisdi
Johanna (14), Könyves Kata (12) és
Rezessy Lili (11). Ezüstérmes lett
Perrone Oliver (6), míg bronzos
Raffai Fanni (14) és Szendrei Csenge (11). Gratulálunk!
Buda Eszter alkotása
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Sütő Petre Rozáliától érdeklődtünk a siker titkáról.
Szokása szerint igen szerényen nyilatkozott.
• Mit tud Ön, mit tudnak gyermekei?
− Megcsinálják becsületesen a témát. Nem beszélnek
mellé. A pályázati munkának jónak kell lennie technikailag, kifejezőnek, gyermekesnek. A versenyeken többnyire nem korai amatőr művészi képeket várnak. Becsületes munkát készítenek a gyerekek, addig csinálják, amíg
jó nem lesz.
• Szeretik a megmérettetést?
− Szeretik, de amíg rá nem éreznek a lényegére, és nem érzik magukban a késztetést,
addig nehéz. Ha megérzik a feladatot, azt
csak technikailag kell megoldani. Jól működik az agyuk. Néha már sokkal jobban
megtalálják azt, ami kell, mint én.

KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

Egy emlék-koncert apropóján
A 2012-es nyár martonvásári rendezvénysorozatát a szeptember 13−15. között megrendezett Kukorica-Búza-Sör
Fesztivál zárta. A visszhangokból ítélve sikeresnek tekinthető esemény egyik
kiemelkedő programja Deák Bill Gyula
koncertje volt (képünkön), melyet egyben Bencsik Sándor emléke előtti tisztelgésnek szántak a szervezők és maga
Deák Bill is. Hagyománya van ennek.
A ’90-es évek közepén útjára indított
Martonvásári Nyár programjaiban évrőlévre megjelent a Bencsik Sándor emlékkoncert. A hagyomány elindítója és éltetője Jodes – aki esetleg így nem ismerné
– Provoda József, mondhatnám úgy is:
szintén zenész. Vele beszélgetünk.
• Azt hiszem, lassan itt az ideje, hogy az
elmúlt közel húsz év alatt felcseperedett
nemzedéknek is „bemutassuk” Bencsik
Sándort. Hogy ki volt ő, arról nagyvonalakban képet kaphatunk egy-két kattintással, de hogy hogyan és miért éppen
Martonvásár rendez évente emlékkoncertet, azt meg kellene magyarázni.
– Igen. A Wikipédiában pl. ez olvasható:
„Bencsik Sándor, (Budapest 1952. szeptember 15. (Ez téves. Helyesen: november 15!) – 1987. szeptember 23.) Becenevén Samu. Gitáros, zeneszerző. Debrecenben utcát neveztek el róla. A ’70-es
évek elején a Sygma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gesarolba került, ez a zenekar vette fel 1973. május
1-jén a P. Mobil nevet. Bencsik a P. Mobillal 1980. szeptember 15-én, Ajkán játszott utoljára, Cserháti István billentyűssel kilépett és megalapították a P. Box
zenekart. A P. Box 1986-ban párhuzamosan létezett a Metal Company nevű
zenekarral, majd Deák Bill Gyula belépését követően felvették a Bill és a Box
Company nevet. Bencsik Sándor 1987
nyarán először Svédországba ment, majd
egy ausztriai menekülttáborban halt
meg, azóta is tisztázatlan körülmények
között. Nevéhez fűződik számtalan, azóta klasszikussá vált rocksláger.” A Magyar rocklexikon szerint: Martonvásáron
alakította első csapatát, majd 1972-ben
már a Beatricében, egy évvel később pedig a Gesarolban találhattuk.
• Akkor hogy is van ez? Sashalom, vagy
Martonvásár? Te személyesen is ismerted Samut. Milyen embernek találtad?
− Igen, személyesen ismertem, nagyon
jó barátok voltunk, én csábítottam el

Martonvásárra zenélni. Ez szintén érdekes történet, de erről talán egy másik alkalommal beszélgessünk. Samu nagyon
elegáns, precíz, pontos volt. Zenészként
mindig voltak új ötletei.
• Ha jól értem, akkor ő öltözködésében
és – vélhetően – viselkedésében is igényes ember volt. (Így aztán − finoman
szólva – különösen méltatlannak tartom
azt a stílust, melyet az egyébként kiváló
zenész, Deák Bill megengedett magának
a színpadon. –kl–)
− Az eleganciáját talán a családi környezete alakította ki. Idősödő szülei hatása,
és talán a nekik való megfelelés tette őt a
rock elegáns gitárosává. Már 15−16 éves
korában magasan megelőzte tehetségével korát, fantasztikus képességekkel
volt megáldva, úgy technikailag, mint
zeneileg, de mint ember nagyon érzékeny, kicsit lázadó típus volt. Egyedi zenei ötletei, szerzeményei a mai napig aktuálisak. Egy dalát, amit Martonvásáron
írt, sikerült lejegyeznünk és egy későbbi zenekarommal lemezre vinni, címe:
Zöld lámpa, ezt a dalt szeptember 16-án
a Best of Rock FM rádió lejátszotta.
Öltözködésben igencsak különbözött a
rock zenészek táborától. Mint azt már
említettem, ő volt az „elegáns” gitáros.
Olyan tudással bírt, hogy a lázadó farmer- és bőrruhás rockerek elnézték igényes öltözetét is.
• Bencsik számos népszerű dal szerzője
volt. Hallhatók ezek még ma?
− Igen, de sajnos a média nem nagyon
kedveli a magyar dalokat. Az arányokat

