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2012. szeptember 15.

LOS ANDINOS
Szept. 13., 18.00
DEÁK BILL BLUES BAND
Szept. 14., 21.00
SZALONNA ZENEKAR
Szept. 15., 17.00
STROKES
Szept. 15., 20.00
JANICSÁK VECA
Szept. 15., 23.00
A programsorozat 200 Ft-os támogató jeggyel látogatható, melyet az infó pultnál vásárolhatnak meg.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

RÉSZLETES PROGRAMOK
A SZÓRÓLAPOKON ÉS A
www.facebook.hu/bbkozpont
INTERNETES OLDALON.

Várjuk Önöket…

…szeptember 17-én (hétfőn) 17 órakor a Teleki Blanka Hölgyklub összejövetelére a Városháza Geróts-termébe;
…szeptember 22-én (szombaton) a 15 órakor kezdődő VI. Martonvásári Bringás Találkozóra a Sporttelepre;
…szeptember 28-án (pénteken) 15 órától 21 óráig a Kutatók Éjszakájára az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjába;
…szeptember 28-án (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája a Városháza Geróts-termébe;
…október 1-jén (hétfőn) 17 órakor kezdődő koncertre az MTA ATK előadótermébe;
…október 6-án (szombaton) 9 órakor az Aradi Vértanúk Emléknapján az Emlékezés terére.

A polgármester házhoz megy…

…szeptember 29-én (szombaton) 15 óra 30 perctől a Dózsa György, a Kodály Zoltán, a Malom és a Sporttelep utcában.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra szeptember 28-án
– pénteken – 12 óráig.)
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Képviselő-testületi hírek
Képviselő-testületünk
augusztus 28-án soron kívüli
ülést tartott, melyen döntöttünk folyószámlahitel igényléséről és a hozzá kapcsolódó ingatlanfedezetről.
A hatályos törvények értelmében az önkormányzat
naptári éven belül visszafizetendő likvid hitelt vehet fel.
Ez a hitelkeret teszi lehetővé a folyamatos gazdálkodás
alapjainak megteremtését, a
nem rendszeres bevételekből adódó esetleges hiányok
kiküszöbölését, a nem rendszeres időpontokban érkező
állami és egyéb források esetén a gazdálkodás biztonságát és a kifizetések folyamatosságának fenntartását.
Testületünk 2011-ben döntött
folyószámlahitel szerződés
megkötéséről, mely azonban
ezen időpontig, hosszas tárgyalások után sem realizálódott. Az önkormányzat bankja által felkínált likvidhitel
konstrukció rendkívül ked-

vezőtlen volta miatt, tekintettel arra is, hogy a gazdálkodás biztonsága érdekében
önkormányzatunknak szüksége van átmenetileg igénybe vehető forrásra, felkerestük a Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezetet,
mely jóval kedvezőbb feltételekkel kínált – ingatlan fedezet mellett − költségmentes, további kötelezettségeket nem elváró lehetőséget.
Ennek értelmében testületünk folyó évre, illetőleg 2013-ra vonatkozóan is,
döntött évi 25 millió forint
összegben likvidhitel felvételéről, biztosítva a garanciát jelentő ingatlanfedezetet is. Ennek érdekében módosítottuk az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletünk korlátozottan forgalomképes vagyonkört meghatározó mellékletét is.
A képviselő-testület tagjai

Tisztelt Olvasók!
Kedves Martonvásáriak!
Ez év júliusának
közepétől
nem csak itt élő,
egykor itt tanuló
martonvásári vagyok, hanem immár a településért
dolgozó
fiatal.
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kitüntetett bizalmával, és
– mint értesülhettek róla – aljegyzővé történő kinevezésemről döntött.
Önök közül bizonyára sokan
ismerik családomat, szüleim,
sőt nagyszüleim is idevalók,
magam is gyermekkorom óta
e városban élek, férjemmel
itt képzeljük el jövőnket.
Általános iskolai tanulmányaimat
Martonvásáron
kezdtem, majd egy budapesti gimnáziumot követően az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudo-

Lomtalanítás
Martonvásár Város Önkormányzata és az
Érd-Kom Kft. megállapodása alapján kijelölt gyűjtőhelyen, szelektív lomtalanítást
végzünk.
A lomtalanítás szeptember 18-ától 21-éig,
naponta 7-től 19 óráig, valamint szeptem
ber 22-én 7-től 10 óráig a Rendezvényud
varnál (Emlékezés tere) lesz.
Az Érd-Kom Kft. 4 konténert helyez el a
Rendezvényudvarban, ahova a következő
hulladékok szállíthatóak be: papírhulladék,
műanyag hulladék, egyéb lom, gumi.
Lomnak a lakásban felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási készülék, rongy, műanyag, papír stb.) tekinthető.
Nem szállítható be a gyűjtőhelyre sitt (épí-

tési törmelék), veszélyes hulladék, autóalkatrész, akkumulátor, fénycső, festékes doboz, gyógyszer, kerti hulladék, a rendszeres
szállítási napokon kihelyezhető szemét stb.
A sikeres lomtalanítás érdekében kérjük,
hogy a szelektív konténereket rendeltetésszerűen használják.
A gyűjtőhelyet a lomtalanítás időtartama
alatt biztonsági őrök felügyelik. Lomot elhelyezni a kijelölt helyszínen és időpontokon kívül tilos!
Érdeklődni az Érd-Kom Kft. ügyfélszolgálatán a (23) 521−610, illetve Gucsek István
alpolgármesternél a (20) 941−7968 telefonszámon lehet.
Martonvásár Város Önkormányzata
Érd-Kom Kft.

mányi karának
jogász
szakán
szereztem diplomát. Az államvizsga után, illetve már az egyetem alatt is a jogi
szakma néhány
területén kipróbálhattam
magam. A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóságnál hatósági ügyeken túl a jogszabály-előkészítés fortélyaiba is betekinthettem, majd
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium berkeiben
az igazságügyi terület szolgáltatási ágával foglalatoskodtam, a vizsgaszervezéstől
az ugyancsak hatósági ügyeken át, az elektronikus nyilvántartási rendszerekig, és
szintén a jogalkotás szférájáig. Rövid ideig az ellenőrzés oldaláról is közelítettem
szakmámhoz, számos ágazati területet érintve jogi szempontú elemzések elkészítése volt feladatom. Aljegyzői
kinevezésemet közvetlenül
megelőzően a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztályának vezető-helyetteseként a Nemzeti Vidékstratégia megvalósításán
munkálkodtam munkatársaimmal.
Aljegyzőként erőmmel és
tudásommal
igyekszem
Martonvásárért dolgozni, segíteni a képviselő-testület és
a Polgármesteri Hivatal tevékenységét.
Feladat- és hatáskörömet
érintő ügyekben készséggel
állok mindannyiuk rendelkezésére!
Dr. Szabó-Schmidt Katalin

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). Szer
zőink megértését előre is köszönjük. Kizárólag sajátkezű aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, to
vábbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztőség
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Csökken a menetidő?

A Székesfehérvár–Budapest vonalon 95%-os a készültség
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. kommunikációs vezetője, Szórád Róbert,
a MÁV-START Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és dr. Szabó Tibor,
Martonvásár polgármestere
részvételével (képünkön bal
ról jobbra) tartottak augusztus 24-én 10 órakor sajtótájékoztatót a Nyugati pályaudvar Királyi várójában. A tájékoztató többek között a 30a
vonalat, vagyis a Székesfehérvár−Budapest vasútvonalat érintette.
A megyeszékhelyet Budapesttel összekötő vonalon
utazók az elmúlt években
vágányzárakkal, késésekkel
szenvedték meg a 85 százalékban az Európai Unió által támogatott fejlesztést.
Ennek az 55 milliárd forintos beruházásnak most a 95
százalékos készenléti állapotához érkeztünk. Amint
azt Loppert Dániel kifejtette, ennek eredményeképp, a
fejlesztés befejezésével a vonatok egy kisebb szakasz kivételével óránként 120 kilométeres sebességgel haladhatnak majd. Szórád György
emellett hangsúlyozta, hogy
lényegesen javult a közlekedés biztonsága, és további jó
hír, hogy a menetidő megfelelő csökkenése is várható.
Szabó Tibor, az utasok szemüvegén keresztül szemlélve a
fejlesztést, felhívta a figyelmet arra, hogy marad még
tennivaló a közeljövőben
ezen a fejlesztésen túl is. Erre
jó példa a martonvásári vasútállomás felújítása, amelyre
bár ígéretet tett a beruházó,
de maga a munka még hátra van. Komoly gondot okoz
többek között a vasút melletti
(P+R) parkolóban elhelyezett
autók őrzésének hiánya, mivel azok tökéletes célpontjai
az autófeltörőknek. Az ilyen

