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Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket
államalapító Szent István
ünnepe alkalmából
augusztus 20-án (hétfőn)
9 óra 30 perckor a Templomkertbe.

(Címképünk: Benczúr Gyula Szent István
felajánlja a koronát Máriának című képe,
a budapesti Szent István bazilika oltárképe.)

Várjuk Önöket…

…augusztus 25-én (szombaton) 7 órától termelői vásárra az Emlékezés terére;
…augusztus 31-én (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára, a városháza Geróts-termébe;
…szeptember 8-án (szombaton) 10 órától az Orgona utcai vásártérre egy „Állati jó napra”;
…szeptember 8-án (szombaton) 19 órára Bödőcs Tibor dumaszínházi előadására a Rendezvényudvarba;
…szeptember 13-ától 17-éig a Kukorica-Búza-Sörfesztiválra a Rendezvényudvarba.

A polgármester házhoz megy…

…augusztus 25-én (szombaton), 15 óra 30 perctől a Széchenyi István és a Teleki Pál utcákban.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra
augusztus 24-én – pénteken – 12 óráig.)
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Képviselő-testületi hírek
Képviselő-testületünk soron kívüli ülést tartott július 9-én, tekintettel a szennyvízszolgáltatás átszervezésével kapcsolatos, törvényben meghatározott
határidőkre, illetőleg a Mustang SE pályázati támogatási kérelmére.
Rendeződött a ráckeresztúri
szennyvíztisztítónak
helyet adó földterület jogállása, miszerint − a közös tulajdonban álló felépítmény
mellett − közös tulajdon
létrehozását határozta el a
földterület vonatkozásában
is a négy társult település,
Ráckeresztúr, Tordas, Gyúró és Martonvásár. Testületünk döntése értelmében,
adás-vétel révén, a szennyvíztisztítóban lévő tulajdoni hányadok alapulvételével Martonvásár az ingatlan 3767/10000-es részéhez
jutott 791 070 forint összegben.

Pályáztatott szolgáltató

A víziközmű-szolgáltatásról
szóló törvény hatályba lépése szükségessé tette, hogy az
ivóvízszolgáltatáshoz hasonlóan a szennyvízszolgáltatás
területén is megkeressük azt
a szolgáltatót, amely megfelel az új, szigorú jogszabályi
feltételeknek, kedvező ajánlatot ad a rendszerüzemeltetésre, biztosítva a folyamatos
és hatékony ellátást.
Testületünk
jövő
évtől
a többek között Cegléd,
Szigetszentmiklós, Százhalombatta városokat is ellátó, az új feltételrendszernek
megfelelő „ÖKOVÍZ” Kft.,
a víziközmű-szolgáltatás integrációjára, közös víziközmű-szolgáltató társaság létrehozására irányuló ajánlatát támogatta. Az új cég-

be beolvadás révén, jogfolytonosan működhet tovább a
jelenleg szolgáltatást nyújtó martonvásári Szent László Völgye Szennyvíztisztító
és Csatornahálózat Üzemeltető Kft. A martonvásári fogyasztók részére nyújtandó
szolgáltatások zavartalansága érdekében helyben fióktelep működhet.

Módosuló
közbeszerzési terv

Testületünk
módosította
az önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervét, tekintettel arra, hogy az önkormányzati gyűjtőutak felújításához kapcsolódó pályázat 2012-ben nem válik valóra (támogatásra érdemesnek ítélt pályázat, forráshiány miatt tartalékban).
Ugyanakkor az önkormányzat, mint gesztor település,
támogatást nyert a KEOP7.1.0/11 azonosító számú pályázati kiíráson, melynek
keretében „A Martonvásári
agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése,
bővítése és a csatornázatlan
területek rendszerbe történő becsatolása” című program előkészítése történik
meg. Ennek része egyrészt
a tervezés, másrészt egyéb,
tervezéshez kapcsolódó feladatok tárgyban kiírt közbeszerzések
lebonyolítása, melyet az önkormányzat közbeszerzési tervében
is tervezni kell. Az önkor-

mányzat módosított közbeszerzési terve ennek megfelelően a következők szerint
alakul:
Kiíró (ajánlatkérő): Marton
vásár Város Önkormányzata
Közbeszerzés tárgya: a
Martonvásári agglomeráció
szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása
c. projekt előkészítése: tervezés – elvi engedélyes tervezés (KEOP-7.1.0/11-20120018 pályázat)
Közbeszerzési érték: Pályázat szerint
Közbeszerzési eljárás időpontja: 2012. III. negyedév

Műfüves pályák

A Mustang SE megkereste
önkormányzatunkat, hogy
támogassuk közel 100 millió forintos beruházási tervüket két műfüves futballpálya kialakítására az önkormányzat tulajdonában
álló Sporttelepen. Az egyesület pályázatot nyújtott be
az MLSZ-hez a beruházás
költségeinek − a társasági
adóból befolyó bevételekből
történő − finanszírozására.
A pályázatot az MLSZ befogadta, jelenleg a szükséges
engedélyek bekérése folyik,
melynek keretében képviselő-testületünk, mint a megvalósítási helyszín tulajdonosa, hozzájárulását adta
ahhoz, hogy a pályázatban vállalt fenntartási időszak ideje alatt a Mustang
SE ingyenesen használhassa a műfüves pályák területét. Ez egyidejűleg a pályázat garanciális követelményeinek is megfelel.
A képviselő-testület tagjai

Értesítés
egyszeri
kifizetésről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról
szóló
1997. évi XXXI. törvény 20/A paragrafus
(1) bekezdés a) pontja
alapján, mely szerint
„A települési önkormányzat jegyzője azoknak a gyermekeknek, fiatal felnőtteknek, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága tárgyév
augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást folyósít”.
Az eseti támogatás
összege, gyermekenként 5800 forint, mely
összeget augusztus
29-én (szerdán) a házipénztárból fizetünk
ki.
A 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 68. §
(1) bekezdése szerint
a támogatás folyósításáról határozatot nem
kell hozni.
Pénzügyi osztály

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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Közösségellenes magatartás
A szabálysértésekről, a sza
bálysértési eljárásról és a sza
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok 2012.
április 15-ei hatállyal elvesztették szabálysértési rendeletalkotási jogukat, tekintettel
arra, hogy szabálysértési tényállást kizárólag törvény állapíthat meg. Azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 51. § (4) bekezdése lehetővé teszi az önkormányza
tok számára, hogy a tiltott, közösségellenes magatartások
esetében helyszíni bírságot és
közigazgatási bírságot megállapító önkormányzati rendeletet hozzanak. Martonvásár
Város Önkormányzata Kép
viselő-testületének
2012.
szeptember 1. napjától hatályba lépő 15/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete határozza meg azokat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, melyek esetében az
elkövetővel szemben figyelmeztetéssel lehet élni, illetve ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírság, vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Kiemelve a rendeletből a
gyakrabban előforduló közösségellenesnek minősített magatartásokat, a következőkre
hívom fel a figyelmet.Tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg:
– aki engedélyhez kötött köz
terület-használat esetén az engedélyt nem szerzi be vagy nem
az engedélyben meghatározott
célra használja a közterületet;
– aki
hirdető-berendezést
vagy hirdetményt tiltott helyen helyez el, különösen
élő növényzeten, utcabútoron, autóbuszvárón, elektromos oszlopon, -szekrényen,
telefonoszlopon, középületen, annak kerítésén;
– aki közparkokat, díszburkolatot, járdát, játszótereket ren-

deltetéstől eltérő módon vagy
céllal, így különösen görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, járművel használja;
– aki játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöld felületre gépkocsival vagy egyéb járművel, a fenntartást, fejlesztést
végző gépjárművek kivételével behajt, beáll;
– aki járművet közterületen
harminc napon túl tárol;
– aki 3,5 tonna összsúlyt
meghaladó járművet 22 és 6
óra között közterületen tárol;
– aki dohányzásra kijelölt helyek kivételével, a játszóterek területén és azok 50 méteres körzetében, a temető területén, a buszmegállók területén és azok 10 méteres körzetében, közintézmények területén és azok 50 méteres körzetében dohányzik;
– aki csendidőszakban zavaró hanghatásokkal járó tevékenységet folytat;
– aki a tulajdonában, használatában lévő ingatlan előtti kezelt terület, járdaszakasz
rendben tartásáról, gyommentesítéséről, hó eltakarításáról,
síkosság-mentesítéséről nem
gondoskodik;
– aki közterületre önkormányzati rendeletben nem
engedélyezett típusú vagy
méretű növényt telepít;
– aki a közterületen éget, a
közterületen keletkezett növényi hulladék égetését kivéve;
– aki munkanap kivételével
nyílt téren éget, nem beleértve az ételkészítést;
– aki közterületen ebet póráz
nélkül sétáltat, vagy szállít.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
polgármesteri hivatal ügyintézői szeptember 1-jétől rendszeresen ellenőrzik mindezt és
büntetik a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást elkövetőket. A helyi önkormányzati rendeletek megtekinthetők
a polgármesteri hivatalban, a
könyvtárban és a honlapon.
Farkasné Zámbó Judit