Viharok és
szivárványok

tekintve sokkal több külföldi dalt hallani a rádiókban. Így a Bencsik szerzemények sincsenek toppon, pedig mind zeneileg, mind szövegben még nagyon sok
embert − 25 év távlatában is − tűzbe hoznak.
Beszélgetésünk apropóját adhatta volna
az a tény is, hogy szeptember 23-án emlékeztünk halálának 25. évfordulójáról.
Halálával kapcsolatban ma is sok a találgatás, az azonban tény, hogy a ’80-as
években a Bencsik-féle kimagasló tehetségű, de lázadó természetű zenészeknek
nem sok babér termett Kádár Magyarországán. Sokan közülük megpróbáltak kitörni, néhányan a „jobb élet” reményében nyugatra szöktek. Samu ez utóbbiak
közé tartozott: anyósával, feleségével és
kislányával először Svédországba vándorolt, majd Ausztriában egy menekülttáborban találta magát. És rá kellett jönnie, hogy nyugaton ő csak egy szerencsétlen kelet-európai gitáros, míg hazájában áruló, aki elhagyta a P. Mobilt és
Magyarországot. Mit tehetett? Menjen el
valahová segédmunkásnak: nem. Inkább
1987. szeptember 23-án kivetette magát
lágerbeli ablakából az utcára…” (Magyar rocklexikon)
Ha csak néhány évig bírta volna még…
Ritkán hallható, de ma is hallgatható dalai egyértelműen jelzik, hogy egy kimagasló képességű rock zenészt vesztettünk halálával.
Emlékének martonvásári ápolásáért köszönet és tisztelet Jodesnek.
(–kizmus–)
A Zene Világnapja alkalmából az MTA
ATK előadótermében Viharok és Szivárványok címmel zongora négykezes
hangversenyt hallgathattunk Miniska
Mónika és Endl László (képünkön) előadásában. Az est műsorán Elgar Ünnepi indulója, Saint-Saëns Haláltánca, Rachmaninov Vocaliseje, Schubert
Lebensstürme című darabja, Grieg Norvég tánca, Gavrilin Vázlatok, Keringő és Muskétások című művei, és végül Hacsaturján Kard tánca szerepelt.
Jó zenéket élvezhettünk kiváló előadásban. Köszönjük.
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Őszi fesztivál
Szeptember 13-a és 15-e között
Kukorica-Búza-Sör Fesztivált szerveztünk. Köszönjük a szervezők, a
résztvevők, a felkészítők, a felvonulók, valamint a főzőcsapatok munkáját! Programunkat a Leader Völgyvidék támogatásával valósítottuk meg.
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A Dreher kiállítás margójára
Helyes volt megemlékezni egy röpke
kiállítással a kastély egykori gazdáiról. A mai látogató talán nem is gondolja, milyen sok mindent köszönhetünk nekik. Lássuk csak sorjában!
Először is a kastély jelenlegi építészeti
szerkezetét, harmonikus egyensúlyát.
Szíven ütött, amikor mérvadó, akadémikus kiadványban olvastam az eredeti, 1870-es Brunszvik Géza nevéhez fűződő átépítés kritikáját: „az architektúra esetlegességei és szertelensége mintakönyv használatát, sőt akár
amatőr tervezést sugall”. A kastély
nélkülözte az átgondolt építészi tervet. Nos, ezen az állapoton változtatott a Dreher Jenő által megbízott kiváló mester, Sorgh Antal. Ő tervezte és
valósította meg az egyensúlyt a torony
megépítése, illetve bizonyos részek elbontása által.
Ha a látogató kisétál a hangversenyek
helyszínére, nem kerülheti el figyelmét a már szimbólummá vált Pásztor
János-féle Beethoven kőszobor. Ezt
is Dreher Jenő készíttette. Annie lányának voltak művészi hajlamai, kiválóan festett és zongorázott, és mint
a budapesti hangversenyek lelkes és
gyakori látogatója kérte édesapját,
emlékezzenek meg ilyen módon is a
nagy zeneszerző halálának 100. évfordulójáról. Igen, Annie ötlete volt a
szigeti szobor.
Az 1950-es években a Herendi Porcelángyár művészei e szobor alapján
készítették el a maguk 25−30 centiméteres magasságú porcelán Beethoven büsztjét, amely aztán sok polgári otthon vitrinjében vagy pianínóján dicsérte némán az eredeti szobor nagyszerűségét. Betérve a múzeumba, a mai látogató aligha nézhetné meg a Brunszvik család zongoráját és kottáik megmaradt példányait,
ha Dreherék másként döntenek e tárgyak sorsát illetően és nem ajándékozzák azokat a Zeneakadémiának,
mint Brunszvik relikviákat. Amikor
1958-ban lehetővé vált két helyiséget
berendezni a kastélyban Beethoven
emlékére, a Zeneakadémiáról visszaadták a szóban forgó darabokat. Őrizték 1945 végéig a Brunszvik könyvtár itt maradt darabjait is. Lett volna lehetőségük ebben is másként dönteni. Sőt, őrizték a templom melletti kis cellaszerű helyiségben a Bee-

2012. október

thoven által használtnak mondott szerény bútorokat is. Nem rajtuk múlott,
hogy ezek is a második háború áldozatául estek. Innen, a kastélyból veszett el ugyanakkor a Benczúr Gyula
által festett Dreher Jenőné és Liesl leányáról készült portré.
Dreherék vehettek volna sírhelyet a
Kerepesi Temetőben, ahogyan üzlettársaik tették. Ők Martonvásárt választották végső nyughelyükül. A kor
egyik legkitűnőbb művészével, Ligeti Miklóssal (az ő munkája a városligeti Anonymus szobor) csináltattak a
ravatalozóba hatalmas, hófehér márványból Krisztus szobrot. Sajnos ezt
a szobrot még mindszentkor sem lehet megnézni, bármennyiünknek is reménysége Krisztus Urunk. Ide vágytak vissza holtukban is messze földről. Dreher Jenőnét Svájcból, Annie
lányukat Kanadából hozták haza végakaratuknak megfelelően.
A Dreher család a dél-német
Pfullendorfból érkezett Schwechatra,
majd tovább Kőbányára, végül Fejér
megyébe. Birtokaik központjául, lakóhelyüknek Martonvásárt választották.
Dreher Jenő katolikus osztrák állampolgárnak született, ausztriai üzemeit
eladta, gyárait felszámolta, magyar állampolgárrá lett és Budapesten hunyt
el 1949-ben. Híre olyan kifogástalan
volt, hogy nem tartóztatták le, nem
zaklatták sem a nyilasok, sem az oroszok, sem a kommunisták.
Felesége Haggenmacher Berta Lujza, ő magának a Lily nevet választotta, így szerette, ha szólítják. Ő is és
családja is nagyon őrizte winterthuri
polgári származását, helvét vallását.
Ma is megtekinthető a helyüket jelölő két kis zománctábla a budapesti német ajkúak református templomában.
Lily néni vásárolta a helyi református
közösség számára a jelenleg is gyülekezeti teremként is használatos épületet. Lily néni Svájcban hunyt el hos�szú lelki szenvedést követően. Nagyon
fájt neki Liesl lánya korai halála, illetve Annie és Mária leányaik eltávolodása.
Dreher Jenő hallatlan nagyvonalúsággal, bőséggel ajándékozott anyagi javaiból. Emléküket Pfullendorfban,
Schwechaton, Kőbányán és Martonvá
sáron őrzik.