jellegű bűncselekmények elszaporodása mielőbbi megoldást igényel, hiszen várhatóan a fejlesztést követően a
kamerarendszert csak egy év
múlva szerelik fel. Az utazót
Martonvásár polgármestere
szerint nem csak akkor kell
kiszolgálni, amikor felszállt
a vonatra, hanem már abban
a pillanatban, amikor a MÁV
területére lép, ott jegyet vált,
vagy éppen leállítja az autóját. Ha ez a nagyságrendileg
kisebb fejlesztés elmarad, a
beruházás értéke az utazók
szemében aránytalanul csökkenhet majd.
Szabó Tibor emellett arról is beszélt, hogy a
Martonvásárról közlekedők
ezentúl a szeptember 5-én
kezdődő fejlesztési szakasz
(Kelenföld–Érd
alsó–Tárnok vasúti vonalszakasz második vágányának) ideje alatt
is megfelelő közlekedéssel
rendelkeznek majd. A vonatok 80 százaléka közlekedik,
amelyekkel továbbra is átszállás nélkül érhető el a főváros. Ezzel cáfolta azokat
az előzetes híreket, amelyek
szerint a Martonvásárról induló szerelvényekkel csak
busszal és átszállással lehet a
Déli pályaudvarra utazni. (Az
erről szóló hivatalos MÁV
közleményt előző számunkban hoztuk nyilvánosságra.)
Nagy Árpád

A szeptember 5-étől életbelépő változások:
– Az Érd alsói szakasz valamennyi személyszállító vo
natát a pusztaszabolcsi (40a) vonalra, Érd felső felé
terelik át, módosított menetrenddel, de megtartva a
székesfehérvári (30a) vonal jelenlegi szolgáltatásait.
A martonvásári elővárosi vonatok is a teljes útvona
lukon közlekednek.
– Ezen az elővárosi szakaszon Albertfalva utasforgal
ma szünetel, ugyanakkor Budafok megállóhelyen a
székesfehérvári vonatok megállnak a vasútvonal pár
huzamossága miatt. Ugyancsak megállnak a személy
vonatok Budatétény megállóhelyen is, ugyanis a he
lyi és környéki utasokat szállító autóbuszok innen in
dulnak.
– A vonatpótló autóbuszok fel-lehordó működési elv
nek megfelelve közlekednek a következő megállá
si helyekkel: Érd, Kálvin tér (VOLÁN buszmegálló);
Budapest, Tétényi út (VOLÁN buszmegálló); Buda
pest, Nagytétény vasútállomás (BKV/VOLÁN busz
megálló), valamint Budapest, Budatétény vasútállo
más (Campona)
Összesen 2 pár vonatpótló busz közlekedik az Érd–
Budatétény szakaszon, amelyeket további két pár egé
szít ki hétfőn reggel és péntek délután a csúcsidőben.
Általános szabályok, bérletelfogadás
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti bérletek, menet
jegyek érvényesek. A vonatpótló autóbuszon kerék
párszállításra sajnos nincs lehetőség, a MÁV-START
Zrt. az utasok szíves megértését kéri. A kerekesszék
kel közlekedő utasok szállítása, illetve a turisztikai
célú, csoportos utazások a MÁVDIREKT telefonszá
mán történő előzetes bejelentéssel oldhatók meg. Bő
vebb információk, részletes menetrendek, aktuális
hirdetmények a MÁV-START Zrt. weboldalán talál
hatók, illetve a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgá
lat (40) 49−49−49-es telefonszámán kérhetők.
MÁV-START Zrt.,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
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Államalapító Szent István ünnepe
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 20án, államalapító Szent István ünnepe alkalmából a Templomkertbe hívta a város polgárait. A délelőtti programon az
ünnepi beszédet dr. Prokopp Mária az
ELTE Bölcsészettudományi Kar Művészettörténeti Intézetének tanára tartotta, az ünnepi kenyeret pedig Schrőder
Gyula címzetes esperes plébánosunk áldotta meg. Nemzeti ünnepünk programját a Concentus Consort kamaraegyüttes korabeli ruhákban előadott reneszánsz zenével foglalta keretbe.

Tapsvihart aratott a Villő

Anyatej világnapja
– ezúttal Kajászón

A Művészeti Iskola Villő csoportja képviselte a legnagyobb székely
néptánc seregszemlén a Csíkszereda
melletti Csíksomlyón az „Ezer Székely Leány Napja” rendezvényen országunkat. A csíkszeredai Magyar
Főkonzulátus, valamint a szervező Csíkszereda Polgármesteri Hivatal, a Hargita Nemzeti Székely
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Népi Együttes, az Ezer Székely Leány Napja Alapítvány, valamint Hargita és Kovászna Megye Tanácsa
díszvendégeként az amatőr csoportok záróakkordjaként mutathatták
be táncukat, amelyet az oda látogató nagyszámú közönség tapsviharral
köszönt meg.
Nagy Árpád

2012. szeptember

Augusztus első napjaiban félnapos rendezvényt szerveztek a térségi védőnők
az Anyatej világnapja alkalmából. Mint
kiderült, a környező településeken is
sok anyuka gondolja úgy, hogy fontos
az anyatejes táplálás, és számuk a rendezvény végére valószínűleg még tovább nőtt. Kajászó és másik négy település – Baracska, Gyúró, Martonvásár
és Tordas – védőnői 2006 óta immár negyedik alkalommal fogtak össze, hogy
egyszerre szórakoztató és hasznos rendezvényt hozzanak össze a kisgyerekes
családok számára. Volt itt bababörze és
babamasszázs, finom sütemények, lángos, lufi hajtogatás és sok-sok ajándék
a megjelent gyerekeknek, szülőknek.
Sokan – gyerekek, anyukák és apukák
is – nagy örömmel vettek részt a kedves
ringató és a pörgős táncházi foglalkozásokon, nevettek a bohócon, figyelték a
helyi táncosok előadását. A legnagyobb
sor – szokás szerint – most is az arcfestés helyszínén kígyózott.
Mindez azonban csak a rendkívül vidám
körítést jelentette, hiszen a lényeg az előadásokban rejlett: milyen tévhitek terjedtek el a szoptatással kapcsolatban, ezzel
szemben mi is a valóság. A legfontosabb:
nincs az a tápszer, amelyik helyettesítheti az anyuka által kínált táplálékot. Akit
érdekel, hogy pontosan miért, jöjjön el a
következő rendezvényre, vagy addig is
keresse meg a helyi védőnőt.
Ezúton is köszönjük a szervezők nagyszerű munkáját, egyben gratulálunk a sikeres rendezvényhez!
Sutka Judit

INTERJÚ

Beszélgetés
Horváth
Bálinttal, Martonvásár
legfiatalabb képviselőjével
• Építész vagy, vagy képvise
lő?
− Fiatalként azt láttam, hogy
a szüleim önzetlenül dolgoztak a településért, az emberekért. Édesapám polgármesterként sok tekintetben megelőzte korát, édesanyám pedig a szegények, a civilek, az
önkormányzat ingyenes jogi
képviseletével, közösségek
támogatásával, háttérmunkával sokaknak segített. Ez vett
körül, valószínűleg innen a
belső indíttatás. Aztán a cserkészcsapatban, kézilabdacsapatban, a művészeti iskola
csoportjaiban, majd a Százszorszép Táncegyüttesben és
a Fúvószenekarban „szocializálódtam”.
Úgy gondolom, két hivatásom van, az építészmérnök
szakmám és Martonvásár.
Az elmúlt két évben a szakmámat kicsit háttérbe szorítottam, hogy a tőlem telhető
legtöbbet tegyem egy tágabb
értelemben vett közösségért.
Legalább is így gondoltam.
• Már másként gondolod?
− Tervezőként az elvégzett
munkának minden esetben
van eredménye, a településért
dolgozva ez nem így működik. Én nagyon szeretem ezt a
munkát, mert az emberek közelében és az emberekért dolgozhatok, de úgy érzem, a települést, és nem a közösséget
építjük. Nehéz megszólítani
a martonvásáriakat. Országosan is eluralkodott egy olyan
szemlélet, hogy majd az állam, majd az önkormányzat megoldja a feladatokat,
a kerítésemen kívül nem sok
minden érdekel. Ezen kellene
változtatnunk, hiszen az önkormányzat szó szerint is helyi közösséget jelent. A helyi közösség a képviselői útján vezeti a várost, alkot rendeletet, de az egész közösség