Bővített barátsági szerződés
Az idei, jubileumi, 25.
Markplatz Festen, Baien
furtban Martonvásár volt a
kiemelt díszvendég. Városunkat dr. Szabó Tibor polgármester és Gucsek István alpolgármester képviselte. Martonvásár Város
Önkormányzatának
Képviselő-testületi
döntése alapján az idei évben
Baienfurt polgármesterének,
Robert Wiedemann úrnak
Martonvásár Díszpolgára címet adományoztunk. Az elismerő címet ünnepélyes keretek között adtuk át, amikor a két polgármester bővítette, megerősítette a tavaly
nyáron Martonvásáron aláírt barátsági szerződést (képünkön). Szándékaink szerint jövőre sportolóink utazhatnak majd Baienfurtba. Továbbra is szeretnénk az iskolák közötti cserekapcsolatot
ápolni, illetve a Fanfár ze-

nekart látjuk majd vendégül
jövő ősszel a Kukorica Fesztiválon. Július közepén városunk büszkesége, a Százszorszép Táncegyüttes vendégeskedett testvérvárosunkban, és két fergeteges előadáson bizonyította, méltó arra,
hogy városunkat, országunkat képviselje.
A fesztiválon egy kiállítás
keretében lehetőségünk volt
bemutatni a Martonvásáron
élő és tevékenykedő művészeket, a Művészeti Iskola
növendékeinek munkáit.
S ha mindez még nem volna elég, a hazai gasztronómia kiemelkedő termékeit
kóstoltattuk a fesztiválra érkezőkkel.
Remek hangulat, sikeres szereplések, jó programok és a
németekből sugárzó szeretet
tette ezt a fesztivált felejthetetlenné.

Pfiffer Zsuzsa

Már nem csak látomás

És akkor váratlanul megjelent füstölve, zakatolva, kénköves
pokol látomásaként, irdatlan szájába köbméter számra tömve forró fekete sarat. Körülötte apró emberek tüsténkednek, s
izzó lehelete ellenére egyengetik útját.
Mi meg bámultuk szájtáti gyermekként, reménykedő felnőttként, mert itt valami csoda van készülőben. Eddig csak morogtunk, átkozódtunk, reménykedtünk, legyintettünk már sokat, nem lett csoda belőle. És most mégis lett, mert a szörnyeteg, sistergő és tükörsima aszfaltcsíkot hagyott maga után.
Történt mindez július közepén, a Kossuth téren, a Széchenyi
utcában, a járhatatlan járdán, a kis híd felé.
Köszönik az itt lakók, az átmenők, a megfáradt lengéscsillapítók, a már „megtörten” figyelő, bukszát apasztó rugók, már
nyolcasba hajlott bringakerekek, és még sokan mások.
Nadrágszíjszorítós időkben bátorító látni a „mégis” büszkénfekete csíkját, hallani az „úton-járók” megkönnyebbült sóhaját.
Köszönettel használatba vettük.
Victor István és még sokan
2012. augusztus
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Szent István ünnepén
Az elmúlt évtizedekben, sőt,
nyugodtan mondhatjuk, hogy
az elmúlt évszázadokban is,
első királyunk ünnepén leggyakrabban azt emelték ki fiához, Imre herceghez írt intelmeiből, hogy tiszteljük a
külhonból érkezőket, az idegeneket. Fontos tanácsa ez
államalapító uralkodónknak,
ám a tíz fejezetre osztható
írásnak csak egy igen kicsi,
ám egyáltalán nem a legfontosabb fejezete, hiszen a királyi méltóságnak csupán hatodik részeként említi. Ennek
ellenére nyugodtan állítható, hogy az elmúlt ezer évben
országunk vezetése, uralkodóink, de a szabad magyarok
is mindig ennek szellemében
viselkedtek, s rendszerint jól
érezték magukat a más honból érkezők, lett légyen szó
bármely nemzet tagjairól.
Csak példaként, az Erdélybe telepített, települt szászok
nyolcszáz éven át őrizhették
meg nyelvüket, szokásaikat,
s ennek nem a magyar fennhatóság alatt, hanem csak a
Ceausescu korszakban lett
vége. Oly annyira szemünk
előtt tartottuk ezt az intelmet, hogy bizony gyakran a
szabad magyarok érezhették
magukat másodrendűeknek a
saját hazájukban, ahogy azt
Katona József is elmondatta
Tiborccal a Bánk Bánban.
Az intelmek elsősorban fiának, az uralkodásra készülő Imre hercegnek szóltak.
Ennek nagy jelentősége van
a sorrendet illetően. Ha már
a leggyakrabban emlegetett hatodik intelmet említettük, vegyük sorra a többit is.
I. István királyunk intelmei
között első helyen a katolikus hit megőrzésének fontosságát említi, ebből adódóan második helyen az egyházat, harmadikként pedig a
főpapoknak kijáró tiszteletet, mert „a főpapok rendje
ékessége a királyi trónnak”.
„A királyi hatalom negye4
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dik dísze a főemberek, az ispánok és a katonák hűsége,
vitézsége, tettereje, kedvessége, szolgálatkészsége, ők
ugyanis a királyság védőbástyái, a gyengék védelmezői,
az ellenségek visszaverői,
a határtartományok erősségei. Ezért, fiam, az atyáid és
testvéreid ők? Közülük senkit se taszíts szolgasorba…”
Ötödik intelemként a türelmet és az elfogulatlan ítélkezés megőrzését említi, s csak
ezt követi a vendégekre és a
külhonból érkezőkre vonatkozó útmutatás. Talán napjainkban is gyakrabban kellene emlegetni a hetedik, a tanács fontosságáról szóló intelmét: „A tanács teszi a királyokat királlyá, szabja meg
az ország határait, védi meg
a hazát, rendezi el a háborúkat, szerzi meg a győzelmeket, űzi el az ellenséget, nevezi néven a barátokat, szilárdítja meg a közösségeket,
rombolja le az ellenséges táborokat. Mivel tehát a tanácsokban nagy haszon lehetősége rejlik, nem szabad,
hogy azokat ostoba, követelődző, vagy középszerű emberek adják…” Nyolcadikként az elődök követésére,
a gyermekek engedelmességére inti fiát, majd visszatér
a hithez, hiszen a rendszeres
imát említi, s a sort a jósággal, az irgalmassággal és az
erényességgel fejezi be.
Végül az ötödikként említett elfogulatlan ítélkezéshez kapcsolódóan érdemes
egy fontos elvet megemlíteni. Első királyunk törvényeiben következetesen alkalmazza azt az elvet, hogy minél nagyobb beosztásban van
valaki, annál nagyobb a büntetése. Ugyanazért a tiltott
cselekedetért ötven tinót kellett fizetnie az ispánnak, tízet
egy vitéznek, s csak ötöt egy
közrendű, de szabad embernek…
Orbán András
2012. augusztus

Beharangozó
Martonvásáron a nyár vége sem telik unalmasan. Augusztus
20-án a Templomkertbe várnak minden kedves érdeklődőt
a Szent István napi ünnepségre. Szeptember 8-án a Rendezvényudvarban pedig a dumaszínház tagja, Bödőcs Tibor mozgatja meg a rekeszizmokat. Vendégünk lesz Janicsák Veca is.
A neves Kukorica-Búza-Sörfesztivál sem marad el, melyen
szeptember 13-ától 17-éig várják a látogatókat színes programokkal. A kézműves vásáron kívül térzenével gondoskodik
a jó hangulatról. A kiállításokon megtudhatjuk, hogyan is készül a sör, a különböző fajtákat akár meg is lehet kóstolni. A
Bencsik Sándor Emlékest keretében rock zenekarok lépnek
fel: a Deák Bill Blues Band, a Habos Oldal zenekar és a Szivárvány Zenekar (fogyatékkal élők zenekara). A többi napon
termékvásár, főzőverseny, szüreti felvonulás várja a látogatókat, a kisebbek pedig vetélkedőkben mérhetik össze erejüket.
A rendezvényről további tudnivalók a programfüzetben, szórólapokon, valamint a kihelyezett plakátokon találhatók.