Dr. Molnár Dénesné
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Megvalósult álom

A Szent László Völgye Lovas Egyesület nyár végére megvalósította régi tervét, hogy az egyesület kötelékében működő huszárcsapat tagjai számára az
1848−49-ben rendszerben lévő egyenruha mintájára új, korhű huszár egyenruhát és felszerelést készíttet.
Az új egyenruhák ősz elejére elkészültek. A megvalósítás költségeit az egyesület kétharmad részben a 2011. évben
meghirdetett Leader pályázatból fedezi, a Völgy Vidék Közösség közremű-

ködésével, a „Helyi közösségek megtartó erejének növelése eszközbeszerzéssel” célterület keretében.
A különböző nemzeti ünnepeken,
megemlékezéseken, kapcsolódó programokon való megjelenéssel, élő történelemórák tartásával szeretnék a
Szent László völgyi huszárok kézzelfoghatóvá tenni a történelmi magyar
huszár fegyvernem hagyományait,
emlékét.
Babarczi Zoltán Péter

Szép porták

Az őszi fesztivál hangulatában, szép díjakkal köszöntöttük az önkormányzatunk által meghirdetett pályázat győzteseit. A rendkívüli szárazság miatt nem
volt könnyű dolga azoknak, akik portájuk és környezetük rendben tartásáért és
szépítéséért fáradoztak. A bíráló bizottság tagjaival együtt örömmel tapasztaltuk, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére is volt miből válogatni, hiszen sok elismerésre méltó portát láttunk.

A döntésnél többen voltak segítségemre. Miklósné Pető Rita, a Polgármesteri Hivatal szervezési osztályvezetője, az
ötleteléstől kezdve a pályázat lelkes támogatója. Megyeri Lászlóné Margit, a
Martongazda Kft. közterületek ápolását irányító csoportvezetője, aki szakmája révén is közel áll a szép kertekhez, s

Teleki Blankára
emlékezünk

aki a szűkös anyagi lehetőségek mellett,
sokszor a maga szaporította növényekkel, virágokkal igyekszik díszíteni városunkat. Kántor Ildikó a városszépítő,
játszótér-építő társadalmi megmozdulások kezdeményezője, aktív résztvevője,
maga is lelkes kertépítő. Aradi Gergely,
a művészlelkű tanárember, a szép kertek
harmóniájában az alkotó embert is keresve segítette a nem könnyű döntést. Gergely a Fejér Megyei Hírlap Szép kertek
pályázatának 2011. évi nyertese. A bíráló
bizottság elnökeként, de magánemberként is köszönöm munkájukat.
A pályázat elismerő okleveleit Vincze
Mátyás székesfehérvári papírmerítő
mester, a falra szerelhető kerámia dísztáblákat Kovács Erika, tordasi keramikusművész készítette.
Martonvásár Város Önkormányzata,
a szépen kialakított és gondozott kertjéért, az internetes szavazatok alapján
Balikó Csabának és Balikó Adriennek,
Szép porta közönségdíjat, a bíráló bizottság javaslata alapján Budai Balázsnak
és Máthé Zsófiának Szép porta díjat, végül (képünkön) Szabó Csabának és Szabó Csabáné Erzsikének Szép porta díjat
és portájuk példásan ápolt környezetéért,
Gondozott környezet díjat adományozott. Gratulálok a díjazottaknak.
Gucsek István
alpolgármester

Ezúton (is) hívunk és várunk mindenkit
a Teleki Blanka Emléknapra, mely október 20-án, szombaton 10 órakor egy
emlékfa ültetésével veszi kezdetét. Az
emléknapot Teleki Blanka, a magyar
nőnevelés egyik úttörőjének 150 évvel
ezelőtt, 1862. október 23-án bekövetkezett elhunyta alkalmából rendezzük. A
megemlékezés, melyben mások mellett
közreműködik Császár Angela Jászai
Mari-díjas, Érdemes művész is, a faültetést követően az MTA ATK előadótermében folytatódik. Az emléknapot
e napon 19 órától engesztelő és hálaadó
szentmise zárja.
Ezt megelőzően, október 19-én, pénteken 13 óra 30 perckor emléktáblát avatunk Teleki Blanka tiszteletére Budapesten a Nemzeti Emlékhely és Panteon
Bizottság jóvoltából az V. kerület, Szabadság tér 3. számú háznál, amelyben
1846−1848-ban Blanka grófnő nőnevelő intézete működött. Köszöntőt mond
Rogán Antal polgármester, beszédet tart
Boross Péter volt miniszterelnök, a bizottság elnöke.
Hornyák Mária