Megragadni a lehetőségeket

kell hozzá, hogy betartsuk és
betartassuk az együttélés szabályait, hogy építsünk közösségi házat, és azt megtöltsük élettel. Tehát amikor azt
mondjuk, hogy oldja meg az
önkormányzat, akkor ez saját
magunknak is szól. Továbbá úgy érzem, a lehetőségeink nagyon korlátozottak. Így
van hiányérzetem.
• Mit csinál egy kabinetveze
tő?
− Martonvásáron ez sokrétű feladatkör. Én fél állásban végzem polgármester úr
felkérésére, de azért egy kicsit többet dolgozom a Városházán. Tibor mellett segédkezem a tárgyalásoknál,
azok előkészítésénél, szervezem a pályázati feladatokat,
de például hónapokig készítettünk elő egy nagybefektetővel történő megállapodást,
amiből egyelőre sajnos semmi sem lett. Összehoztuk az
új csatornás céget, a csatorna-társulást a pályázathoz, új,
korrekt megállapodást a lakópark beruházójával, felállítottuk a BBKözpontot, sorolhatnám. Ezekben mind tevékenyen részt vettem. Például a Béke utca vagy éppen az
óvoda parkolójának aszfaltozása nem jöhetett volna létre, ha az Euroaszfalt-tal nem
sikerül Tiborral együtt ilyen
előnyösen megegyeznünk tavaly. Egyeztetek befektetésekről, irányítom a tervezési munkákat, készítem, készítjük a stratégiai dokumentumokat, erősítem a testvérvárosi kapcsolatokat, igyekszem kapcsolatot tartani a helyi közösségekkel, segítem

a képviselő-testületi munka
előkészítését.
Úgy érzem, sokan nem értették, miért lehet szükség a polgármesteren kívül még két
ember (alpolgármester és kabinetvezető) alkalmazására.
Véleményem szerint a korábbi években a hivatal irányította a települést, azt megelőzően pedig polgármesteri-jegyzői irányítás érvényesült, pedig az emberek azért választják a képviselőket, hogy ők
vezessék a várost. Azzal,
hogy István és én is tevékenyen részt veszünk a munkában, a munkatempó és a hatékonyság is megnövekedett.
A heti kabinetülésekkel pedig
az irányítás tényleg a képviselők és a polgármester kezében van.
• Vagyis elégedett vagy az el
végzett munkával.
− Elégedett sosem vagyok.
Sajnos a pénzügyi lehetőségek nem teszik lehetővé,
hogy nagyobb léptekben haladjunk. Martonvásárnak ami
az előnye, az a hátránya is
egyben. Budapest közelsége,
a turisztikai vonzerőt jelentő kastélypark, sok gondolkodó ember, sorolhatnám. A
saját bevételeink szintén minimálisak, ez hosszabb távon
nem fenntartható. A két hatalmas adósságból, polgármester úr sikeres tárgyalásainak köszönhetően egyet leküzdöttünk, ez a csatorna-beruházásból fennállt tartozás.
Azonban itt van a kötvény.
Ha nem tudunk megegyezni a bankkal, akkor vagy
csőd, vagy hosszú kilábalás,
de akkor abból mindenkinek
ki kell vennie a részét. Nekem, a korábbi képviselőknek, a mostaniaknak, és minden martonvásárinak. A helyi közösség választott képviselőket, akik döntöttek a hitel felvételéről. Abból épült
a városunk háza, a rászorulóinkat segítő intézményünk
épülete, de kiváltásra került

a 2006-os óvodabővítés hitele is. Én sem értek egyet ezzel és nem is mehetünk el szó
nélkül mellette, de eljöhet az
az idő, amikor nagyobb közös teherviselésre kell kérnünk a martonvásáriakat.
• Nem ipart és munkahelyet
kellene akkor idetelepíteni,
hogy bevételeink legyenek?
− Erről beszélünk 20 éve. Valószínűleg nem véletlen, hogy
idáig sem leptek el bennünket a nagyvállalatok. Most
mindent elkövettünk, ami tőlünk lehetséges. Elkészítettük a befektetési kalauzt, eljuttattuk Kínától Franciaországig több helyre, a külföldi
befektetőkkel kapcsolattartó
magyar ügynökséggel is folyamatosan egyeztetünk. Egy
ekkora város többet nem tud
megtenni. Közben azt is látni kell, hogy a helyi éttermek
bezárnak, nincs vásárlóerő,
helyben kicsi a munkanélküliség, így nem ideális vállalkozások idetelepüléséhez.
Hogy jó hírt is mondjak, tegnap derült ki, hogy 26 millió
forintot nyertünk pályázaton,
amelyből az óvodában minden bizonnyal két új csoportszobát tudunk megépíteni.
• Akkor mit tegyünk? Hogyan
tovább?
− Én a martonvásári polgári összefogás támogatásával
lettem képviselő. Szerintem
erre van szükség, összefogásra. Kis csoportokra, baráti
társaságokra, aktív közösségekre. Ezen kívül pedig arra,
hogy tervezzünk, próbáljunk
meg előre látni és a lehetőségeinket megragadni.
• Harmincévesen te vagy a
legfiatalabb képviselő. Gye
rekek, család?
− Tavaly házasodtunk össze
Jankával, mindennek eljön az
ideje… Egyébként már nem
érzem magam annyira fiatalnak, de igyekszem megérteni
az utánam született korosztályok gondjait is.
Nagy Árpád
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KULTÚRA MARTONVÁSÁR
P F I F F E R Z S U Z S A N N A R O VA T A

Kutatók éjszakája
Szeptember 28-án, immár hetedik alkalommal ismét megrendezzük a nagysikerű Kutatók Éjszkája programot, melyre az MTA Agrártudományi Kutatóközpont nagy szeretettel és tisztelettel várja az érdeklődőket 15 órától 21 óráig.
A programon résztvevők személyesen
találkozhatnak a kutatókkal, kipróbál-

hatják a kutatási eszközöket, megismerhetik a tudományos munkákat, valamint
olyan különleges helyszínekre látogathatnak el, amelyek más alkalommal nem
tekinthetők meg. Részletes programjainkat megtekinthetik honlapunkon:
http://www.agrar.mta.hu/kutatokejszakaja
A rendezvény látogatása ingyenes!

Az idei kínálatunk:
• Lisztmustra (Búzakutatás épülete, Kalászos Gabona Nemesítési Osztály)
• Génturkáló (Búzakutatás épülete, Kalászos Gabona Rezisztencia Nemesítési
Osztály)
• A kukorica mint megújuló energiaforrás (Kukorica kutatás épülete, Kukorica
Nemesítési Osztály)
• Színek és ami mögöttük van (Fitotron épülete, Növényélettani Osztály I. em.,
209. labor)
• A stressz túlélésének művészete (Fitotron épülete, Növényi Molekuláris Bio
lógia Osztály)
• Kromoszómahalászat – hal-e a FISH? (Fitotron épülete, Génmegőrzési és
Organikus Nemesítési Osztály Génforrások Hasznosítása Csoport)
• A stressz és a növényi szex (Fitotron épülete, Növényi Sejtbiológiai Osztály)
• Növényi vírusok csodálatos világa (Fitotron épület előadóterme)
• A Sarkkörtől az Egyenlítőig, a jéghegyektől a trópusokig – séta a Fitotronban földünk különböző klimatikus viszonyai között (Fitotron épülete)
• Szabadtéri fotózás oktatása (A kastélypark területén)
• Botanikai séta a martonvásári kastélyparkban
• Kiállítás az MTA ATK EU FP6-FP7 nyertes pályázataiból (A kastély előtere)
• Régi műszerek bemutatása-kiállítás (A kastély olvasóterme)

Bemutatkozom
Lakos Lia Dominika vagyok, 1997-ben születtem. Az idén júniusban ballagtam el a
martonvásári Beethoven Általános Iskolából.
Nagy álmom vált valóra, amikor kiderült,
hogy tanulmányaimat az ELTE Apáczai
Csere János Gyakorlógimnáziumában
folytathatom Budapesten. Más változást
is hozott számomra az új tanév: szeptembertől kollégiumba költöztem. A múlt esztendőben a Martonvásári Tehetséggondozó Program keretében 120 ezer forintnyi
támogatást nyertem, amelyet számítógép
beszerzésére fordíthattam. A megvásárolt laptop tanulmányaim során már eddig is nagy segítségemre volt, a gimnáziumi életben pedig még inkább szerepet fog
kapni a mindennapi felkészülésben. Szeretném megköszönni Martonvásár polgármesterének a részemre nyújtott támogatást.
Lakos Lia Dominika
6
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Természetjárás
(nem csak)
hölgyeknek!
A Teleki Blanka Hölgyklub szeptember 17én (hétfőn) 17 órakor
a városháza Gerótstermében tartja közvetkező találkozóját, ahol
vendégünk régi kedves barátnőnk
dr. Mester Júlia orvos lesz. Előadásának címe: Természetjárás, gombaszedéssel.
Ekkor egyeztetünk Teleki Blanka
halálának 150 évfordulójának tiszteletére szervezett programokról,
majd felköszöntjük a III. negyedévben névnapjukat ünneplő tagjainkat is.
Szeretettel várunk mindenkit!