BBKözpont oldal
– friss híreknek
A
Brunszvik−Beethoven
Központ és Könyvtár információs facebook oldalt hozott létre. Az oldal címe:
www.facebook.com/bbkozpont
Ezen az oldalon a legfrissebb hírek, műsor előzetesek, a programok időpontjai és helyszíne mellett a rendezvényeken készült fotókat is közöljük. Csak 1 lájk („Tetszik”) és minden aktuális információ birtokában lehet ezentúl
bárki. Követőinket szeretettel várjuk!
Nagy Árpád
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Akinek Martonvásár a hobbija
Tősgyökeres martonvásári családból származik, az 1980-as évek közepén cserélte fel budapesti munkahelyét azzal az eltökélt szándékkal, hogy itt, a családja közelében szeretne építkezni, vállalkozni. Martonvásár ifjú polgáraként, már akkor megfogalmazódott benne, hogy
tenni szeretne valamit falujáért, a közösségért.
Ő ma Martonvásár alpolgármestere, Gucsek István.
• Hogyan lesz elektromos
szake mberből alpolgármester?
− Tulajdonképpen
rokon
szakmák, egyik sem feszültségmentes!
Közéleti szerepvállalásom a
Martonvásári Napokkal egykorú. Vállalkozásommal a
kezdetektől támogattam a rendezvénysorozatot az energiaháttér megteremtésével, felügyeletével. Sokszor a semmiből kellett előteremteni a
technikát, a szükséges energiát. A „Napok” hátteréből
jól látszódtak a gyermekcipőben járó önkormányzatiság, a
falu gondjai. Persze kezdetben csak morgolódtam. Egy
sikertelen próbálkozás után,
2002-ben kaptam bizalmat a
martonvásáriaktól. Képviselőként fő célom volt a településüzemeltetés helyzetének javítása. Ez a terület ma
is meghatározója az alpolgármesteri feladataimnak.
• A kezdetek?
− Itt jártam óvodába és iskolába is. Akkor sem volt kön�nyű óvodába kerülni, egy kis
„protekcióval” mégis korhatár előtt kezdhettem. A nagymamám – Bözsi néni – volt az
egyik szakácsnő. Főztjeit és
süteményeit még ma is sokan
emlegetik.
• Milyen tanuló volt?
− Nem voltam kitűnő, de jó
tanuló voltam. Természetesen azok a tárgyak mentek
a legjobban, melyek tanárait kedveltem. Kedvenc tárgyaim voltak a matek, fizika, történelem és az akkor
még tanóra keretében működő néptánc.

• Mindig Martonvásáron élt?
− Igen, de bő tíz évig jártam
tanulni és dolgozni Budapestre. Első munkahelyem a Ganz
Villamossági Művek volt.
Meghatározó volt számomra,
hogy jól képzett neves mérnökök közé kerültem egy próbaterembe. Többségüktől, tapasztalt, koros szakemberektől, sokat lehetett tanulni, nem
csak szakmai területen.
• Ez akkor jó helynek számított. Mégis változtatott?
− A Ganznál művezetői beosztást kínáltak és komoly
szakmai karriert. Huszonévesen akkor ez még ritkaságnak
számított. Napokon belül kellett döntenem, a csábító lehetőséget választom a kötelező párttagsággal, ingázással,
esetleg Budapestre költözéssel vagy az irányváltást. Váltottam., Április 1-jén szegődtem el az MTA Kutatóintézetéhez. Hamarosan kiderült,
hogy nem volt bolond döntés.
Azóta elrepült 26 év, de az intézet ma is fontos számomra,
magánemberként, vállalkozóként és alpolgármesterként
egyaránt.
• Fiatalon mivel foglalkozott
még?
− Megvolt bennem is a fiatalok sokirányú érdeklődése. Meghatározó mégis,
hogy egész kisgyerekkoromtól kezdve édesapámmal, aki
elismert asztalos volt, esténként, hétvégenként eljártam
dolgozni. Így széles körű tapasztalatot szereztem az építőipar területén és megtanultam megbecsülni a munkát és
a munkán keresztül megszerezhető javakat.

• Ezentúl kátyú ügyek mellett törött asztalláb ügyében
is fordulhatnak Önhöz a polgárok?
− Hát, vannak érdekes esetek.
Egyébként ezermester típusú
ember vagyok. Családi támogatással bár, de saját erőből
építkeztünk. Büszkén mondhatom, hogy a házunkat és a
kertünket kétkezi munkával,
nagyobb részt feleségemmel
együtt építettük.
• Sport?
− Nem vagyok egy sportember. Gyerekkoromban természetesen grundfoci jelleggel jelen volt az életemben.
Mint közösségépítés is jó
volt ez, mert annak idején ahhoz, hogy focizhassunk előbb
rendbe kellett tenni a területet. Ez időnként földmunkát,
kaszálást jelentett, amit mi
gyerekek csináltunk, persze a
szülőkkel együtt. Szerencsésnek tartom magam, hogy a jóval idősebb korosztály is kijött a grundra focizni. Több
utcának volt grundja, és csatákat vívtunk focizva vagy
másképpen, indiánokként és
cowboyokként.
• Most valami hasonló történik, csak számítógépekkel.
− Igen, csak az fizikailag is
jót tett…
• Mi az, ami ma kikapcsolja?
− Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nyugodtan
mondhatom, a hobbim ugyanaz, ami a munkám. És ehhez a
feleségem minden támogatást
megad nekem. Szinte minden
időm a város körül forog. Élvezem a feladatokat. Mellette,
amire mégis marad idő, az leginkább a kert. Feleségemmel
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igyekszünk egy kis kerti tóval, növényekkel minél szebbet alkotni. Nagyon örülünk,
hogy sikerült olyan madarakat visszacsalogatni, melyek
korábban eltűntek a környékről. Most, idő hiányában valószínűleg azért nem nyernénk
meg a legszebb porta címet.
• Kirándulás, mozi, színház,
televízió?
− A városüzemeltetés, szépítés, rokon a kirándulással,
amit mindketten szeretünk.
Székesfehérváron a színházban törzsbérletesek vagyunk.
Szinte minden helyi rendezvényen részt veszünk, nem
csak hivatalból. Más települések rendezvényeire is szívesen eljárunk, egy kicsit szórakozásból, de a tapasztalatszerzés is fontos szempont.
• Tévéműsorok között hogyan
szelektál?
− Kevesen hiszik el, hogy
nem nézek tévét. De ez olyannyira igaz, hogy tévénk sincsen közel tíz éve. A rádió a
napindítás és a napzárás, reggelizés vagy vacsora közben,
néha háttérként. Alapvetően
az információkat is a rádióból
vagy az internetről kapom,
gyűjtöm. Nagyon szeretek olvasni, talán erre jut mostanában a legkevesebb idő. Egyik
kedvencem Wass Albert.
• Foci VB, Olimpia hidegen
hagyja?
− Ezt nem mondanám. Az
eredményre kíváncsi vagyok,
rádióban meghallgatom, de
annyira nem tud lekötni, hogy
focimeccset nézzek végig. Inkább csinálok addig valamit.
Olimpikonjainknak azért nagyon szurkolok, remélem,
sokszor szólal meg a Himnusz a tiszteletükre.
• Visszatérve a vállalt feladatához, mivel lenne elégedett a
ciklus végére?
− Elégedett embereket szeretnék látni…
…a hozzájuk vezető utak
mentén.
Nagy Árpád
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Díszpolgárok, Martonvásárért díjasok
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett állampolgári, képviselői javaslatok alapján, az Előkészítő Bizottság véleményének figyelembevételével úgy határozott, hogy 2012-ben
„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 vég-

R

Robert Wiedemann – Martonvásár díszpolgára

obert Wiedemann személyében
mi, martonvásáriak egy nagyszerű embert és egy kivételes polgármestert ismertünk meg. Martonvásár Város
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Robert Wiedemann polgármester úrnak
díszpolgári címet adományoz.
Húsz évvel az első hivatalos testvérvárosi szerződés aláírását követően Robert
Wiedemann és Szabó Tibor polgármesterek tavaly Martonvásáron, most pedig
itt, Baienfurtban írják alá újra azt a dokumentumot, mely megerősíti mindkét
település azon szándékát, hogy az elkövetkező években, évtizedekben is tartalmas és baráti kapcsolatot ápoljanak
több területen.
Településeink kapcsolata a rendszerváltás idején kezdődött, melyet 1993-ban
Testvérvárosi Szerződés aláírása követett. A hivatalos önkormányzati együttműködésen túl a települések közösségei is építették a nemzeteken és határokon átnyúló barátságokat. A Baienfurti
Fúvószenekar tagjainak, főként Franz
Riedinger úrnak a támogatása nélkül ma Martonvásáron nem lenne Fúvószenei Egyesület, a Művészeti Iskola szegényebb lenne sok-sok hangszerrel, de a Százszorszép Táncegyüttes is
sokat köszönhet Baienfurtnak. Az iskoláink közötti virágzó kapcsolat is a településvezetők támogatásával erősödött
meg, és rengeteget jelent a németül tanuló martonvásári fiatalok számára. A
sportolóink, az egyházközségeink tagjai
közti barátságok elindításában is óriási
szerepe volt a mindenkori martonvásári
és baienfurti vezetőknek, illetve polgármestereknek. Míg Martonvásárt hivatalosan öt polgármester is képviselte Baienfurtban, addig Martonvásárra
csak egy polgármester látogatott mindig, hiszen Robert Wiedemann 1990 óta
Baienfurt első embere. A kezdetektől
6