Mesék a
gombászásról

Szeptemberi találkozónkon vendégünk dr. Mester Júlia orvos,
valamint a FŐNIX Újrakezdő
Nők Egyesületének két tagja,
Horák Pálné Piroska és Dudás
Andrásné Mónika volt.
Mester Júlia újabb tanúbizonyságát
adta sokoldalúságának, hiszen előadása a közelmúltban megjelent könyvéről,
az Ezeregy gombázás meséiről szólt. A
könyv „természetkedvelőknek, kirándulni járó családoknak szánt mesefolyam”.
Oltiné Marika figyelmünkbe ajánlotta
az „Idősek Akadémiája” előadás-sorozatot, ami minden hónapban Budapesten, a Nagyvárad téren, a Semmelweis
Egyetem Dísztermében látogatható, s
melynek előadója prof. dr. Iván László.
Legközelebb október 15-én (hétfőn) 17
órakor találkozunk a Városháza Gerótstermében. Ekkor Teleki Blanka halálának 150 éves évfordulója alkalmából
szervezett megemlékezésekkel és a rendezvényekkel kapcsolatos feladatainkat
egyeztetjük.
Molnárné Éva
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Nyári tábor
Mindszentkállán
Az idén is
nagy izgalommal készültünk
a nyári táborra, amit már hagyományosan minden évben Mindszentkállán tartunk. Augusztus 13-án reggel a martonvásári vasútállomásról indultunk 30 vidám
gyermekkel. Első napunk
nagy részét a zánkai kalandparkban töltöttük, majd kellően kimerülve érkeztünk
meg a szálláshelyünkre, ahol
este zenés program várt minket. Második napra egy nagyobb lélegzetű túrát szerveztünk a Mindszentkálla,
Fekete-hegy,
Kornyi-tó,
Mindszentkálla útvonalon.

kóstolhattuk a Magyarországon csak itt vásárolható,
kecsketejből készített fagylaltot. Ötödik napunk egy
jó kis számháborúzással telt
Salföldön, a Pálos-kolostornál. Szombat délelőttünket
a mindszentkállai falunapon
töltöttük, majd délután ismét a Balatonban fürödtünk.
A héten szinte minden napra
jutott kézműves foglalkozás
is. Langallót gyúrtunk és sütöttünk, batikoltunk, gyertyát
mártottunk, gipsz képkeretet
díszítettünk. Vasárnap délelőtt, még fürödtünk egyet
Zánkán, majd 30 fáradt, de
még mindig vidám és élményekkel teli gyermekkel értünk vissza Martonvásárra.

A túra után szerdán már nem
vágytunk másra, mint egy jó
fürdőzésre, amit meg is valósítottunk a zánkai strandon. Csütörtökön újabb túrára indultunk. Délelőtt
Szentbékkállára, a kőtengerbe, majd délután Kékkútra sétáltunk át, ahol meg-

Köszönjük a támogatást,
amelyet kaptunk Marton
vásár Város Önkormányzatától és a szülőktől.
Jövőre is várunk szeretettel
minden kalandra éhes, táborozni vágyó gyermeket!
Lazókné Jankura Erzsébet
és Huszár Hajnalka

A zene világnapján
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Óvodai almaszüret
Elkezdődött egy
újabb tanév, becsengettek
az
iskolába és az
óvoda is kinyitotta nyár után a kapuit. Régi
nagycsoportosaink már javában tanulják a betűket,
számokat, a helyükre pedig
új, pici 3 évesek érkeztek.
Az első pár napban édesanyjukkal együtt ismerkedtek
az óvó nénikkel, a óvodai
szobájukkal, az udvarral, a
játékokkal, a napirenddel és
a szokásokkal. Később aztán már egyedül jöttek „játék országba”, ki bátran, ki
félénkebben, ki pityeregve,
ki mosolyogva. Nem kön�nyű megszokni az új helyet,
felnőtteket, társakat, az új
szabályokat.
Óvodánkban az évek során
hagyománnyá vált a szüreteEmlékezetes élményben volt részük az általános iskolásoknak. Október elsején, a Zene Világnapján a helyi Művészeti Iskola tanárai adtak hangversenyt
számukra.

lés, melynek elmaradhatatlan részeként Rozika néni és
Levente bácsi hívta táncba
az apróságokat. A gyerekek
számára újdonság volt, hogy
az óvodán kívül is tudtunk
almát, szőlőt, diót, mogyorót szedni. A gyümölcsökből finomabbnál finomabb
sütemények kerültek ki a kis
cukrászok kezei alól, melynek illata belengte az óvoda
folyosóit. Az ízletes falatokkal a szülőket is megkínáltuk. Köszönjük a családok
segítségét!
A Hortus Hungaricus Nemzetközi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár pályázatot hirdetett meg óvodáknak „Kertész leszek” címmel. A versenyre jelentkező óvodáknak egy mini kertet kellett
elkészíteniük növénybeültetéssel. Óvodánkból a Pillangó csoport a „Pillangók
kertjét”, a Mókus csoport
egy „Japán kertet”, a Cinke csoport pedig „Horgásztó” köré telepített kis kertjét
küldte el a felhívásra, melyet
Szigetszentmiklóson a Nemzetközi Kertészeti Kiállításon lehetett megtekinteni.
A zsűri különdíjjal jutalmazta a pályaműveket.
Noémi néni,
Eszter néni
és Virág néni
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Felkészülés
Intézményünk
két szervezeti egységével
is indult a TÁMOP-3.1.7-11/2
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázaton. Nyár végén örömmel vettük át a hivatalos értesítéseket, miszerint iskolai pályázatunkkal 4, míg diákotthoni pályázatunkkal 3
millió forintnyi támogatásban részesültünk. A pályázat célja, hogy a példaértékű működési és pedagógiai
gyakorlattal rendelkező intézmények felkészüljenek
nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő-tevékenységét.