2012. szeptember

Örömzene
október 1-jén
Városunk idén első alkalommal szervez
a Zene Világnapja alkalmából ünnepséget. Október 1-jén, 17 órakor az MTA
ATK előadótermében Viharok és Szivárványok címmel zongora négykezes
koncertet hallgathatunk Miniska Mónika
és Endl László előadásában.
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa
Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésre 1975-ben
emelte október 1-jét a Zene Világnapja
rangra. Idézzük a mestert:
„Arra szeretnék buzdítani minden vá
rost, falut és országot, hogy rendezze
nek sokféle zenei eseményt ezen a na
pon. Örülnék, ha nemcsak koncerte
ken, rádióműsorokban szólalnának meg
régi és főként mai művek, hanem spon
tán megnyilvánulásként utcákon és te
reken is muzsikálnának énekesek, kóru
sok, jazz-zenészek és a komolyzene leg
jelentősebb előadói.”

Meghívó

bringás találkozóra
Az Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez kapcsolódva szeretettel hívjuk
és várjuk Önöket a szeptember 22-én 15
órakor kezdődő VI. Martonvásári Bringás Találkozóra. A regisztráció 14 óra
30 perctől a Sporttelepen lesz.
A programban szerepel egyebek mellett, ügyességi- és akadályverseny,
gyorsasági kör, Zöld Alma körbe-körbe, környezetvédelmi totó és sok vicces játék.
„Kép két keréken” pályázat: várunk
fényképeket, rajzokat, festményeket a
kerékpár és kerékpározás jegyében. A
képek a helyszínen adhatóak be, melyre kérjük, hogy az alkotó nevét és elérhetőségét tüntessék fel. A résztvevők
között kisorsolunk egy Hauser kerékpárt!
A tekergő túrát szeptember 23-án fél
3-tól rendezzük. Bővebb információt a plakátokon, szórólapokon és a
www.zold-alma.hu oldalon olvashatnak.
Zöld Alapítvány Martonvásárért

KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

KUKORICA − BÚZA – SÖR FESZTIVÁL
PROGRAMOK

2012. szeptember 13., csütörtök
18.00  •  Martonvásár gazdasági kincsei sörtől a kukoricáig című kiállítás* megnyitója, csapolt sör és kukoricából készült ételek kóstolójával, az MTA ATK és a
Dreher Zrt. támogatásával.
Helyszín: Pajta Galéria  •  A kiállítást megnyitja: Dr. Gaál Ágnes az MTA ATK
gazdasági igazgatója  •  Közreműködik: Los Andinos együttes
* A kiállítás megtekinthető: szeptember 17-éig minden nap 10−18 óra között.

2012. szeptember 14., péntek
Bencsik Sándor Emléknap
16.00  •  Szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások
17.00  •  Családi filmvetítés − Mamma Mia
19.00  •  Megemlékezés Bencsik Sándorról – a Szivárvány zenekar koncertje
20.00  •  BANANAS rock zenekar
21.00  •  DEÁK BILL BLUES BAND koncert
23.00  •  Habos Oldal Zenekar fellépése

2012. szeptember 15., szombat
7.00-tól  •  Termelői vásár
14.00-tól  •  Szüreti felvonulás
a Művészeti Iskola tánccsoportjaival, a Százszorszép Táncegyüttessel, a Zorica
Táncegyüttessel (Ercsi), a Martonvásári Fúvószenekarral, és a Szent László
Völgye Lovas Egyesülettel.
Útvonal: Beethoven Általános Iskola − Lakópark − Szent László út − lámpás
kereszteződés − MTA ATK bejárata − Rendezvényudvar.
15.00  •  Martoni Kukorica Főzőverseny
Jelentkezni a bbkozpont@gmail.com e-mail címen vagy a (20) 941−8319-es telefonszámon lehet. Kóstolójegyek 200 forintért a helyszínen vásárolhatóak.
Gondolj a környezetedre, hozz magaddal saját tányért és evőeszközt!
16.00  •  Felvonulók műsora a Rendezvényudvarban
16.30  •  A „Polgármesteri Tehetségtámogató Program” díjátadója
17.00  •  Szalonna zenekar – a Csík zenekar ajánlásával
18.00  •  Frutti Dance Tánccsoport műsora
18.30  •  Vetélkedők – sörivó, kukoricaevő verseny
19.00  •  Dance Studio Nagy-Kuthy bemutatója
19.15  •  „Szép Porta” díjak átadása
19.30  •  Zoltán Erika Táncstúdió műsora
20.00  •  STROKES ütő együttes (a Csillag születik felfedezettjei)
21.00  •  Kukorica buli a FIX BAND zenekarral 3 óráig
23.00  •  JANICSÁK VECA fellépése

2012. szeptember 16., vasárnap
14.00  •  Martonvásár–Sárosd ifjúsági labdarúgó-mérkőzés
16.00  •  Martonvásár–Sárosd felnőtt labdarúgó-mérkőzés Helyszín: Sporttelep

A fesztivál ideje alatt: ingyenes ugrálóvár a gyerekeknek, kézműves és iparművészeti termékek vására
SÖRSÁTOR: sörök nagy választékával, büfé és kukoricavásár. Henna és arcfestés (szombat délután)
A programsorozat 200 forintos támogató jeggyel látogatható, melyet az információs pultnál vásárolhatnak meg.
A programokról bővebb információt a www.facebook.hu/bbkozpont internetes oldalon találhatnak.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Nyári táboraink

Becsengettek
Csengőszó fogadta az iskola udvarán felsorakozó diákokat. Az évnyitó főszereplői az első
osztályosok voltak, akik a nyolcadikosok kíséretében érkeztek az évnyitó ünnepélyre. Nekik szólt Prosser Natália (3.a) szavalata is. A polgármester úr
és az igazgatónő köszöntője után a nyolcadikosok ajándékkal kedveskedtek az iskola újdonsült diákjainak, majd az első
osztályosok versmondása következett. Pákozdi Zétény (1.b)
és Pintér Márton (1.c) igazi iskoláshoz méltóan szerepelt.
Két új kollégát is üdvözölhettünk az évnyitón: Értékes Ildi
kó német−történelem és Hüber−Gerberich Erika testnevelés−német szakos tanárokat.
Huszonegy tanulócsoportban 464 gyerek kezdte meg az új
tanévet iskolánkban. Sikeres tanulást, szép eredményeket kívánok minden iskolásnak.
Szeidl Hedvig

Gyarapodó könyvállomány
Örömmel értesítjük a könyvtárhasználókat, hogy az NKA
támogatásával a Márai II. Program keretében júliusban 550
ezer forintnyi értékben válogathatott könyvtárunk szépirodalmat és ismeretterjesztő műveket a Márai II. listáról. Várhatóan szeptemberben érkeznek meg a kiadványok, melyeket az
állományba vételt követően vehetnek kézbe olvasóink.
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat eredményeként − a 2011-ben állománygyarapításra fordított összeg alapján – Martonvásár Város Önkormányzata 202
ezer forint érdekeltségnövelő támogatásban részesült, ami a
könyvtár állományának gyarapítására fordítható.
Konrádné Papp Orsolya

Könyvtárfejlesztés Martonvásáron
TIOP 1.2.3-11/1-2012-0019

A Brunszvik-Beethoven
Rendezvényszervező Központ és Könyvtár 8 millió Ft
uniós támogatást nyert a Könyvtári Szolgáltatások ös�szehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó
Expressz”című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv
keretében. Az elnyert támogatásból a könyvtár infrastruktúráját fejlesztjük hardver és szoftver eszközökkel.
Projekt időtartama: 2012.08.01–10.31.
Az intézményről és a projektről bővebb információt a
www.martonvasar.hu oldalon olvashatnak.
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Az idén is már
májusban megkezdtük nyári
táboraink szervezését. A tanév végétől július közepéig öt
héten át tartottunk − alapítványi támogatásoknak köszönhetően − iskolás gyerekeinknek, fiataljainknak változatos programokat, tehermentesítve ezzel a szülőket, családokat, s számos új élményhez juttatva tanulóinkat. Az
első héten veszélyeztetett tanulóink egy része tölthetett
egy hetet Fehérvárcsurgón
a székesfehérvári „A szeretet szolgálatában” Alapítvány által fenntartott üdülőhelyen. A második héten súlyosan halmozottan sérült tanulóink aktív részvételével
15 fő részére szerveztek kollégáink „vadnyugati” témájú
tábort, melyben az indiánok
és cowboyok sátrat, totemoszlopot, zoknilovat és amu-

lettet készítettek, megismerték az indián szokásokat, arcot festettek, táncoltak, célba lőttek, túráztak és lovagoltak Csiki Botond segítségével. A többi három tábor
is bővelkedett színes programokban, így fiataljaink többször elutazhattak a közeli Velencei-tóra egész napos strandolásra, vízitúrázásra, Budapesten egy közlekedésbiztonsági program, interaktív kiállítás részesei lehettek. Ezúton
is szeretnénk megköszönni „A szeretet szolgálatában”
Alapítványnak – s személyesen Ábrahám Istvánné Gittá
nak – az anyagi támogatást,
illetve kollégáinknak a lelkes és színvonalas programszervezést, mellyel sok értelmileg akadályozott gyermek
és fiatal, valamint családjuk
nyarát tették szebbé és emlékezetessé.
Botos Imre, diákotthonvezető