zett több évtizedes közösségi, közösségépítő munkásságáért. A képviselő-testület „Martonvásárért” kitüntető díjjal ismerte el dr. Kelemen András országgyűlési képviselőként Martonvásárért végzett munkáját, illetőleg Süle Józsefné, Rózsika helyi közösségekért végzett munkáját.
A díjakat Baienfurtban, illetve a Százszorszép Gála keretében adta át dr. Szabó Tibor polgármester. A díjazottak méltatását szerkesztett változatban adjuk ezúttal közre. Díjazottjainknak ezúton is gratulálunk!
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személyesen támogatta és építette a két település
együttműködését. Példát mutatott a mindenkori
martonvásári településvezetőknek,
segítséget ajánlott
és adott az önkormányzati munka
minden területén.
Martonvásáron
évek óta irigykedve szemléljük azt a
munkát, melyet Robert a tanácsházán és
a tanácsban megvalósít. Egyensúlyt teremt a különböző gondolkodású emberek között és közös munkára, előrehaladásra ösztönzi minden munkatársát. Az
elmúlt húsz esztendőben Baienfurt óriási fejlődésen ment keresztül, mert a városvezetés jól dolgozott, jól használta ki
kapcsolatait és mindig a helyi emberek
szempontjait helyezte a középpontba.
Robert Wiedemann olyan polgármester,
aki mindig nyitott az emberek felé, akár
baienfurti vagy éppen martonvásári polgárokról is legyen szó, személyesen segít megoldani gondjaikat.
Franz Riedinger úr 2004-ben lett
Martonvásár díszpolgára, hiszen ő indította el, és volt a motorja a településeink közötti kapcsolatnak. Tavaly Kurt
Frankenhauser kapott Martonvásárért
díjat a Művészeti Iskola és a fúvószenekar támogatásáért. Úgy alakult, hogy
a harmadik, nem magyar díjazottunk is
baienfurti polgár, aki az elmúlt 20 évben már igazi martonvásárivá is vált.
Azt gondolom, hogy most a legjobb
helyre kerül Martonvásár Város legmagasabb szintű kitüntetése.
Kedves Robert!
Köszönjük a baienfurti polgároknak,
hogy Téged választottak meg vezető-
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jüknek, köszönjük feleségednek, Gerdának és családodnak azt, hogy mindig
ott voltak melletted, és köszönjük Neked, hogy önzetlenül segítetted településünket, közösségeinket. Martonvásár
Városának polgárai és képviselő-testülete nevében is szívből gratulálok
a Martonvásár Díszpolgára kitüntető
címhez, további munkádhoz, a településeink közötti kapcsolat építéséhez sok
erőt és kitartást, az életetekben pedig
sok örömöt és szép sikereket kívánok!
Horváth Bálint

Dr. Kelemen András
– Martonvásárért díjas

K

épviselő-testületünk 2012-ben úgy
döntött, hogy Martonvásárért díjban részesíti dr. Kelemen Andrást, aki
a díját más alkalommal veszi át, mert
a díjátadó alkalmával külföldön tartózkodott. Őt sem kell sokaknak bemutatnunk, hiszen országgyűlési képviselőként 1998 és 2010 között szolgálta térségünket. Kelemen András pszichiáter,
politikai pályafutása előtt többek között
a székesfehérvári Szent György Kórház
osztályvezető főorvosaként dolgozott.
Képviselőként 12 éven át segítette településünket, jelent meg rendezvényeinken, tisztelt meg
mindannyiunkat
beszédeivel. Ezzel
köszönjük
meg neki közösen a több, mint
egy évtizeden át
végzett önzetlen
munkáját.
Horváth Bálint
(Mivel dr. Kelemen András a díjátadáskor külföldön tartózkodott, méltatását
teljes terjedelemben a díj átadása után
adjuk közre. A szerk.)
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Dobos Károly – Martonvásár posztumusz díszpolgára

özel húsz esztendeje nincs közöttünk Dobos Károly, aki Budapestről 1954-ben, harminc évesen került Martonvásárra, s lett a tanácsházán falugazda. Irányításával készült el
a Szent László úton a járda, s a meggyfasorok is hozzá köthetők. Itt hamar,
már az első árpaaratáskor befogadták a „pesti embert”. Mivel
a háború végéig a
budafoki tűzoltóságnál szolgált,
talán az is érthető, hogy idős
Bosnyák Mihál�lyal életet leheltek az önkéntes
tűzoltó egyesületbe. Az egyesület keretében megszervezte és a tagsággal, valamint lakossági összefogással megépítették a tűzoltószertárat.
Időközben Martonvásár nagyközséggé válása szükségessé tette, hogy az
itt élő több száz nyugdíjast egy klubba szervezve összefogják, és országjárásra is lehetőséget teremtve, elősegítsék fejlődésüket, szórakozásukat.
A Hazafias Népfront és a Nagyközségi Tanács támogatásával 1980. február
28-án több jó érzésű, a közért dolgoz-
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ni akaró társával együtt megalakította a Martonvásári Nyugdíjasok Klubját. Ennek vezetője kis ideig Tóth Imre,
majd a többség döntése alapján Dobos
Károly lett. A martonvásári klubból kinövő országos nyugdíjas érdekképviseletnél általános alelnöki tisztet töltött be.
A helyi klubban hetente jöttek össze a
nyugdíjasok, havonta egyszer színházba mentek, félévente közösen ünnepelték a névnapokat és kirándultak is.
Kezdetben így telt a klubélet. Később a
klub és tagsága részt vállalt különböző
ünnepségek és megemlékezések szervezésében is.
Dobos Károly szorgalmazta és a klub
által 1988-ban, az országban másodikként létrehozta a II. világháborús emlékhelyet, melyből később kialakult
az Emlékezés tere. Ennek tervezésében, kivitelezésében és nem utolsó sorban az akkori rezsimnél az engedélyezésében is kiemelkedő szerepet vállalt.
A teret, egy ideig a temetőt is éveken
keresztül a klub tagjai gondozták, tartották rendben. Az erdőháti gazdaság
anyagi segítségével a temető vízhálózatát is az ő vezetésével és irányításával
építettük ki.
Az első Országos Nyugdíjas Találkozót 1991-ben rendeztük, ezt követően

évente a Martonvásári Napok keretében 900−1000 vendéget fogadtunk.
Sajnos Dobos Károly klubelnökünk
1993. december 20-án, rövid szenvedés
után elhunyt. Nagy lett a hiányérzet. A
klubot 1994. február 27-éig ideiglenesen, majd újabb egy évben megválasztott elnökként dr. Grimm Lóránt vezette, majd Ambrus István lett az elnök.
Tisztelegve alapító elnökünk emléke
előtt a klub tagjai egybehangzó akarattal döntöttek arról, hogy Dobos Károly nevét vegye fel a szervezet. A klub
neve innentől: Dobos Károly Nyugdíjas
Klub Martonvásári Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete.
A klub tagsága továbbfejlesztette mind
azt a munkát, amit névadója elindított. Évek során az egész ország megismerte a Dobos Károly indította klubot,
Martonvásárt, és az Ő nevét.
Életében harcolt azért, hogy a helyi lehetőségek, körülmények minél többet
adjanak az embereknek, közöttük az
idősebb embereknek is, hogy lelkesek,
tevékenyek és közösségbe bizakodók,
jókedvűek és boldogak legyenek.
Kurucz Istvánné Lujza
(A posztumusz Díszpolgári elismerést
az ünnepségen Dobos Károly fia,
Dobos Lajos vette át. A szerk.)

Süle Józsefné Rózsika – Martonvásárért díjas

üle Józsefné Rózsikát szülőként ismertem meg, hiszen gyermekeink
osztálytársak voltak. Tapasztaltam már
akkor, hogy a kiránduló, vándortáborozó gyerekek után küldött süteményes
csomagjait milyen örömmel bontogatták a gyerekek. Rendszeresen találkoztunk a néptáncos rendezvényeken, kézilabda, foci találkozókon, ahova mindig
örömmel készített a versengő, szereplő
gyerekek számára finomságokat.
Biztos vagyok benne, hogy Önök is jártak a Postakocsi Vendéglőben, abban a
20 évben, amikor férjével együtt vezették. Irányításuk alatt az épület felfrissült, megújult. Öröm volt nyári estéken
beülni az általuk kialakított – mediterrán
hangulatú – virágos kerthelyiségbe egy
finom vacsorára, esetleg egy hideg italra. A vacsora fogyasztása közben jó volt
látni, hogy a vacsorát készítő konyhafőnök, háziasszony, ki-ki néz a konyhából
és figyeli, ízlik e vendégeinek az étel?