A program lehetőség ad arra,
hogy − szakértők segítségével, illetve kollégáink képzéseken való részvételének támogatásával − kialakítsuk,
meghatározzuk és dokumentáljuk azokat a folyamatokat, eljárásokat, melyek elengedhetetlenek a meghatározott célok sikeres megvalósításához.
A pályázat kapcsán meglévő „Jó gyakorlatainkon” kívül tervezzük újabbak feltöltését a megfelelő kínálati felületre.
Külön örömünkre szolgál,
hogy „Komplex tehetséggon
dozó programunkat” öt Nógrád megyei óvoda vásárolta
meg, s alkalmazta intézményében.
Orbánné Molnár Anikó,
Botos Imre projektvezetők

Jótékonysági hangverseny

Változatos őszi szakmai
programjaink mellett iskolánk tanulói javára november 15-én 18 óra 30
perces kezdettel jótékonysági koncertet szervezünk
a Beethoven Általános Iskolában. Ennek fő támogatója, fellépője a Csík Zenekar, akik a bevételt a
martonvásári FM Pápay
Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon részére ajánlották fel.
A programban szerepel a
Tűz lángja zenekar, illetve tanulóink rövid meglepetés-műsora. Hívunk, s szeretettel várunk mindenkit!

Az intézmény vezetősége, munkatársai

Van út a szabadsághoz!

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

Ingyenes képzések

A Brunszvik-Beethoven Központ pályázat útján nyert lehetőséget olyan tanfolyamok indítására, amelyek gyermekeink készségeit fejlesztik. A tanfolyamokat a kreatív ipar tapasztalt szakemberei vezetik. Amellett, hogy
egy-egy területet szórakozva ismernek meg fiataljaink,
találkoznak majd az adott terület neves szakembereivel
is. A szakkörként működő képzés novemberben indul és
a teljes tanév ideje alatt zajlik. Nem szükséges hozzá előképzettség, vagy bármilyen sajátos készség, sőt eszközigénye sincs. Az egyedülálló lehetőség − a megnyert pályázatnak köszönhetően − valójában többszázezer forintos fizetős tanfolyamnak felel meg. Az előadássorozathoz
(amely sok-sok gyakorlati részt is tartalmaz majd) egyedül a fogékonyság elengedhetetlen, valamint az, hogy a
martonvásári Beethoven Általános Iskola, illetve a Művészeti Iskola tanulója legyen a jelentkező. A képzések,
amelyek szakkör jelleggel indulnak: fotográfus, foltvarró,
rádiós (online), textilbaba varró, újságíró (online).
Jelentkezési határidő: október 31.
Jelentkezni a (22) 460−286-os telefonszámon (9−16 óra
között) és/vagy a bbkozpont@gmail.com e-mail címen lehet. (Tanfolyamonként legfeljebb 15 jelentkezőt várunk.)
Brunszvik-Beethoven Központ

Merj szeretni!

Mint ahogy minden hajónak nevet adnak, úgy − ha
nevet keresnénk − a házasság léghajójának, semmi
sem lenne találóbb a „Merj
szeretni” névnél, mely jól
láthatóan díszítené léghajónk oldalát. Felmerülhet
a kérdés, hogy miért kell
merészség a szeretethez?
Azért mert szeretni a társunkat az sokszor kihívásokkal teli és küzdelmes.
Sokkal inkább egy hosszútávfutásra emlékeztet, mintsem egy rövidtávfutásra és
igen nagy eltökéltség szükséges hozzá, hogy megfelelően vegyük az utunkba kerülő akadályokat, leckéket.
Az első nagy próba a türelem. A türelem azt jelenti,
hogy uralkodsz az érzelmeiden, és nem engeded, hogy
azok uralkodjanak rajtad.
Ha a házastársad megbánt,
rögtön visszavágsz, vagy
uralkodsz magadon? Vajon
a harag az első érzelmi reakciód, amikor méltánytalanul bánnak veled? A tü2012. október

relem hiánya az otthonodat
háborús övezetté változtatja, a türelem gyakorlása viszont elősegíti a békesség
és a nyugalom megteremtését. A türelem segít abban,
hogy megengedd a társadnak, hogy egyszerűen csak
ember legyen, és hogy követhessen el hibákat. Amikor a másik hibázik, a türelem úgy dönt, hogy időt adj
a másiknak hibája helyrehozatalára. Vajon milyen hangulat uralkodna otthonodban, ha a következő bibliai szemléletet alkalmaznád:
„Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért ros�szal ne fizessen; hanem jóra
törekedjetek úgy egymás
iránt, mint mindenki iránt!”
(1Tesszalonika 5:15). Kívánjuk mindenkinek, hogy
a türelem gyakorlása révén
igazi áldássá lehessen társa és a környezete számára! (Forrás: Stephen&Alex
Kendrick: Merj szeretni)
Czékusné Biró Nóra és
Fodor-Adorjáni Edit
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EZ TÖRTÉNT

Ez egy „Állati Jó Nap” volt!

Szeptember 8-án egy hihetetlenül jó
családi kutyás rendezvénynek lehettek
részesei az Állati Jó Napra ellátogatók.
A délelőtti állatsimogatónak óriási sikere volt. Sok kisgyermek és szülő kerülhetett közelebb olyan háziállatokhoz,
mint a nyúl, a kutya és a póniló.
A diákotthon gyermekei is egy örömmel teli délelőtt részesei lehettek. Az állatok közelsége, szeretete már önmagában is sokat segített, a Tordas Zoo terápiás célokra kiképzett állatai révén. A
mentős és rendőrségi autók megtekintésével az érdeklődők közelebb kerülhettek a mentősök és a rendőrség munkájához, az általuk használt berendezésekhez és eszközökhöz.
A műsort dr. Mészáros Patrícia kérdései
tették színesebbé. Ez után játékos vetélkedők következtek, különböző próbatételekkel: állatvédelemmel kapcsolatos
kérdések Nádasné Burnyóczki Judittal,
célba dobás, rajzolás, csontkereső játék, találós kérdések gyerekeknek. Akik
minden pályán jól teljesítettek, jutalomban részesültek.
Délután a Szent László Völgye Lovas
Egyesület és a Hajdu Péter Kutyabarátok Körének bemutatóit élvezhettük,
végül a kutyaszépségversenyen megmutathatták magukat a szebbnél szebb
négylábúak és természetesen gazdáik.
A szépségverseny zsűritagjai: dr. Mészáros Patrícia, Balikó Adrienn, és dr.
Jellinek Kinga bizony nagyon nehéz
döntés előtt álltak, de hosszas tanácskozás után az értékes díjak méltó gazdára találtak.
Köszönjük mindazoknak, akik támogattak bennünket: Grósz Józsefnek és
feleségének a sok segítséget, a Vianni
üzletláncnak, a Homeopatricia állatorvosi rendelőnek, a Gyurivillnek, a
Xeless Kft-nek, a Polgármesteri Hi12
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vatalnak, Gucsek István alpolgármesternek, a Brunszvik-Beethoven Központnak,
a Szent László Völgye Lovas Egyesületnek, a Martongazda Kft-nek, a Gyógyszertárnak, a Napsugár fagyizónak, a
Koala büfének, az Akadémia Nyomdának, a Kramár ABC-nek, a Tordas Zoo-