Házastársak együttműködésben
Ezúttal folytatjuk a párkapcsolat léghajójának a júniusi Forum Martiniben megkezdett
példázatát. Az együttműködés
legfontosabb szabálya, hogy
mindaddig, amíg a rossz érzések napvilágra nem kerülnek,
a jóknak nincs helyük. Nehéz
úgy szeretetteljesen fordulni a
másik felé, ha közben sértettség, düh és harag van bennünk
iránta. Fontos, hogy mindezt
bölcsességgel és a szeretet légkörében megmondjuk a másiknak, nem bántóan és nem letámadva őt, hanem azzal a céllal,
hogy építsük a kapcsolatunkat.
Beszéljünk a saját érzéseinkről, használjunk „én-kijelentéseket”. Kommunikáció és elvárások két kulcsszó a házastársi együttműködésben. Az elvárások kommunikáció nélkül
mindenképp csalódással végződnek. Vegyük azt a hétköznapi példát, amikor a férj fáradtan megérkezik a munkából
feleségéhez és gyermekeihez.

A már szintén dolgozó vagy
gyermekeivel még otthon lévő
feleség alig várja férje hazaérkezését, mert szintén elfárasztották a napi teendők. Megeshet, hogy senki sem azt kapja, amire számít. A lakás rendetlen, a vacsora még sehol, a
gyerekek sikítozva rohangálnak, apának pedig se kedve, se
ereje elvinni a gyerekeket biciklizni, vagy vállalni az esti
fürdetést. Mielőtt bármit mondanánk, vegyünk egy mély levegőt, és közben határozzuk
el, hogy szeretetteljesen fogjuk társunk tudtára adni, hogy
számítunk az együttműködésére. Beszéljünk a saját szükségleteinkről, érzéseinkről (férfiak is!) és legyünk érzékenyek
a másik érzéseire is. Egy hajóban vagyunk, s ha vihar van,
mindenkinek a fedélzeten a helye, felmentés csak közös megegyezéssel!

Czékusné Biró Nóra,
Fodor-Adorjáni Edit

SPORT

Testileg, lelkileg és szellemileg is fejlődni

• Egész röviden, miről szól a kung fu?
− A kung fu két dologra épül: az egyik
a hagyomány, a másik a harc. Kínából
származik, a magyar hagyományok pedig szintén ázsiaiak, így a kettő nem áll
távol egymástól. A kung fu sok fegyvert
is tartalmaz, ilyenek a szablya, kard,
lándzsa, bot három részes tigrisfarok
bot, három részes korbács. Jellemzője a
dupla fegyver, például a két kard, a két
szablya.

ennyi idő, mert sok sportággal ellentétben, ha itt kellő felkészültség nélkül
indul el egy megmérettetésen, akkor a
magas színvonal miatt „jól megverik”,
és nem ez a cél.
A kung fuban a puszta kezes harc a gyerekeknek természetesen light contact,
vagyis a harc nem folyik teljes erővel.
• Hogyan képzeljünk el egy edzést?
− A bemelegítésen és a lazításon kívül
van küzdelmi rész (san da) és formagyakorlat, amely a hét csillag sáska stílus.
Ez egy több, mint négyszáz éves rendszer, amit oktatok, és a Hong Kongban
élő Lee Kam Wing a legismertebb mester, akitől tanulunk. Ő meg is tisztelt
bennünket és ellátogatott hozzánk. Ami-

• Filmekben láthatunk ilyet.
− Igen, meg nálunk az edzéseken.
• Itt helyben is?
− Igen, aki elég magas szinten van,
az természetesen ilyeneket is használ.
Egyik tanítványom éppen dupla szablyával nyert első helyet országos bajnokságon.
• De nem éles fegyverrel...
− Éles fegyverrel, de bemutató súlyúval, vagyis könnyítettel.
• Hogy jut el valaki odáig, hogy orszá
gos szintű bemutatót tarthasson?
− Eljön edzésre a Golden Tiger’s egyesületbe, azután ha beleszeret, elkezd komolyan foglalkozni vele. Országos szinten ez nem heti egy-két alkalmat jelent
majd, hanem szinte minden napi edzést.
Egy kezdő viszont nálunk csak 2−3 év
után indulhat első versenyén. Azért kell

kor itt a mester, akkor szemináriumot
tartunk, és együtt edzünk vele. Nemrégiben 200 fős versenyünk volt, amelyen
alig győzte dedikálni a diplomákat és az
öveket, fényképeket, pólókat.
• Hogy kerül ilyen távolról Magyaror
szágra?
− Első mesterem mestere élt hosszú
ideig Hong Kongban, a kapcsolat innen
ered.
• Milyen irányzatot követ a Golden
Tiger’s?
− Nálunk egyformán hangsúlyos a harc
és a formagyakorlat is. A kiegyensúlyozott fejlődés híve vagyok. Nem helyes,
ha csak bunyózik valaki, mert azt küzdősportnak hívják, és az sem jó, ha csak
formagyakorlatokra készül, mert ha kimegy az utcára valaki, kaphat két pofont, és azt sem tudja honnan jött. Ez

A kung furól beszélgettünk Sifu
Kovács Lászlóval, aki Budapesten, Pápán és Martonvásáron
oktat.

nem jelenti azt, hogy egy-egy tanítvány
nem lesz majd jobb formagyakorlatban,
vagy a harcban.
A hét csillag sáska stílus nem kíván különleges képességeket, az összehangoltságon és a robbanékonyságon van a
hangsúly. Átlagos testalkat elég hozzá.
Egy haladó csoportomban egy 53 kilogrammos világbajnok tanítványom van.
• Mennyit edz egy világbajnok?
− Minden nap. Egy világbajnok ezért él,
mindent meg akar tanulni, edző szeretne lenni... Ahogy más sportokban is.
• Hány éves korban kell elkezdeni?
− Öt-hat éves korban hozzák a szülők
először gyerekeiket, bár Martonvásáron
inkább az iskoláskor kezdetéhez kapcsolható. De nem késő gimnazistaként,
vagy felnőtt korban sem elkezdeni. Budapesten 40−50−60 éves tanítványaim
is vannak, akik tai chi oktatásra járnak
hozzám.
• Mire jó a kung fu?
− Attól függ milyen az, aki foglalkozik
vele. A félős, befelé forduló, visszahúzódó gyerek nyitottabb lesz, a nagyszájú vagányt pedig kicsit visszafogja, más
utat mutat neki. Ráébreszti, hogy simogatni is lehet, nem csak ütni. Azt szoktam mondani, hogy aki bizonytalan, annak segít megtalálni az egyensúlyt.
• Fizikailag mit jelent ez?
− A pár ezer fekvőtámasz természetesen
megteszi a hatását, de nem ez a lényeg.
Ez a mozgáskultúra sok más sportággal
ellentétben nem egyoldalú, a test minden részét egyformán fejleszti. Testileg,
lelkileg és szellemileg is fejlődik, aki
kung fuval foglalkozik.
Nagy Árpád

Martoni lány
az olimpián

Egy martoni lány, Hauser Judith
a Londoni Olimpián 10. lett. Igaz,
hogy német színekben, a német
csapat tagjaként indult ritmikus
sportgimnasztikában.
Martonvásáron lakott 15 évig, így rá
is büszkék lehetünk. Eredményéhez ezúton is gratulálunk.
Gyulayné Ági
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OLVASÓI SOROK

Te meddig bírod?
Te meddig bírod a 40 fokos hőséget árnyék és víz nélkül? Légy felelős állattartó!
Biztosíts kutyád, macskát számára megfelelő árnyékot, naponta több alkalommal
adj nekik friss vizet, a helyüket tartsd hűvösen.
Ha nincs macskád, a madarak számára is helyezz ki egy tálkába friss vizet, hogy
ők is hozzájuthassanak a megfelelő folyadékmennyiséghez! Ne feledd, az állatok
megfelelő tartása, gondozása nem opció (lehetőség), hanem kötelesség! Hívd fel
erre környezeted figyelmét is, légy felelős állattartó! Ne menj el szó nélkül a gondatlan szomszéd mellett se!
(A felhívás írója − neve a szerkesztőségben megtalálható − nem vállalta, hogy e
pár sor a nevével jelenjen meg, bár a Forum Martiniban törekszünk erre. Mégis
közzé tesszük felhívását, mert úgy véljük, hogy a tisztességes emberek minden sza
vával egyetértenek, ennek minden szava vállalható. Közzé tesszük annak ellenére,
hogy megeshet, mire e sorok megjelennek, már hűvösebb idők járnak, s tudjuk, az
is előfordulhat, hogy éppen azokhoz nem jut el, akiknek szól. Ugyanakkor a felhí
vás mellé ide kívánkozik Jan Himilsbach Isten büntetése című novellája, ami jó bő
harminc éve került a kezembe, s talán ma aktuálisabb, mint akkor volt, amikor ír
ták. A szerk.)