Gyermekeink menzájáról is sok-sok
éven keresztül gondoskodott.
A közösségi találkozókra, rendezvényekre rendszeresen készítette meglepetés süteményeit. Frissen sütött pogácsával várta a szüreti felvonulókat, meleg kemencés lángossal lepte meg a jótékonysági vásár résztvevőit. Bajnokságok végén vacsorára látta vendégül
a labdarúgókat, a kézilabdázókat. A
nyugdíjasklub tagjainak minimális hozzájárulás ellenében hangulatos vacsorákat, táncos rendezvényeket szervezett.
Az első főzőversenynek a motorja volt.
A karácsonyi szeretet vendéglátás indításában és bonyolításában is vezető szerepet vállalt.
Kedves Rózsika! Tudom, hogy nehezen
váltál meg az otthonoddá, hivatásoddá vált munkahelyedtől, munkádtól. De
azt is tudom, hogy megtaláltad életcélodat. Mindazt a tudást, amit a szakmádban megszereztél, a családtagjaid szá-

mára hasznosítod. A konyhádban mindig készül valami gyermekeid, unokáid, rokonaid és barátaid számára. Tudd,
hogy nekünk is hiányzik a Postakocsi
családias hangulata, ami nem az épületből, hanem belőled és munkatársaidból
áradt.
Kívánjuk neked,
hogy az elkövetkező években a
magad és a családod örömére még
sok-sok feladatod
legyen, melyeket
sikerül megvalósítanod.
Fogadd meg Eötvös József gondolatát:
„A boldogsághoz semmi nem szükségesebb, minthogy életünknek meghatározott célja legyen.”
Tóth Andrásné
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Martonvásári Nyár
Az idén is változatos programokkal várta látogatóit a
Martonvásári Nyár rendezvénysorozat. Többek között kiállítások, hangversenyek, népi játszótér, néptánc gála, fúvószenekari
találkozó és Anna Napi Búcsúi Bál
fogadta a szórakozni vágyókat.

A Százszorszép az a táncegyüttes, amely az elmúlt évtizedek alatt szinte városunk arculati elemévé vált. Hagyományos gálaműsoruk vendége volt a Művészeti Iskola Villő ifjúsági csoportja, valamint az esemény közben adták át az önkormányzat által odaítélt kitüntetéseket is.

Foltvarró, tehát szép kézműves kiállítás. Simone gitárjátéka, zongorával kísérve, ideális párosításnak bizonyult a hatalmas munkával előállított, lenyűgöző alkotások mellé. A
kiállított tárgyakat meg is lehetett
vásárolni.

Végvári Vitézek kiállítás több mint 50 látogatóval, pedig csak egy egyszerű
csütörtök délutánnak indult. Azután jöttek a vitézek, élőben láthattuk egyikmásik képen szereplőt. Jánváry úr, a fotóművész, a kiállítás tulajdonosa a háttérben meghúzódva figyelte az eseményeket. Somogyi Győző Kossuth-díjas
festő a méltató szavakat megköszönte hangszálproblémája miatt a kiállítást helyette megnyitó Szilágyi Péternek.

Az Első Martonvásári Fúvóstalálkozó az Olimpia
és a pusztító meleg ellenére is megérdemelt volna
több látogatót. Ennek ellenére az átütő zenét, az ismert dallamokat, az impozáns közös produkciót
nyilván nem csak a helyben lévők, de a környező utcák lakói is szívesen
hallgatták. Ahogy a zenekari találkozót, annak hangulatát nehéz képekkel bemutatni, úgy a Lángvirág
„tüzes” műsorának sokszínűségét is, hiszen mozgásviláguk csak nyomokban
tükröződne még a legjobb
minőségű képeken is. Ezt
is látni kellett (volna)!

8
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Az esti programra a fiatalok idejekorán gyülekezni kezdtek. A tombolahúzáson segédkező „ValóVilág”osok és a később érkező Vastag Csaba
is kedvesen beszélgetett, szívesen
fotózkodott a nézőkkel. A mintegy
kétszáz vendég láthatóan jól érezte
magát.

2012. augusztus

EZ TÖRTÉNT

Tábori üdvözlet

Ezerjó és kadarka
Nagy érdeklődés kísérte a július 27én, pénteken megrendezett, immár
10. Borút Konferencia és Találkozót, melynek ezúttal a Rendezvényudvar nagyterme adott helyet, ami a
több mint száz vendég mellett majdnem szűknek is bizonyult. E rendezvény illeszkedik a 22. Martonvásári
Nyár rendezvénysorozatának programjába. Szokásainknak megfelelően ezúttal is színvonalas szakmai előadások hangzottak el, melyek a szőlő-borágazat iránt érdeklődők számára időszerű ismereteket is nyújtottak.
Elsőként dr. Hajdu Edit szőlőnemesítő mutatta be a Hungarikum szőlőfajtákat és az e szőlőfajtákból készült
borokat, kiemelve a hazai nemesítésű
és forgalomban lévő fajták minőségi
értékeit, kedvező nemzetközi lehetőségeit. Az ezerjó, a kéknyelű, a kövidinka és a kadarka mellett, – hogy
csak az ismertebbeket említsük − még
számos jó bort adó fajta jellemzőiről

kaphattunk képet. Ezt követően Horváth Júlia borászvállalkozó nyújtott
széles körű tájékoztatót a borkereskedelem jelenlegi helyzetéről, aktuális hazai teendőiről és jövőbeni feladatairól.
Simon Cecília a Bátaapáti Eurobor Kft.
tevékenységét mutatta be, a feldolgozás, tárolás, értékesítés helyzetét értékelve. A színvonalas előadásokhoz
kapcsolódott az itt is említett borok
kóstolása. Vendégeink voltak Tordas,
Gyúró, Kajászó, Vál, Pázmánd és Baracska borász képviselői is.
E programok után vacsorával kedveskedtünk vendégeinknek, akik eközben konzultáltak az aktuális szőlészeti-borászati teendőkről. A rendezvény sikere, melynek létrejöttében kiemelkedő szerepe volt dr. Janky Ferencnek és a Kertbarát Egyesület tagjainak, városunk rangját, ismertségét
öregbítette.
Varga Béla

Mesetábort hirdettünk idén a marton
vásári alsós hittanos gyermekek részére. Nagy örömünkre sok kisiskolás vett
részt az ötnapos táborban, a legtöbben
először töltöttek ilyen hosszú időt távol a szüleiktől. Gyúrón, a katolikus
közösségi házban volt a táborhelyünk,
néhányan a kőházban aludtak matracokon, de sokan inkább kipróbálták a sátorozás izgalmait.
A tábor keretét Berg Judit Cipelő cicák
és Rumini című könyvei adták, ezek
köré épültek fel a programok. Nagy
élményt jelentettek a gyerekeknek az
akadályverseny számai, a kánikulát
enyhítő vízi csaták, a lovas-kocsizások,
a reggeli tornák, a mesés hittanórák, s
a kézműveskedés is, a Cipelő Cica varrása. A legérdekesebb nap talán az volt,
amikor egész napos kirándulás keretében elgyalogoltunk Válig, onnan pedig
busszal mentünk tovább a Tabajdi Mezítlábas Parkba. A hét során a táborozók színdarabbal is készültek: betanultak egy mesejátékot, amihez a jelmezt
is saját maguk készítették. A tábor zárónapján a szülőkkel közösen szentmisén adtunk hálát az együtt töltött hétért,
majd következett az előadás. Nagy sikert arattak a gyermekek a vidám kis
színdarabjukkal, a színes kellékekkel
és a befejező tánccal.
Szeretnénk köszönetet mondani a gyermekek nevében mindenkinek, aki a táborunkat támogatta. Sok finomságot
kaptunk a szülőktől, anyagi segítséget
a Székesfehérvári Püspökségtől és a
KALÁSZ országos vezetőségétől. Hálásak vagyunk a tábort vezető hitoktatóknak és az ő munkájukat segítő önkénteseknek.
Szilágyi Melinda

A Villő képviselte Magyarországot!
Dr. Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul úr kérte fel
Művészeti Iskolánk Villő csoportját erdélyi szakmai utazásra.
Egyetlen (!) magyarországi fellépőként vehetett részt az Ezer
Székely Leány napja rendezvényen, ami példa nélküli (és reméljük hagyományteremtő) szakmai elismerés. Ennek tudható be, hogy a magyar főkonzulátus is felkarolta az ügyet és hivatalos vendégként fogadta a csoportot. Az alkalomnak megfelelően készült fel a Villő csoport programban, testben és lélekben a megmérettetésre, hiszen egész Erdély legjobb néptáncosai között nyílt lehetőség a közös táncra, új ismeretek,
barátságok megszerzésére.
Gratulálunk!
Nagy Árpád
2012. augusztus
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Tanévkezdés az
iskolában