nak, a Brunszvik Teréz Óvodának, a
GMH Credit Kft-nek, az Enis pékségnek, a Hajdu Péter Kutyabarátok Körének, Dezső Tímeának, a mentőknek, a
rendőrségnek, a WTR Kft-nek, a Generál Net Acélszerkezetgyártó Zrt-nek, a
tejszeletet felkínáló budapesti vállalkozásnak, a Zálogháznak, a Rozi Néni Állateledel Boltjának, Szabó-Horváthné
Mártinak és a 100 Ft-os boltnak, illetve
mindenkinek, aki bármi módon közreműködött a rendezvény szervezésében
és lebonyolításában.
A résztvevők kérésére jövőre megismételjük a rendezvényt, így aki idén nem
tudott eljönni, jövőre megteheti. Bízunk
benne, hogy még több gazdit és érdeklődőt mozgat majd meg a jövőben e rendezvény, várunk szeretettel mindenkit
jövőre is!
Kissné Molnár Zsuzsanna, Kiss Barbara

Fehér kutyák a Vásártéren
Szeptember utolsó vasárnapján rendeztük meg a Svájci Fehér Juhászkutyások
Klubjának kiállítását. A rendezvénynek idén Martonvásár városa adott otthont,
melyre 16 svájci fehér juhászkutya érkezett, hogy ezen a szépségversenyen megmérettessen. A kiállítás 10 órakor kezdődött dr. Szabó Tibor polgármester megnyitójával. A bírálatok délig tartottak. Ez idő alatt, azon kiállítók, akik éppen nem a
ringben mutatták be kutyájuk szépségét, élvezhették a Martonvásáriak vendégszeretetét. Dobos Lajos, a rendezvény egyik főszervezője gondoskodott a baráti hangulatról, mindenkihez intézett pár kedves szót. A díjátadó után megnézhettük a
martonvásári huszárok lovasbemutatóját, amelyet vastapssal ismert el a közönség.
Dobos Lajos, aki tevékeny kiállítóként mind Magyarországra, mind külföldre jár
kiállításra, elmondta, hogy ilyen nagyszerű rendezvényen még nem vett részt. Főszervezőként köszönetet mondott a kiállítók nevében mindazoknak, akik ezt a
kutyakiállítást egy nagyszerű hangulatú, magas színvonalú rendezvény szintjére emelték, külön is kiemelve Martonvásár önkormányzatát és dr. Szabó Tibort a
helyszínért, Arnoldot a csülökpörköltért, és a huszárokat az élvezetes bemutatóért.
Végezetül egy Mahatma Gandhitól származó idézettel búcsúzok: „Egy nemzet
nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”
Magyar Kata

2012. október
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Tisztelt Forum
Martini!
Egy komoly problémával fordulnék
Önökhöz. Immár két éve jelent számunkra problémát kisfiunk óvodai elhelyezése. Már tavaly is beírattattam
a kisfiamat az óvodába. Akkor azt a
választ kaptam, hogy nincs hely az
oviban, így ezért nem tudják felvenni. Idén ismét jelentkeztünk az oviba. Szintén ugyanazt a választ kaptuk,
hogy nincs hely, és hogy felveszik az
adatokat és értesítenek, ha lesz hely.
Aki felvette az adatokat, annyira nem
foglalkozott velünk, hogy még a telefonos elérhetőséget sem kérte el. Mire
én rákérdeztem, hogy a telefonszámomat nem kellene-e felírni azért, hogy el
is tudjanak érni.
Tavaly voltunk az alpolgármester úrnál
is, aki szintén azt mondta, hogy nem
tud mit tenni. Kérdezem én, hogy akkor miért is vesznek fel olyan gyereket, aki nem jár óvodába, mert személy
szerint ismertem egyet, aki beírattatta
a gyereket, de nem vitte oviba. Szóval
csak foglalta a helyet! Valamint miért
veszik fel azokat, akik nem is itt laknak? Én elmentem a gyúrói oviba tavaly, mert hátha felveszik oda a gyerekemet. Persze ott is elutasítottak, mert
nincs hely, és nem is oda tartozunk.
Tudomásom szerint a gyerekeket kötelező 3 éves kortól felvenni óvodába!
Vagy talán ez még sem így van? Ahhoz, hogy a gyerek óvodába tudjon járni, el kellett vinnem Érdre, ahová viszont nem tudom átvinni vonattal, csak
autóval, mivel nincs meg az Érd-alsói
vonal. Sok martonit kérdeztem meg ezzel kapcsolatban, akik szintén így gondolják. Ami fájó, hogy a férjem ide fizeti az iparűzési adót is, ami nem egy
kis összeg. Nincs óvoda, nincs bölcsőde, nincsen semmilyen intézmény, ami
megoldaná a gyerekek nappali elhelyezését. Mi akkor erre a megoldás? Tudom, hogy itt a lakópark, és sok lett a
gyerek, de mivel több ember lakik a
városban, több a bevétele is az önkormányzatnak. Még sem látom, hogy javulna a helyzet. Ki ebben a valódi illetékes, és kihez lehetne fordulni a problémával?
Kérem, ha megoldható, tegyék be ezt az
újságba.
Köszönettel
Majer Istvánné