Isten büntetése
Ezt az asszonyt isten megbüntette, ki tudja, mikor és
miért. Az emberek, akik ismerték, csak annyit tudtak
róla, hogy valahol a közelben lakik egy padlásszobában elválhatatlan barátjával,
a remek testalkatú, nagy farkaskutyával.
A kutya nagyon ragaszkodott
gazdájához. Gyakran láttam,
amint az asszony, hóna alatt
cipelve összecsukható székét, óvatosan lépkedett a hepehupás járdán, s a kutya
soha egy lépéssel sem előzte meg, és nem maradt el mögötte. Mindig ott volt éberen
a lába mellett. Az emberek
őszintén irigyelték az as�szonytól a kutyát, nem gondolták végig, hogy Ő az as�szony szeme, kifutófiúja és
egyetlen védelmezője.
Az asszony, nehézkesen imbolyogva, mindig ugyanarra a helyre igyekezett, a kolostor fala elé, ott kinyitotta
a széket, a kutyának ledobott
egy elnyűtt pokrócot, és ujjait összefonva előre-hátra ringatózni kezdett.
A járókelők apró adományokat dobtak egy üres konzervdobozba.
A feltámadó éhség volt az
asszony időmérője. Tudta,
10
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hogy már esteledik, nemsokára bezárják a boltokat. Ekkor kivette a konzervdobozból az aprópénzt, és elküldte
a kutyát bevásárolni. A kutya
szájába vette a papírba csomagolt pénzt, elfutott a közeli boltba, és hamarosan vis�-

Írta: Jan Himilsbach

dió néhány óránként megszakította műsorát, és a bemondó felhívta a városok és falvak lakosságát, hogy etessék a madarakat és állatokat.
Védjék meg őket a fagytól.
Az újságok szinte mindennap arról írtak, hogy a kiéhe-

Még a kutyák között is akadnak kutyák,
az emberekről nem is beszélve.
szatért az ennivalóval. Az
asszony két egyenlő részre
osztotta az ételt, egyiket magának vette el, másikat a kutyának adta. Aztán megint türelmesen vártak mind a ketten, hogy egy-egy asszony,
sétából jövet, kezébe nyomjon a gyerekének egypár garast, hogy dobja be az „anyóka” dobozába.
Este, amikor kiürültek az utcák, az asszony hazament,
hogy másnap déltájban vis�szajöjjön
ugyanoda,
és
megint felállítsa a székét.
Minden jól ment, amíg nyár
volt, de a nyár elmúlt. Hamar
elmúltak a rövid, esős őszi
napok is, és utánuk beköszöntött a kemény, zord tél. A
hőmérők napról napra húszhuszonöt fokos fagyot mutattak, éjszakánként harminc
foknál is hidegebb volt. A rá2012. szeptember

zett farkasok egyre gyakrabban merészkednek az emberi településekre, és elragadnak mindent, ami csak ehető.
Az asszonyra és kutyájára is
nehéz napok köszöntöttek.
Mostanában a hidegtől ös�szegörnyedt emberek, felhajtott kabátgallérral védekezve a szél ellen, gyors léptekkel rohantak végig az utcán,
senkinek sem jutott eszébe,
hogy megálljon az anyóka
előtt, és akár egyetlen garast
is vessen a dobozába.
Az asszony mind gyakrabban tért haza éhesen és átfagyva a padlásszobájába.
Tüzet rakott és nyáron gyűjtött, csekély tartalékaiból
vacsorát készített magának
meg a kutyájának.
Eljött a nap, amikor a tartalékok kifogytak. A szén is elfogyott. Az asszony már két

napja nem evett semmit. A
fagy egy pillanatra sem engedett.
Az éhezés harmadik napján az asszony, szokás szerint, elment a kolostor falához. Felállította székét, leült.
Éberen és hasztalanul figyelte, csörren-e legalább egyetlen pénzdarab a doboz fenekén.
Szürkületkor egy férfi közeledett az utcán. Futó pillantást vetett az asszonyra, majd
a kutyára. Néhány lépést tett
még, aztán megállt. Eszébe
jutott a rádióbemondó felhívása, hogy etetni kell a madarakat és az állatokat. Vis�szafordult. Bement a közeli
hentesüzletbe. Húst vásárolt,
és darabokra vágta. Megállt
az asszony mellett. Kibontotta a papírt, és egy darab húst
vetett a kutyának a hóra. A
kutya feltápászkodott a pokrócról. Az asszony hályogos
szemébe nézett, mintha engedélyt kérne tőle. Az as�szony, mintha mindent látna,
mosolygott. A kutya felkapta
a földről a húst, és mohón lenyelte. A férfi odavetett egy
másik darabot, és elment. A
kutya felkapta a húst a földről, és vissza sem nézve elloholt új gazdája után.

HIRDETÉSEK

Pályázatok

A Brunszvik Teréz Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Bóbita Tagóvodájába
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2012. 10. 1-jétől a gyes idejéig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2472 Kajászó, Rákóczi F. utca 11.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajz, diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Bencsik Jánosné nyújt, a 22/455–708-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Óvoda címére történő megküldésével (2472 Kajászó, Rákóczi F. utca
11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 588/2012, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.;
– elektronikus úton Bencsik Jánosné részére az
ovoda@kajaszo.hu e-mail címen keresztül;
– személyesen: Bencsik Jánosné, Fejér megye, 2472 Kajászó,
Rákóczi F. utca 11. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 28.
***
A Brunszvik Teréz Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű
2012. 09. 01-től 2013. 07. 31-éig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Perczel Péterné nyújt a (22) 460−290-os telefonszámon.

Pedikűrös házhoz megy!

Andi

LÁBÁPOLÁS
Venyercsány Andrea

+36 30 372 1951
GRAFIFORM Bt
+36 30 364 8149

A láb állapotától függően 1500-2500 Ft + ajándék talpmasszázs!

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton a pályázatnak a Brunszvik Teréz Óvoda címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc
utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, 568/2012, valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus. ;
– elektronikus úton Perczel Péterné óvodatitkár részére a
mvovoda@gmail.com e-mail címen keresztül;
– személyesen: Perczel Péterné óvodatitkárnál, Fejér megye,
2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.;
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 20.
***
Mindkét pályázatra egyaránt vonatkozó feltételek:
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyerekek egyéni és életkori sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyerekek felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozást, a másság elfogadását. Elfogadja a nevelőtestület által készített Helyi Óvodai Programot.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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INFORMÁCIÓ

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet*
Nyitvatartási ideje: hétfő-péntek: 07.00-19.00
Bejelentkezés, időpont egyeztetés személyesen, vagy a következő telefonszámon lehetséges: (22) 589−515
A VELENCE GYÓGYSZERTÁR nyitvatartási ideje:
hétfő−péntek: 08.00-20.00, szombat: 08.00-14.00 hétvégi ügyeleti rendszerben
Telefonszám: (22) 589−524

SZAKRENDELÉS

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT					
Általános belgyógyászat

Dr. Szemenyei Tamás Dr. Németh Attila
09.00–12.00
09.00–12.00
			

Dr. Gajdán László		
16.00–20.00		
(Hepatológia)		

Gasztroenterológia				
				
Edokrinológia, 		
anyagcsere és diabetológia		

Dr. Kalmár József
09.00–12.00

Dr. Székely Iván
14.00–18.00

Dr. Németh Csilla
08.00–13.00			

(Edokrinológia, anyagcsere 			
és diabetológia) 			
Diabetológiai edukáció			

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita
15.30–18.30		

SEBÉSZET					
Általános sebészet

Dr. Kerkuska László		
Dr. Juhász Lajos
08.00–12.00		
15.00–19.00
Dr. Juhász Lajos			
15.00–19.00			

Proktológia		
		

Dr. Juhász Lajos
07.00–11.00			

Gyermeksebészet				
				
Érsebészet

Dr. Jachymczyk György
17.00–20.00
Sebészet, proktológia
sztóma–gondozás

Dr. Kerkuska László
15.00–19.00

Dr. Turcsán Erik
15.00–17.00				

Kézsebészet		
		

Dr. Imre László
16.00–18.00			

NŐGYÓGYÁSZAT,
Dr. Kállay Miklós
Dr. Nagy László
TERHESGONDOZÁS
16.00–20.00
13.00–18.00
			