Megújuló kastélypark
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja sikeresen pályázott a KEOP-2009-3.1.3
Gyűjteményes
növénykertek és védett történeti kertek helyreállítása elnevezésű pályázatra „A történeti Brunszvik Kastélypark
degradált élőhelyeinek rekonstrukciója” című, KEOP3.1.3/2F/09-2010-0005 számú pályázattal. A megvalósítandó program két részből áll.
Az első a kastélypark tavának és mellékvizeinek kotrását, tisztítását, valamint a műtárgyak, zsilipek helyreállítását, a második a történelmi
park idős fáinak megóvását,
kezelését tűzte ki céljául – olvashattuk az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja sajtóközleményében.
A tavat legutóbb 1974-ben a
Vízügyi Tervező Vállalat tervei alapján tisztították. Az elmúlt közel 40 év alatt maga
a tómeder és a vízellátó csatornák jelentősen eliszapolódtak, és az elzárást szolgáló szerkezetekre is ráfér a felújítás. Az eliszaposodás miatt, főként a nyári időszakban nem megfelelő a tó vízpótlása, ezért a víz minősége
a nyári kánikulában romolhat. Az alacsony oxigéntartalom következtében a tó károsan algásodhat. A tó és mellékvizeinek kotrási és tisztítási munkálatai, valamint a kastélypark rekonstrukciója augusztus 1-jén kezdődött el. A
kivitelező az Aranyponty Zrt.
és a Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft..
10
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Az 5,7 hektáros tó esetében
a tófenék iszaptalanítása, a
belső lecsapoló csatornák,
partfalak helyreállítása, a
tápcsatorna bevezető szakaszán az ülepedett szerves
anyag eltávolítása a feladat.
Üzemképes állapotba hozzák
a lecsapoló csatorna zsilipjeit, a zsiliptornyokat felújítják
a kivitelezők.
A martonvásári kastélypark
1770-es évektől gyarapodó
kertjének alapja a tölgy−kőris−szil ligeterdő, amelyet az
évszázadok során tulajdonosai ritka növényfajok betelepítésével gazdagítottak. A 70
hektáros kertben közel 100
erdei növényfaj talált menedéket. A változatos élőhelyet
kínáló növényvilághoz gazdag madárfauna is társult. A
kert faállományáról készített
állapotfelvétel megállapította, hogy a díszfák állapota
igen változó.
A csatornák rekonstrukciójával, az iszaptalanítással jelentősen javítható a tó vízminősége. A vízminőség javulásának következményeként nő
az oxigéntartalom, helyreáll a
biológiai egyensúly. Az MTA
Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete
az említett munkálatok után
vállalja, hogy a megújult tavi
ökoszisztémát évi állapotfelméréssel ellenőrzi.
A lényeg, hogy mindezek eredményeként rövidesen egy megújult kastélypark várja a kikapcsolódásra vágyó látogatókat
Martonvásáron.
Orbán András
2012. augusztus

Még a tanévkezdést megelőzően tartjuk
meg a javítóvizsgákat. Ennek időpontja:
augusztus 27. (hétfő) 10 óra.
Ugyancsak a tanévkezdet előtt kell
a tankönyvek árát befizetni. A szülők ezt augusztus 30-án (csütörtökön) 16-tól
17 óráig, illetve augusztus 31-én (pénteken) 10-től
12 óráig és 13-tól 15 óráig fizethetik be az iskola portáján. Az első tanítási napon csak azok a tanulók kaphatják meg a tankönyvcsomagot, akik előzetesen kifizették azt, illetve akik ingyenes tankönyvre jogosultak, és
az ehhez szükséges igazolásokat az előző tanév végéig
benyújtották.
Tanévnyitó ünnepélyünket szeptember 3-án (hétfőn)
8 óra 30 perctől tartjuk. Ehhez a gyülekező 8 órától lesz.
Az iskolai kórus tagjait 7 óra 45 percre várja Tünde néni
a tornateremben.
A gyerekek az alkalomhoz illő ruhában jelenjenek meg,
táskát, írószert és órarendet hozzanak magukkal. Az évnyitó után a szokásos tanév eleji szervezési feladatokkal
(tankönyvosztás, órarend, házirend, balesetvédelmi szabályok ismertetése) töltjük a délelőttöt.
Az első tanítási nap 11 óra 45 percig tart.
Mindenkinek sikeres új tanévet kívánok.
Turcsányi Klára
igazgató

Állati jó nap!
Szeptember 8-án 10−17 óráig az Orgona utcában, a Vásártéren és a kutyaiskola területén családi-kutyás napot rendezünk, ahova minden érdeklődőt
szeretettel várunk. A rendezvény elsődleges célja a gyermekek állatszeretetre nevelése.
Programok
10-től 12 óráig Mentős bemutató
11-től 12 óráig Állatorvosi és kozmetikai tanácsadás
11-től 13 óráig Állatsimogató
13-tól 14 óráig Rajzkuckó, játékos vetélkedők
14-től 15 óráig Kutyaiskola bemutató
15-től 17 óráig Kutyás felvonulás
Kérjük, a balesetek elkerülése érdekében a kutyás felvonulásra csak oltási könyvvel rendelkező, egészséges, jól
nevelt kutyákat hozzanak! Ha a rendezvénnyel kapcsolatban bárkinek kérdése van, vagy segíteni szeretne, jelentkezzen a szervezőknél Kissné Molnár Zsuzsánál és Kiss
Barbaránál a 98barbi@citromail.hu e-mail címen, vagy a
(20) 567−4092-as telefonon.
Kissné Molnár Zsuzsa
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Szeptembertől menetrend(etlenség)?

Igazolás
óvodához
Ezúton is felhívjuk óvodásaink és leendő óvodásaink szüleinek figyelmét arra, hogy az
óvodakezdéshez
az
orvosi igazolást dr.
Jellinek Kinga gyermekorvos adja ki a következő időpontokban:
augusztus 29-én 16-tól
18 óráig, augusztus 30án 8-tól 9 óráig és augusztus 31-én 8-tól 11
óráig.
A nevelési év szeptember 3-án kezdődik, szeretettel várjuk a gyermekeket, kizárólag orvosi igazolással.
Stefkovits Ferencné
óvodavezető

Köszönjük a
támogatást
Kézilabdásainkkal élményekben gazdag hetet töltöttünk a Balaton mellett.
Köszönjük mindazok segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy táborunkat − az előző évekhez
hasonlóan – az idén is sikeresen megszervezhettük. A sporttábor támogatói: dr. Czagler és társa Bt., Beethoven Általános Iskola, Martonvásár
Önkormányzata, Olimpia DSE, Martonvásári
Gyermekekért Alapítvány.
A táborvezetőség nevében
köszönjük a támogatást.
Sulyokné Czagler Katalin
és Udvarosné Nagy Márta

Biztos vannak még olyanok, ha nem is sokan, akik bíznak abban, hogy az előre kifizetett jegyeinkért, bérleteinkért és a MÁV tetemes veszteségeit állami, vagyis az
emberek pénzéből finanszírozva, korrekt közlekedési lehetőséget kapnak cserébe.
Az ilyen illúziókat táplálók is elkezdhetnek gondolkodni azon, miként is közlekednek majd Budapest felé szeptembertől.
Miután felújítás címmel évekig sárban tocsogtunk, találgathattuk viccesen (?), melyik
vonat mikor, milyen irányból érkezik majd,
vagy megy-e tovább, és azon élcelődtünk,
a MÁV-nak a négy évszak, netán az utasok
okozzák-e a nagyobb gondot, úgy gondoltuk,
ennél rosszabb már nem jöhet. Kicsit bele is
szürkültünk a „pocsolyázásba”, na meg abba,
hogy ha parkolni nem is lehet, de legalább
megbüntethetnek bennünket.
Nos, parkolni már lehet, van egy beázó aluljárónk, és parlagfüvet alattomosan eltakaró
hangszigetelő falunk. Talán fel is újítják majd
némileg az éppen csak össze nem dőlő állomás épületét az év végéig. Talán.
De, hogy vesszőfutásunknak mégse legyen
ilyen egyszerűen vége, kezdett terjedni a hír,
amely szerint a Martonvásárról induló vonatok „büntibe kerülnek”. Majd csak átszállással lehet eljutni a Délibe. Végre! 30 kilométernyi utat vélhetően ezután már snassz módon nem csak késés miatt lehet 100−150 perc
alatt megtenni, rendes menetidővel sem lesz
egyszerű megúszni 60 perc alatt.
Nem kell hozzá rosszindulat, hogy elgondolkodjunk azon, miért is a diszkrimináció,
mennyivel ér kevesebbet egy a martonvásári
vasútállomáson felszálló utas pénze? Ha
úgy tetszik, ezért a szolgáltatásnak nevezett
vegzálásért mennyivel kér majd kevesebbet
a MÁV tőlünk, mint azoktól az utasoktól,
akik ezután is pl. Székesfehérvárról utaznak
ugyanoda, ahova mi innen szeretnénk, emberi körülmények között? Mert, hogy azokon
a járatokon majd, amelyekkel átszállás nélkül lehet megtenni munkanapokon, reggelente a 30 kilométert, nem lesz egy gombostűnyi
hely sem, és nem hogy leülni, de végigállni
is csak némi „túlzsúfolt marhavagonos érzéssel” lehet majd az utat, az bizonyos!

Vagy, talán örüljünk inkább, mert ezt az utat
speciális, extrém turisztikai programként világgá kürtölve, az esemény naponta tömegeket vonzhat majd, mint Közép-Európa
legmacerásabb 30 kilométere vasúton?
Esetleg álljunk hozzá optimistán? Higgyünk
abban, hogy december 8-ával jobb lesz nekünk? A remény hal meg utoljára.
Nagy Árpád
A Forum Martini szerkesztősége kérdésére a szeptemberi vágányzárral kapcsolatos híresztelésekre a következő válasz érkezett a MÁV-tól:
„Augusztus 27. és szeptember 4. között,
valamint szeptember 5. és december 8. között lesz vágányzár a 30a vonalon. Az első
időperiódusban az egyes martonvásári vonatok csak Érd alsó állomástól és állomásig közlekednek.
Szeptember 5. és december 8. között – a tervek szerint – a martonvásári elővárosi vonatok nem közlekednek, helyettük a székesfehérvári személyvonatokkal tudnak utasaink eljutni úti céljukhoz. Érd alsó állomástól Budatétény megállóhelyig (CAMPONA
bevásárlóközpontig) külön buszjáratot
közlekedtetünk ebben az időszakban.
A módosított menetrend véglegesítéséről
az egyeztetési folyamatok még zajlanak.
…
Kelenföld–Érd alsó–Tárnok állomások közötti vasúti pálya átépítése, és második vágány építése, valamint Budafok-Albertfalva, Nagytétény, Érd alsó állomások teljes
átépítése a menetrend módosítás oka.”
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
H-1087 Budapest, Könyves Kálmán
körút 54-60.