Hulladék-szállítás, kérdőjelekkel
Keddenként elviselhetetlen bűzt, és
− amíg valamelyik ingatlantulajdonos
le nem locsolja − gusztustalan nyomo
kat hagy maga után az úttesteken, a
vélhetően lyukas tartályokból kicsurgó
szennylé. Talán érdemes lenne eljárni
annak érdekében, hogy a szolgáltató javíttassa ki járműveit, és a folyamatosan
megemelt szemétszállítási díj ellenében
minőségi munkát végezzen.
Az idei lomtalanításra az Érd-Kom által közzétett Környezetvédelmi hírlevél
az ingatlanok elé kitett lomok elszállításáról szólt! A Forum Martini legutóbbi melléklete viszont arról tájékoztatta
a lakosságot, hogy a megadott időpontokra a lomokat be kell szállítani vagy
szállíttatni a Rendezvényudvarba. A lakosság nagy része döbbenten fogadta a
hírt, hiszen a szolgáltató a szemétszállítási díj ellenében kötelezettséget vállalt a
lomok ingatlanok elöli elszállítására! (Itt
jegyzem meg, hogy néhány éve évente
2 ízben volt lomtalanítás, ami váratlanul
csökkent egyetlen alkalomra!) Ezzel az
intézkedéssel olyan helyzetbe kényszerítik az amúgy is nehéz helyzetben lévő
lakosságot, hogy (ki tudja, kinek az érdekében?!) többlet terheket vállaljon, ha

meg akar szabadulni felesleges ingóságaitól. Vagy időt, energiát, benzinköltséget nem kímélve maga viheti el saját kocsijával a megadott helyszínre a lomokat, vagy fizethet közel ezer forintot az
önkormányzatnak az elszállításért!
Megengedem, lehetnek racionális megfontolások a döntés mögött, de az tény,
hogy az egyáltalán nem a lakosság érdekeit szolgálja!
Végül – nem csak saját véleményem
alapján – szeretném ismét javasolni, szíveskedjenek a szolgáltatót olyan
együttműködési megállapodás megkötésére ösztönözni, amely alapján kizárólag a ténylegesen kiürített kukák kerülnének leszámlázásra!!! Azt gondolom, hogy a 3. évezredben, különösen,
ha már vonalkóddal is meg vannak jelölve a kukák, szemétszállítás esetén
sem teljesíthetetlen elvárás, hogy csak a
tényleges szolgáltatás alapján kerüljön
a fogyasztás ellenértéke megállapításra.
Cserményi Hajnalka
(A szerző által felvetett kérdések egy részére választ találhatnak olvasóink a 4.
oldalon, Gucsek István alpolgármester
Így is lehet lomtalanítani? című írásában. A szerk.)

„Gyere a könyvtárba,
ez az olvasás fellegvára”
TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0047
A Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár
36 917 512 forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program „Tudásdepó−Expressz” országos könyvtári
szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázati kiíráson. Az elnyert támogatásból intézményünk a következőket tudja megvalósítani:
– olvasótábor;
– női szerepek, női sorsok bibliote
rápiás sorozat;
– olvasás ösztönző melléklet a Forum
Martini újságban, valamint webes
felületen;
– i rodalmi élmények a könyvtárban;

– számítógépes könyv megismerése és használata készséget fejlesztő
foglalkozás;
– mesevilág égig érő mesefája;
– vers mindenkinek!
– digitális írás-tudásfejlesztés;
– martonvásári könyvek kutatása;
– sérült fiatalok a könyvtárban.

A projekt időtartama: 2012.10.01. − 2014. 03.31.
Az intézményről és a projektről bővebb információt a www.martonvasar.hu oldalon olvashatnak.

2012. október
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JÓ TUDNI – HIRDETÉSEK

„Út a kreativitáson
keresztül a munkába”

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0116
A Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ
és Könyvtár 27 454 903 forint uniós támogatást nyert az
Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” című, 3. ütemben meghirdetett
pályázati kiíráson.
Az elnyert támogatásból intézményünk a következő témákban nyújt majd képzési lehetőséget a 6−18 év közötti
tanulóknak: 2 alkotó fotográfus szakkör, textilbaba készítő szakkör, foltvarró szakkör, elektronikus sajtó és online
rádió szakkör, elektronikus sajtó-online újságírás tartalomkészítés szakkör, 2 színjátszó tábor, kerámia tábor, ötvös, tűzzománc ékszerkészítő tábor.
Projekt időtartama: 2012. 08. 01. − 2013. 09. 31.
Az intézményről és a projektről bővebb információt a
www.martonvasar.hu oldalon olvashatnak.

Ökumenikus Bibliaóra

Szeretettel hívunk és várunk felekezetre való tekintet nélkül mindenkit október 16-án
(kedden) este 6 órára a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor

14
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Felhívás!

Pszichiátriai szerek viselkedési bajokra? Ha gyermeke
„tanulási gondok” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: (1) 342−6355, (70) 330−5384
E-mail: info@cchr.hu; weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
A Harmonikus Fejlődés Alapítvány

tájékoztatja Önöket a 2011.évi pénzügyi eredményéről:

Mérleg 2011
       Pénzeszköz:
Eszközök összesen:
       Induló tőke:
       Tőkeváltozás:
       Tárgyévi eredmény:
Források összesen:
Eredményk imutatás
Bevétel:
Költségek:
Tárgyévi eredmény:

Ft
240 000
240 000
100 000
182 000
– 42 000
240 000
Ft
46 000
3 000
91 000
– 42 000

1%-ból
egyéb

Bilik Sándorné, az alapítvány elnöke

INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. szeptember 1–30-áig
Házasságot kötött 2 pár.