			

Dr. Nagy László		
08.00–13.00		
Dr. Hagymásy László		
15.00–18.00		

Dr. Orosz Gábor
09.00–14.00
(átmenetileg
szünetel)

CSECSEMŐ– ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT					
Csecsemő– és				
gyermekkardiológia				

Dr. Májer Gizella
15.30–19.30

Gyermek–tüdőgyógyászat				
				

Dr. Kádár Attila
14.00–17.00

Fejlődésneurológia
FÜL–ORR–GÉGE
GYÓGYÁSZAT

Dr. Simon Gábor
16.00–19.00				
Dr. Horváth Zoltán Dr. Keresztesi Márk		
15.30–18.30
15.30–18.30		

SZEMÉSZET		
		

Dr. Láng Judit		
14.00–20.00		

Dr. Koszti Csaba
09.30–12.30
Dr. Nyirati Adrienn
14.00–20.00

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS 		
NEMIBETEG ELLÁTÁS		

Dr. Hernádi Mária
14.00–20.00

NEUROLÓGIA		
		

Dr. Lencsés Tamás			
08.30–12.30			

ORTOPÉDIA			
			
UROLÓGIA
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Dr. Hernádi Mária
07.30–13.30		

Dr. Horváth Szabolcs Dr. Horváth Szabolcs
08.00–14.00
14.00–20.00

Dr. Rácz Lajos			
15.00–19.00			

•
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Dr. Rácz Lajos
15.00–19.00

Dr. Rónai László
09.00–13.00

INFORMÁCIÓ
SZAKRENDELÉS

HÉTFŐ

KEDD

REUMATOLÓGIA			
			
PSZICHIÁTRIA

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Dr. Végh Dóra
13.00–19.00

Dr. Végh Dóra
08.00–13.00

Dr. Végh Dóra
08.00–13.00

Dr. Varga László			
15.00–19.00			

Dr. Varga László
15.00–19.00

TÜDŐGYÓGYÁSZAT					
Tüdőgyógyászat		
		

Dr. Lupkovics Gergely
16.00–20.00			

Pulmonológiai allergológia 			
és immunológia			
KARDIOLÓGIA		
		

Dr. Harsányi Edit
16.00–20.00

Dr. Kovács Attila		
14.00–20.00		

Dr. Király Anna
08.00–14.00

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA					
Gyógytorna
Fizioterápia
VÉRVÉTEL

Körömi Anikó
07.00–12.00

Körömi Anikó
13.00–18.00

Körömi Anikó
07.00–12.00

Körömi Anikó
13.00–18.00

Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata
07.00–15.00
12.00–18.00
07.00–13.00
07.00–13.00
07.00–13.00
06.30–08.30

06.30–08.30

RÖNTGEN-		
12.00–18.00
08.00–18.00
DIAGNOSZTIKA				

10.00–12.00
14.00–18.00

ULTRAHANG

Körömi Anikó
07.00–11.00

6.30–08.30

6.30–08.30

Dr. Tura Tímea		
08.00–17.00		

Dr. Kövi Katalin
15.00–19.00

Dr. Székely Miklós
08.00–10.00

Dr. Tura Tímea
08.00–14.00

MAGÁNRENDELÉS
FOGLALKOZÁS 		
EGÉSZSÉGÜGYI		
ELLÁTÁS		
		
SPORTORVOSLÁS
SZEMÉSZET

Dr. Miniska János Dr. Czikajló Gyula Dr. Miniska János
10.00–12.00
08.00–10.00
18.00–20.00
Dr. Czikajló Gyula
14.00–16.00			

Dr. Csiák Gyula
09.00–11.00				
Dr. Fejes Gabriella
16.00–18.00				

GYÓGYMASSZÁZS
(30) 823–9492
		

Tunikolt Éva
09.00–17.00

Tunikolt Éva
15.00–19.00

Tunikolt Éva
09.00–14.00

Tunikolt Éva
13.00–17.00

OTTHONI SZAKÁPOLÁS
Az otthoni szakápolás hétfőtől péntekig, heti 40 órában nyújt ellátást a következő településeken:
Velence, Zichyújfalu, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Martonvásár, Nadap.
Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.
NAPPALI ELLÁTÁS
A szolgáltatás keretében, a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói kórházi bennfekvést kiváltó infúziós kezelést nyújtanak. A nappali ellátás szolgáltatás feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai betegségekben. Az infúziós kezelésre való előjegyzésre a recepción vagy a vezető asszisztensnőnél van lehetőség. Az infúziós kezelések, kedvező hatásuk miatt,
citosztatikus kúrában részesült betegek számára is kérhetőek.
BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK
• Belgyógyászat
• Neurológia
• Csecsemő és
• Ortopédia
gyermek kardiológia
• Pulmonológia allergológia
• Diabetológia
és immunológia
• Érsebészet
• Reumatológia
• Fejlődésneurológia
• Tüdőgyógyászat
• Gasztroenterológia
• Ultrahang és
• Hepatológia
röntgendiagnosztika
• Kardiológia
• Kézsebészet
* Mielőtt elindulnak, érdeklődjenek!

NEM BEUTALÓ KÖTELES RENDELÉSEK
Bőrgyógyászat
Gyermeksebészet
Fül–orr–gégegyógyászat
Nőgyógyászat
Pszichiátria
Sebészet
Szemészet
Urológia

Velencei–tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. szeptember •
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Helyi autóbusz menetrend
Martonvásár − Erdőhát
Megálló
Vasútállomás
Mentőállomás
Budai út− Pusztai u.
Budai út − Bercsényi u.
Erdőhát bekötő út
Kismarton
Erdőhát forduló

25

5
527
528
530
533
535
540

Erdőhát − Martonvásár
Megálló
Erdőhát
Kismarton
Erdőhát bekötő út
Budai út − Bercsényi u.
Budai út − Pusztai u.
Mentőállomás
Vasútállomás

540
545
547
550
552
553
555

6
652
653
655
658
700
705

hétköznap
1004
1340
06
10
1342
1007
1343
09
10
1345
1012
1348
14
10
1350
1019
1355

35

15
1537
1538
1540
1543
1545
1550

16
1637
1638
1640
1643
1645
1650

munkaszüneti nap
700
1220
02
7
1222
703
1223
05
7
1225
708
1230
10
7
1230
715
1235

710
715
717
720
722
723
725

hétköznap
1024
1355
1029
1400
31
10
1402
1034
1405
36
10
1407
1037
1408
39
10
1410

1555
1600
1602
1605
1607
1608
1610

1650
1655
1657
1700
1702
1703
1705

munkaszüneti nap
720
1235
725
1240
27
7
1242
732
1245
32
7
1247
733
1248
35
7
1250

50

35

Felsőfokú szakképzés
Pótfelvételi utáni utolsó lehetőség
Felsőfokú Szakképzésben (OKJ) való részvételre a
Tomori Pál Főiskolán!
Felsőfokú szakképzésre (OKJ) jelentkezők esetében:
amennyiben a rendes felvételi eljárás, avagy a pótfelvételi eljárás keretében jelentkeztél a Tomori Pál Főiskola által
hirdetett felsőfokú szakképzési szakokra (OKJ), de a felvételi pontjaid nem voltak elegendőek az állami felsőoktatási eljárás keretében értesítést kaptál arról, hogy adott
szakra nem vettek fel.
Ez esetben a Tomori Pál Főiskola a következő lehetőséget
ajánlja fel Neked: amennyiben rendelkezel érettségivel és
még nem töltötted be a 23. életévedet, akkor jelentkezz a
Tomori Pál Főiskola által működtetett, budapesti székhelyű
Tomori Pál Magyar−Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola által hirdetett felsőfokú szakképzési szakokra. Mivel a szakközépiskola a Tomori Pál
Főiskola felügyelete alá tartozik, így gyakorlatilag ugyanazok a felsőfokú szakok elérhetők.
Amiben a két oktatási módszer eltér az az, hogy:
– a szakközépiskola által indított felsőfokú szakokra jelentkezve nem főiskolai hallgató, hanem középiskolai tanuló

14

FORUM MARTINI

•

2012. szeptember

leszel, de így is minden gond nélkül megszerezheted azt
a felsőfokú szakképzést, amit választottál;
– további előny, hogy a szakközépiskolába való jelentkezés esetén nem az állami felsőoktatási eljárás szabályai
vonatkoznak rád, így például a pontszám nem lehet az elutasítás alapja.
– fontos szempont lehet, hogy a szakközépiskola felsőfokú szakjaira jelentkezve, mint középiskolai tanuló állami finanszírozásban részesülhetsz, amire, mint főiskolai hallgató, ettől a tanévtől a megváltozott állami felsőoktatási finanszírozási rendszer miatt már nem lenne lehetőséged.
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
Jelentkezni lehet:
http://www.tpfk.hu/szki/?q=node/7
(Jelentkezési lap az oldal alján!)
A jelentkezési lapokat elektronikusan kérjük elküldeni a
jakli.gyula@tpfk.hu, vagy a jakli.gyula@gmail.com címekre.

INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. augusztus 1–31-éig
Házasságot kötött 6 pár.

Újszülöttjeink:
Horváth-Czicka Ákos, Purnhauser Lea,
Bíró Anna Viktória, Illés Luca
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink*:
Simon Lászlóné (79), Kutai Kálmán (91)

Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.
* a rendelkezésünkre álló adatok alapján.

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
szeptember 18-án (kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor

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.fr
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: (20) 432-9407.
• Némettanítás középiskolásoknak, általános iskolásoknak, egyénileg,
egyéni módszerrel, pedagógussal. Telefon: (22) 460−257, esti órákban
• Akció! Energia Tanúsítvány rövid határidővel bruttó 20 ezer forint.
Szerény árakkal mozdul a piac! Ingatlanközvetítés kiemelt szerződéssel, jutalék bruttó 2,5%. Értékbecslés szóbeli és nyomtatott. Eötvös
Péterné, (30) 341−0975
• Kandalló, cserépkályha, kemenceépítés, átrakás. Hujber László
(30) 394−4246

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: szeptember 15., 16. és október 6., 7.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: szeptember 22., 23. és október13., 14.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: szeptember 29., 30. és október 20., 21.
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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Bravúr a kupában
Megkezdődtek a bajnokságok. Felnőtt csapatunk
az első fordulóban a Szabadegyháza csapatát fogadta, s 3:2-re nyertünk a masszívan védekező ellenfelünkkel szemben. Következő, döntetlen szagú bajnoki mérkőzésünkön a Gárdony ellen 1:0-ás vereséget
szenvedtünk. Az eredményt egy távoli lövés döntötte el, ami
egy becsúszó lábon irányt változtatva vágódott a kapuba. Itt
− be kell látni − elég halovány teljesítményt nyújtottunk…
A harmadik fordulóban a Baracs ellen 3:2-re nyert a csapatunk. Ezen a mérkőzésen támadójátékunk is sokat javult, sok
helyzetet dolgoztunk ki, amiből hármat sikerült hasznosítani
is. Egy biztos, ha edzésmunkánk tovább javul, akkor meghatározó csapat lehetünk a bajnokságban. Reméljük, ezt mindenki
átérzi és mihamarabb csatasorba áll, ha nem, akkor nehéz feladat előtt állunk…
A Magyar Kupasorozatban a Főtáblán bravúrt ért el csapatunk. Első mérkőzésünket hazai pályán az NB III-as Sárisáp
ellen játszottuk. Remek teljesítményt nyújtva 2:1 arányban
nyertük meg a találkozót, és továbbjutottunk a következő fordulóba. A következő Magyar Kupamérkőzésünket hazai pályán az NB III-as Bölcskei SE csapata ellen játsszuk, szeptember 26-án, szerdán.
Utánpótlás csapatainknak is megkezdődött a bajnokság. Ifi
csapatunk Magyar Balázs vezérletével mindhárom mérkőzését megnyerte. Serdülő csapatunk Bajor Balázs vezetésével első mérkőzésén a Szár otthonában értékes pontot szerzett,
3:3-as döntetlent érve el.
Csapatainknak gratulálunk, és további sikeres szereplést kívánunk! Mérkőzésekről és programjainkról bővebb információt honlapunkon, a www.martonsk.gportal.hu oldalon találnak.

MSK

Várjuk a csodát
Megkezdődött az iskola,
ezzel egyidejűleg gyerekeink is
megjöttek a nyaralásból, vakációból és elkezdték felkészülésüket az új idényre. Csapataink átalakultak, sokan
korosztályt váltottak, többen
távoztak profi klubokhoz. Nekik is, és minden Mustangos
focipalántának
kívánunk
sok-sok sikert az új idényben. Korcsoportjaink heti 3−4
edzéssel készülnek az előttük
álló tornákra, bajnoki mérkőzésekre. U7−9−11-es korcsoportjaink a Bozsik Programban szerepelnek, U13-as korcsoportunk az FMLSZ által
kiírt bajnokságban vesz részt.
Az idén U11-es korosztályunkat nem neveztük a Dunaújváros által szervezett Duna
Mount bajnokságba, hanem
ezúttal a Budai Régió csapatai ellen vesszük fel a harcot.
Körzeti Központként működünk a jövőben is, összefogjuk a hozzánk tartozó egyesületek, Gyúró, Tordas, Ercsi,

Etyek és persze Martonvásár
focipalántáit. Nekik a Bozsik
Programban lehetőségük lesz
megmutatni tehetségüket, a
kiválasztottaknak pedig további lehetőség nyílik különböző válogatottakban edzéseken és tornákon szerepelni.
Bozsik Tornáink időpontjait még nem írta ki a szövetség, de nagy valószínűséggel szeptember végén megtartjuk első tornánkat is
Martonvásáron.
Az MLSZ-hez a Martonvásár
SK-val közösen benyújtott
pályázatunkra, melyet a helyi képviselő-testületünk is
támogatott, s amit egy alapítvány készített el, úgy várunk,
mint valami csodára, bízva
abban, hogy valami változás
is történik sportéletünkben,
ám egyelőre nagy a csend.
Programjainkra, rendezvényeinkre mindenkit várunk
nagy-nagy szeretettel.
Bővebb
információt
a
www.mustangse.gportal.hu
honlapon találnak.
Mustang SE

Mert bicajozni király…
A fent említett kijelentéssel (ami aztán a rendezvény jelmondata lett)
indítottuk útjára 2006-ban az első
Martonvásári Bringás Találkozót. Most
egy kicsit visszaemlékeztünk, hogyan
és miért született meg ez a rendezvény.
Talán néhányan emlékeznek még, hogy
lelkes Zöld Almás aktivisták jó néhány évvel ezelőtt szeptemberben almát osztottak a kerékpárral és gyalogosan érkező tanulóknak, szülőknek és
tanároknak az iskolák előtt. Tettük ezt
azért, hogy megköszönjük, hogy legalább az autómentes napon hagyták az
autót „pihenni”.
Aztán beszélgettünk, álmodoztunk és
végül megvalósítottuk sok-sok segítséggel a mi kis bringás találkozónkat. A
rendezvényen kipróbálhatták magukat a
résztvevők különböző ügyességi versenyekben, játékos feladatokban, környezetvédelmi és KRESZ totóban. Sokak
számára a „Tükrösi” domb „megmászá16
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sa” is hatalmas teljesítmény volt. Külön
elismertük a legidősebb és legfiatalabb
résztvevőt, a legöregebb kerékpárt és
a legnépesebb családot is. A találkozó
másnapján „tekeregtünk” Martonvásár
környékén, felfedezve a környék szépségeit, de kalandos utakon megjártuk a
Tabajdi Mezítlábas Parkot is.
Sokan támogatták és segítették, hogy
élményekkel teli és sikeres legyen a
rendezvényünk.
Támogatóink: Martonvásár önkor
mányzata, AVEX Kft., CBA Marton
vásár, Postakocsi vendéglő, Dúzsi Ta
más Családi Pincészet, Decathlon,
Szelídbicajosok.hu, HUMUSZ Egyesü
let, Kolompos zenekar, Gryllus Vilmos,
Berg Judit, BENTA Kerékpárszerviz,
Indi Károly.
Kiemelten köszönjük segítségét Rotten
berger Sándornak!
Rendszeres segítőink: Benkőné Ma
nyi, Buda Gabriella, Budai Bernadett,
Kántor Ildikó, Krapfel Béla, Megyeriné
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Margit, a Pató család, Rácz Ivett és Ro
land, Szeidl László és családja, Tóthné
Márti, Tőzsér Manka.
Öt éven át nyár közepén, júliusban vártuk a kerékpározni szerető gyerekeket és
felnőtteket, az idén viszont többek kérésének eleget téve, szeptemberben tartjuk a találkozót. Így kapcsolódhatunk az
Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez, illetve az autómentes naphoz is.
Az idén sem marad el a gyorsasági verseny, a Zöld Alma kör, a Tekergő túra és
természetesen várja gazdáját a Hauser
kerékpár is.
Szeretettel várunk mindenkit szeptember 22-én délután három órakor a sportpályán! A részletes program a plakátokon, szórólapokon és a Zöld Alapítvány Martonvásárért honlapján
(www.zold-alma.hu) lesz olvasható.
Mert bicajozni király…
ZÖLD Alapítvány Martonvásárért
Szabó Mária, Benkő Sándor
Krapfelné Gucsek Rita