Guiness-rekord?
Kelenföld és Budatétény
állomás közötti 8 kilométeren majdnem 160 perc
késés, dokumentálva!
(A két állomás közötti távolság kényelmesen
sétálva 120 perc alatt
megtehető…)
2012. augusztus
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Átalakuló csapat
A 3. hellyel remek évet
zárt felnőtt csapatunk
az FMLSZ által kiírt
bajnokságban. Ahhoz,
hogy ezt elérjük, a bajnok Iváncsa
otthonában kellett nyernünk, ami
parádésan sikerült, hiszen 6:0
arányban győztünk. Az FMLSZ
illetékesei hagyományos évzárónkon, a sportpályán adták át a megérdemelt díjakat.
Sajnos a szünettel együtt, több játékosunk is tovább állt. Keretünkből távozott Szabó Gábor, Telek
Balázs, Barbai Gábor, Suták Dávid, Hartai László, Szabó Tamás,
Kóti Ádám. Bodogán Zoltánnak
és Zsigmond Lászlónak fegyelmi okok miatt kellett távozniuk,
szégyen, hogy egy-két ember mit
megengedett magának…
Szerencsére nem csak távoztak, de jó labdarúgók is érkeztek
csapatunkhoz, Hermann Tamás
Iváncsáról, Schaeffer Ádám Százhalombattáról, Magyar Balázs és
Bajor Balázs Bicskéről, Csordás
Tamás Csákvárról, és Guth Bálint
és Pánczél Péter is visszatért csapatunkhoz.
Új idény, új csapat, új feladatok
várnak ránk, van egy pár sérültünk, van, aki még nyaral, ezért
edzéseink sem a megfelelő létszámban zajlanak, de bízunk benne, hogy mihamarabb összeállunk
és eredményesen készülünk fel,
mert nyakunkon a Magyar Kupa
és a bajnokság sem lesz sétagalopp!
Az előző idényben, a Magyar
Kupa sorozatban bravúrt ért el
csapatunk és felkerült a főtáblára.
Első mérkőzésünket hazai pályán
az NB III-as Sárisáp ellen játs�szuk a Forum Martini lapzártáját
követően (augusztus 12-én).
A bajnokság augusztus 19-én kezdődik, amire minden sportbarátot
várunk nagy-nagy szeretettel.
Mérkőzésekről
és
programjainkról
bővebb
információt megújult honlapunkon, a
www.martonsk.gportal.hu oldalon
találnak.

MSK
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Az utánpótlás nevelés kérdőjelei

Remekül zárta a múlt
idényt egyesületünk,
aminek a végén jött a
ráadás egy jó focitábor a Balaton partján, Alsóörsön (képünkön). U11-es és
U13-as korcsoportjainkkal vettünk részt
a táborban, ahol a napi 2−3 edzés, a fürdőzés, a szórakozás, mind, mind kielégítette igényeinket, egyszóval mindenki
remekül érezte magát! Jött egy kis szünet, majd gyerekeink is csatasorba álltak már, heti 3 edzéssel készülnek az
új idényre. Mint már említettük, U13as korosztályunk kiemelkedő teljesítményt nyújtott és veretlenül bajnokságot nyert, amiért nagy volt az öröm is.
Jöttek is a kérők, amiért egyik szemünk
sír, a másik meg nevet. Csapatunkból
Csiki Anna a Fradiba, Szeidl Bence és
Molnár Levente a Felcsúti Akadémiához, míg Majer Milán a Honvéd Akadémiához igazolt. A gyerekeknek sok sikert kívánunk, de azért az elgondolkoztató, hogy sokakat éveken át nevelünk, s
legfeljebb egy „köszt” kapunk érte.
Bízunk benne, hogy a támogatási rendszer előbb utóbb jobb feltételeket teremt az ilyen, kis nevelő egyesületeknek is, mint a mienk... Félreértés ne es-

Kézilabdás nyár

Idén is megrendeztük a Horváth Ottó Emléktornát a
Martonvásári Nyár keretében, július 28-án. A kézilabda tornán jelenleg is aktív és
volt játékosaink mérkőztek meg egymással, s ezzel egyúttal a felkészü-

2012. augusztus

sen, a tehetségeknek, ha van lehetőségük a tovább lépésre, azt nekünk lehetővé kell tennünk, ám a körülményeken
változtatni kellene…
Egy biztos, Körzeti Központként működünk a jövőben is, összefogjuk a hozzánk tartozó egyesületek focipalántáit, nekik a Bozsik Programban lehetőségük lesz megmutatni tehetségüket…
Programjainkra, rendezvényeinkre mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel.
Felháborító! Ahhoz, hogy a sportpályát karbantartsuk, keményen meg kell
dolgozni, a két egyesület az MSK és a
Mustang SE ezért meg is tesz mindent!
Aztán jön a söpredék, lemegy a sportpályára, fogja a locsolófejeket és a tömlők
nagy részét és szépen ellopja, nem törődve azzal, hogy itt több korosztály az
óvodástól az öregfiúkig használja ezt a
pályát, nekik tartjuk karban!
Még egy kérés! Több edzésünk félbeszakadt, mert egy felelőtlen gazda kiengedi a farkaskutyáját, s bár a kutya remekül kergeti, ám széttépi a labdát, s az
edzés félbeszakad… hát erre mit mondjunk! Bővebb információt honlapunkon,
a www.mustangse.gportal.hu találnak.

Mustang SE

lést is megkezdték az őszi bajnokságra. A tornáról készült képeket megtekinthetik egyesületünk honlapján
(http://martonvasarkse.webuda.com/).
Fontos megemlíteni, hogy még a torna
előtt megújítottuk a pályát, lefestettük
a kapukat és a cserepadok bódéi is. Ez

SPORT
utóbbira az egyesület neve is felkerült.
A pályát és annak környezetét is rendbetettük, levágtuk a füvet és összeszedtük
a szemetet. Ezúton is szeretnénk megköszönni kézilabdásainknak az önkéntes
munkát és az Önkormányzat segítségét!
A pályánál térfigyelő kamerát helyeztünk
el, remélve, hogy így elkerüljük a padok újbóli összefirkálását és az esetleges
rongálóknak is könnyebben a nyomára
akadunk. Köszönjük Bottyán Balázsnak
a közreműködést! Az őszi bajnokságra
a felkészülést csapataink Kolárovóban
(Gúta) folytatják egy nemzetközi kupa
keretében. A négy napos torna a Forum
Martini lapzártáját követően, augusztus
9-étől 12-éig tart. Mindenkit szeretettel várunk férfi és női csapataink edzéseire, melyek időpontjáról és helyszínéről részletes információt a honlapunkon
(http://martonvasarkse.webuda.com/)
találnak. Végezetül az egyesület nevében
ezúton is köszönjük Balikó Csaba anyagi támogatását!

Záborszki Helga

Hazai sikerek
A Martonvásári Nyár idei rendezvényeihez illeszkedve július 21−22-én a Martontenisz
SE ismét megrendezte az országos (sőt immár nemzetközi!) gyermek tenisz versenyt a 12 éven
aluli korosztály számára. A rendkívüli érdeklődés övezte eseményre 36 (!)
teniszpalánta érkezet, olyan távoli he-

Csillagsakkban világbajnok

Az idén júliusban negyedik alkalommal rendezték
meg Pardubicében, Csehországban a csillagsakk
világbajnokságot.
A csillagsakkot Polgár László, a Polgár nővérek édesapja találta fel. A játék egy 37 hatszögletű mezőből álló,
csillag alakú táblán folyik, de a hagyományos sakktól eltérően csak 5−5
gyalog és 5−5 tiszt kell hozzá. A tiszteket a játékosok felváltva helyezik a
táblára, így 7200 kiinduló helyzet lehetséges. A kisebb játékmező dinami-

kusabb, gyorsabb játékot tesz lehetővé, a rövidebb játékidő gyors döntésekre kényszeríti a játékosokat.
Városunkból többen is játszanak csillagsakkot és néhányan a világbajnokságra is beneveztek. A 16 év alattiak
között városunk hozta el az első és a
harmadik helyet is, Lipovics Dániel junior világbajnok, Lipovics Ráhel
pedig junior 3. helyezett lett. Lipovics
Ráhel a női összesítettben a 4. helyet
szerezte meg. Az abszolút ranglistán
Lipovics Tamás a 13., Pletser Tamás
pedig a 14. helyen végzett.