Újszülöttjeink:
Szigeti Mia Luca, Horváth Gréta, Baki Vivien, Schittler Diána, Varga Márk, Heilmann
Anna Boróka, Hutzler Lili
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink:
(Technikai okok miatt e számunkban elhunytjaink nevét nem tudjuk közzétenni.
A szerk.)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
SIMON LÁSZLÓNÉ JULISKA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Deli család
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
VARGA CSABA temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek el, és ezzel fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
A gyászoló család

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség-számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: (20) 432-9407.
• Ha németosztályzatodon javítani akarsz, már most dolgozzunk
együtt. Tel.: (30) 234−8694
• Martonvásáron építési telek eladó. Tel: (20) 974−9631
• Január 1-jétől a martonvásári háziorvosi rendelőbe körzeti ápolónő munkatársat keresek. Érdeklődni lehet a 460−053-as telefonszámon, vagy személyesen a rendelőben dr. Takács Imolánál.

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: október 27., 28. és november 17., 18.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: november 3., 4.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: október 20., 21. és november 10., 11.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Tel.: (25) 455−812
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Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Orbán András
Fotó: Kizmus Lajos, Turcsányi Ercsébet, Vécsy Attila
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelős kiadó: Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentők:
104
A 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 hálózati üzemzavar bejelentés:
(20) 852−0354 (a nap 24 órájában)
(22) 784−849 munkaidőben; vizikozmu@szlv.hu
• Fejérvíz hiba bejelentés
(30) 962−2410
• 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: iskolafogá
szat | 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
kifüggesztett 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
Időpont egyeztetés szükséges!
– Iskolai és ifjúság egészségügyi védőnő: Máthéné Jaskó
Anna E-mail: anna.vedono@gmail.com
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Vegyes bajnoki
nyitány
Felnőtt csapatunk a Duna
fém otthonában jó játékkal
2:1-re nyert, majd hazai pályán fogadtuk a komoly erőket képviselő Sárosd csapatát. Ezen a
mérkőzésen nagyon fegyelmezetten
játszottunk és végül Király parádés góljával sikerült nyernünk 1:0-ra. Egy kissé elbíztuk magunkat Kápolnásnyéken,
ahol az ellenfelünk hibáinkat kihasználva 1:0-ra nyert. Ismét hazai pálya
következett, Sárszentmiklós csapatát fogadtuk. A mérkőzés elején egyéni hibák miatt rögtön hátrányba kerültünk, így mindig az eredmény után futottunk, s hiába dolgoztunk ki rengeteg
helyzetet, végül csak 2:2-es döntetlent
értünk el.
Kupa sorozatunk véget ért, hazai pályán az NB III-as Bölcske csapata ellen
már nem volt esélyünk. Az első félidőben még tartottuk magunkat, de a második félidő elején figyelmetlenségünknek és a kiállításunknak köszönhetően
megpecsételődött a sorsunk. Összességében nagy menetelés volt, gratulálunk
a srácoknak a remek teljesítményért.
Mérkőzéseinkről és programjainkról
bővebb információt honlapunkon, a
www.martonsk.gportal.hu oldalon találnak.
MSK

Gólözönös mérkőzések

Megtartottuk I. Bozsik Tornánkat Martonvásáron (képünkön),
melyen ezúttal is Gyúró, Tordas, Etyek, Vál és Martonvásár
U7−9−11-es korcsoportjai mérték össze tudásukat. Remek hangulat, remek mérkőzések jellemezték tornánkat a közel 150 gyereknek köszönhetően. Tornánkon az FMLSZ részéről Wurczinger Lóránt megyei
koordinátor, az MLSZ részéről Korolovszki György szakmai vezető vett részt, ők
nyitották meg és zárták tornánkat a gyerekek nagy örömére. Martonvásáron körzeti válogatott edzéseket és alközpont válogatott edzéseket tarunk, melyen többek
között a Felcsúti Akadémia U13-as csapata is részt vesz.
Sajnos válogatott tornáinkat már Felcsúton tartjuk (köszönet a felcsúti vezetőknek), a helyi körülmények nem megfelelőek, gondolunk itt az öltözőkre, zuhanyzókra, mellékhelyiségekre…
Az U13-as csapatunknak is elindult a bajnokság. Kicsit tartottunk tőle, hiszen sokan távoztak csapatunkból, de egyelőre remekül helyt állunk. Gyúrón 21:0-ra, hazai pályán a Pázmánd ellen szintén 21:0-ra, Pákozdon 5:0-ra, Ercsi ellen 13:0-ra,
végül Iváncsán 4:0-ra nyertek fiaink.
Az U11-es csapatunk is remekül helyt áll a Buda Körzeti Bajnokságban, a
Martonvásáron megrendezett tornánkon Százhalombatta ellen 13:1-re, a Biatorbágy
csapata ellen 4:2-re nyertünk. Gratulálunk a gyerekeknek a remek teljesítményért.
Programjainkra, rendezvényeinkre mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel. Bővebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon találnak.
Mustang SE

Újabb szezon –
ismét kézilabda
Megkezdődött a 2012−13as Fejér megyei bajnokság. Férfi és női csapa
tunk eddig egyaránt
négy-négy meccsen van túl. A férfiak két győzelemmel az ötödik helyen állnak, női csapatunk pedig
egy döntetlennel a nyolcadik helyen áll a bajnokságban. Az aktuális meccseink időpontjáról tájékozódjon az egyesület honlapján a
http://martonvasarkse.webuda.com
oldalon vagy figyelje a városban kihelyezett plakátjainkat! Szeretettel
várunk minden kedves kézilabda
rajongót mérkőzéseinkre!
Záborszky Helga
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Sakkozz, fejleszd a logikádat
és tanulj könnyebben!
Sakk oktatás Martonvásáron
szombat délelőttönként
a Beethoven Általános Iskolában.
Alsósoknak 9.00–10.00
Felsősöknek 10.15–11.15
Tapasztalt sakkoktatókkal vár minden gyereket
szeretettel a MARTONVÁL sakkegyesület.
Információ: (20) 918–4153