A dobogón az első helyezett Lipovics Tamás Dániel, a második Zemlényi
Ádám és a harmadik Lipovics Anna Ráhel. A dobogó előtt balról jobbra:
dr. Jan Mazuch (a verseny főszervezője), Polgár Klára és dr. Polgár László

lyekről is, mint például Szeged vagy
Ukrajna. A magas szintű játékot bemutató gyerek teniszverseny a martoniak
hatalmas sikerével zárult: a 12 éves lányok egyéni versenyét Dávid Cintia
nyerte, Zoboki Alexa bronzérmes lett,
míg a páros számban együtt zsebelték
be az aranyérmet. A fiú párosoknál Dávid Roland a sárbogárdi Búzás Ádámmal oldalán 2. helyezést ért el.
A 10 éves korcsoportban a lányok
egyéni versenyét Kerekes Kata (Fradi/Építők) nyerte, a fiúk egyéni győztese Dobák Bálint (Diego TC) lett. A
12 éven aluli fiúk egyéni versenyének győztese Fajta Péter (Ábris TC),
a párost pedig Fajta Péter és Dulganov
Richard (Balatonboglár) nyerték.
Ugyancsak a Martonvásári Nyár rendezvények keretében egy héttel később, július 28−29-én megrendeztük
a Martontenisz SE szokásos országos
felnőtt amatőr versenyét. Az izgalmas
versenyen 22 indulóból a győztes Jáger Zoltán (Dunaújváros) lett, a vigaszágat Dobák Bálint, míg a férfi párost a
szabadegyházi Rittler Gábor − Hallósy
Miklós duó nyerte Dávid Roland és Búzás Ádám előtt.
A verseny rendezősége a Martontenisz
SE nevében ezúton is köszönik a Polgármesteri Hivatal és a MTA Agrártudományi Kutatóközpont segítségét és
támogatását, hogy a színvonalas versenyeket az idén is megrendezhettük
és reméljük, hogy a verseny résztvevői és közönsége (Balatonboglártól Békéscsabáig) elviszik Martonvásár és a
Martonvásári Nyár rendezvények hírét.
Külön köszönjük dr. Szabó Tibor polgármester úrnak, hogy gyermekversenyünk rangját személyes megjelenésével is megtisztelte.
Nagy Péter
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JÓ TUDNI

Vigyázat!
Besurranó tolvajok!
Már a kellemes, tavaszi idő
beköszöntével is minden
évben megfigyelhető, hogy
megnő a besurranásos lopások száma. Ám ez nyáron még gyakoribb, mert
élvezzük a kerti munkát,
s utána egy fa árnyékában
hűsölünk, s közben nyitva
tartjuk a lakás szinte minden ajtaját, ablakát. Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal
a jó levegőn. Ahhoz, hogy
jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes a következő
bűnmegelőzési
szabályokat betartani.
Ha otthon tartózkodunk,
napközben is zárjuk be a
bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észreves�szük a hívatlan látogatót!
Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj csendben
magával viheti a bejárat
közelében található értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor
az okmányok pótlása csak
fokozza a kárt és a bosszúságot.
Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is

mindig zárjuk be az ajtót!
A szellőztetéssel is legyünk
óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk
ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy
pillanat és a tolvaj már bent
is van a szobában és viszi,
amit értékesnek talál.
Aki kertes házban lakik,
ne felejtse el, elképzelhető, hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz
szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a
nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond
nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
Igaz a mondás, alkalom
szüli a tolvajt. Ne segítsük hozzá az elkövetőket a
könnyű zsákmányhoz! Egy
kis odafigyeléssel óvjuk
magunkat az áldozattá válás bosszúságától!
Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos jelzésadást az intézkedő hatóságoknak továbbra
is kérjük Önöktől. Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát, forduljon bizalommal a rendőrséghez!
Gárdonyi
Rendőrkapitányság

Martonvásáron,
az Emlékezés terén
augusztus 25-én (szombaton)
reggel 7 órától
Árusítani előzetes bejelentkezés
alapján lehet!
Jelentkezhetnek a (20) 941−8319-es telefonszámon,
vagy a bbkozpont@gmail.com e-mail címen.
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Ne hagyjanak értéket
gépkocsijukban!
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz! Az idei év első
hónapjaiban ismét megnőtt
illetékességi területünkön a
gépkocsi feltörések száma.
Ezen bűncselekmények esetében sokszor az emberek
könnyelműsége segíti hozzá az elkövetőket a kön�nyű zsákmányhoz. Az utastérben hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A műszer-

falon felejtett mobiltelefonra, az ülésen vagy éppen az
ülés alatt lévő táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem találnak értéket, előfordul, hogy
nem tulajdonítanak el semmit sem, azonban a rongálással járó kár és bosszúság
ilyenkor sem elhanyagolható. Kérjük Önöket, hogy −
az áldozattá válás elkerülése érdekében − fogadják meg
bűnmegelőzési tanácsainkat!
Soha, még rövid időre se
hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármű okmá-

nyait az autóban! Még üres
táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben!
Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben vegyék
ki a GPS készüléket a tartójával együtt, és a kivehető rádiót se felejtsék az autóban!
Amennyiben előlapja levehető, kiszálláskor mindig tegyék biztonságos helyre!
Ha a bevásárolt árut látható
helyre tudták csak elpakolni,
ne hagyják őrizetlenül a gépkocsit!
Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat húzzák fel,
kapcsolják be a riasztót, még
akkor is, ha csak pár percre
távolodnak el a gépjárművüktől! Használjanak mechanikai védelmi eszközöket (kormány-, pedál-, váltózárat) is a riasztóberendezés
mellett!
Újabb jelenségként figyeltük
meg, hogy a tolvaj a gépkocsiba bejutva kinyitja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is, és onnan tulajdonít el értékeket. Ezért kérjük, hogy értéket soha ne
hagyjanak autójukban, még a
csomagtartóban sem!
Amennyiben
bűncselekményt észlelnek, forduljanak
bizalommal a rendőrséghez,
hívják az ingyenes 107-es,
vagy 112-es telefonszámot.
Gárdonyi
Rendőrkapitányság

INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. július 1–31-éig
Házasságot kötött 3 pár.

Újszülöttjeink:
Varsányi Zoltán Gergő és Fischl Péter
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink:
Túri Imre (72 éves), Vígh Károlyné (82 éves)
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.

Rendelési idő − módosul!

A háziorvosi rendelési idő a nyári szabadságok miatt változik! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus 31-éig
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 németből adj még magadnak esélyt.
Tel: (22) 460−257 vagy (30) 234−8694
• Kandalló, cserépkályha, kemenceépítés, átrakás. Hujber László (30) 394−4246

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: augusztus 25., 26. és szeptember 15., 16.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: szeptember 1., 2.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: augusztus 18., 19. és szeptember 8., 9.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Tel.: (25) 455−812
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Fotó: Kizmus Lajos, Turcsányi Ercsébet, Vécsy Attila
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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
• 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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HIRDETÉSEK

Érettségizzen esti tagozaton,
Martonvásáron!
A Kun László Középiskola és Szakiskola
Martonvásári Tagintézménye
FELVÉTELT HIRDET
a 2012/2013-as tanévre gimnáziumi képzésre.

Martonvásár, Fehérvári út 6.

Kedves vendégeink! Csapatunk új kozmetikussal bővült! Thalion és
Ilcsi professzionális termékekkel végez arckezeléseket, elérhető áron.
Zónai Zsuzsanna: (70) 227−8052 • Pardi Bea: (30) 536−5209
KOZMETIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK
arckezelések, festések, szemöldök formázás, gyantázás, műszempilla
rakás, sminktetoválás, füllyukasztás fülbevalóval
FLABELOS FOGYASZTÓGÉP
10 perc használat, 50 percnyi mozgásnak felel meg.
FODRÁSZAT
hagyományos és modern frizurák készítése (női/férfi/gyermek), vágás,
festés, melírozás, dauer. Extrák: hajsimítás és göndörítés hőillesztéses,
hajhosszabbítás, hajdúsítás
Réka: (70) 434−1990 (eredeti emberihaj-rendelés lehetőséggel)
Andi: (20) 349−0085 (+ melírozás minden színben)
KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS, MŰKÖRÖMÉPÍTÉS
saját köröm megerősítése: tippes vagy zselés műkörömépítés (lábkörmökön is)
Díszítés, manikűr, pedikűr, spa kéz és láb ápolás, Edina: (30) 597−6151
MASSZÁZS
svéd masszázs: izomcsomók, becsípődések, izomláz kezelése;
fogyasztó masszázs, narancsbőr kezelés: (masszázzsal/vakummal/
test-tekercseléssel/„Jade”-val)
Kiegészítve: FLABELOS FOGYAZSTÓGÉPPEL Gabi: (30) 552−6513
Holttengeri sós bőrhámlasztás, iszappakolással
S Z O L Á R I U M Fekvő szolárium új csövekkel! ÚJ 3 perc/200 Ft
Álló szolárium, csokicsövekkel 4 perc/250 Ft
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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) 569−210es 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 velejáró 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

