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Pecsét került rá!

Martonvásár adóssága 65%-kal csökken!
(Cikkünk a 4. oldalon.)

Várjuk Önöket…
…március 15-én (pénteken) 9 órakor Nemzeti Ünnepünkre az Emlékezés terére;
…március 16-án (szombaton) 11 óra 30 perckor megemlékezésre, kirándulásra a pákozdi 1848-as emlékműhöz;
…március 18-án (hétfőn) 17 órától a Teleki Blanka Hölgyklub rendezvényére a Városháza Geróts-termébe;
…március 21-én (csütörtökön) 18 órakor Eperjes Károly költészet napi estjére, a Beethoven Általános Iskolába;
…március 23-án (szombaton) reggel 7 órától húsvéti termelői vásárra a Dózsa György út 6. szám alatt (volt Tsz-udvar);.
…március 29-én (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára a Városháza Geróts-termébe;
…április 8–11-éig (hétfőtől csütörtökig), naponta 8–17 óráig óvodai beiratkozásra (Deák Ferenc utca 3.);
…április 13-án (szombaton) 11 órakor a műemlék óvodába új könyvtárunk megnyitójára;
…április 13-án (szombaton) 19 órától a Brunszvik Teréz Óvoda szülői munkaközössége szervezésében jótékonysági Retro Partyra az MTA ATK ebédlőjébe.

A polgármester házhoz megy…

…április 6-án (szombaton) 14 órától a Rákóczi, a Kolozsvári, a József Attila és a Tátra utcákban.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra április 5-én – pénteken – 12 óráig.)
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Változások a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban
A 2012. év végével a polgármesteri hivatal működésében többféle változás következett be. Kialakultak a járási hivatalok, ezzel egyidejűleg a feladat- és hatáskörök, valamint a személyi állomány egyharmadának átadása jogszabályokban meghatározott kötelezettségként, alapjaiban érintette a hivatal működését, és hatottak rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló, illetőleg a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények
2013. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezései is.
E mélyreható változásokat követően szükséges és időszerű volt
átgondolni a hivatal szervezeti felépítését, továbbá az ügyfélfogadás és a munkaidő rendjét. Időszerű volt a munkatársakkal, vezetőkkel szemben megfogalmazott követelmények, feladatok újragondolása, nem utolsó sorban azért, mert a járáshoz áthelyezett
munkatársak feladatainak nagy része a hivatalnál maradt.Megváltozott többek között a hivatal elnevezése is, jogszabályban
rögzített módon Martonvásári Polgármesteri Hivatal lett a hivatalos név. A hivatal működési területe továbbra is Martonvásár
város közigazgatási területe. Az építéshatóság tekintetében viszont már kiterjed a Martonvásári Járáshoz tartozó települések
közigazgatási területére. A hivatal ellátja a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait is.
A hivatalt a polgármester irányítja, a jegyző vezeti, akit – pályázat útján – ez évtől már a polgármester nevez ki. Dr. Koltai
Gábor jegyző hivatalnál fennálló jogviszonya 2012. december
31-ével megszűnt és, mint olvashatták 2013. január 1-jétől ő vezeti a Martonvásári Járási Hivatalt. A megüresedett jegyzői álláshely betöltése érdekében polgármester úr pályázatot írt ki,
melynek eredményeként március 1-jétől korábbi aljegyzőnket,
dr. Szabó-Schmidt Katalint nevezte ki jegyzőnek.
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje április 1-jét követően módosul, szerdánként 17 óráig várjuk Önöket. Lakosságszolgálatunk munkaidőben továbbra is folyamatosan működik (részletesen a keretes írásban).
Alapjaiban változott a hivatal szervezeti felépítése. Csökkentettük az osztályok számát, az eddigi 4 osztály helyett 3 osztályt
alakítottunk ki, új feladatkörökkel, elérhetőségekkel a következők szerint, míg egyes – korábban a hivatalban intézett – ügyekben már a járási hivatalhoz kell fordulniuk.

Jegyző

Dr. Szabó-Schmidt Katalin, bejelentkezés a titkárságon,
tel.: (22) 460–233, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu

Pénzügyi Osztály

Bíró László vezetésével, pénzügyi, gazdálkodási, tervezési és
adóügyekben várja Önöket.
• Bíró László, pénzügyi osztályvezető, gazdasági vezető, tel.:
(22) 569–203, e-mail: lbiro@martonvasar.hu;
• Bogárné Darabos Mária, önkormányzati költségvetési referens, tel. (22) 569–205, penzugy@martonvasar.hu;

• Vészics Anna, számviteli referens;
• Tompai Judit, kistérségi pénzügyi referens;
• Eisenbacher Judit, pályázati pénzügyi referens, tel.: (22) 569–224;
• Csakmag Helga, pénzügyi ügyintéző, tel.: (22) 569–229;
• Hutvágner Károlyné, pénztáros, eszköznyilvántartó, tel.:
(22) 569–222, költségvetési, számviteli, gazdálkodási, banki,
tervezési ügyekben, házi pénztár működtetése (teljes körűen az
önkormányzat, a hivatal, az intézmények, a kistérség gazdálkodása tekintetében).
• Gyöngyné Denkovics Gizella, adóügyi ügyintéző, tel.:
(22) 569–206, e-mail: helyiado@martonvasar.hu,
• Málovics Andrea, adóügyi ügyintéző, tel.: (22) 569–223, adóügyekben: gépjárműadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó,
iparűzési adó, telek és építményadó, talajterhelési díj, adó-érték
bizonyítvány, igazolások kiállítása.

Szervezési és Igazgatási Osztály

Miklósné Pető Rita vezetésével szociális, anyakönyvi, állampolgársági, birtokvédelmi, hagyatéki, köznevelési, kulturális, sport,
civil, kommunikációs és titkársági ügyekben várja Önöket.
• Miklósné Pető Rita, szervezési osztályvezető, tel.: (22) 569–227,
e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu, közérdekű adatok
megismerése ügyében, egyes köznevelési, kulturális ügyekben,
egyes egészségügyi ügyekben, panasz ügyben, humánpolitikai
ügyekben, pályázati ügyekben, testületi döntések előkészítése
ügyében;
• Papp Irén, igazgatási ügyintéző, tel.: (22) 569–204, e-mail:
szervezes@martonvasar.hu: hagyatéki, helyi polgári védelmi,
katasztrófavédelmi ügyben, egyes szociális ügyekben: átmeneti segély (pénzbeli, természetbeni, különös méltánylást igénylő), ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, köztemetés, temetési segély;
• Farkasné Zámbó Judit, igazgatási ügyintéző, tel.: (22) 569–207,
e-mail: igazgatas@martonvasar.hu: egyes népességi ügyekben,
anyakönyvi ügyekben, állampolgársági ügyekben, birtokvédelmi ügyben;
• Molnár Lívia, kistérségi referens, tel.: (22) 592–225, e-mail:
szoc@martonvasar.hu, kistérségi ügyekben, közfoglalkoztatás
ügyében, egyes szociális ügyekben (rendszeres szociális segély,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, méltányos közgyógyellátás);
• Buda Gabriella, szervezési ügyintéző, tel.: (22) 460–233,
e-mail: titkarsag@martonvasar.hu, polgármesteri és jegyzői titkársági ügyekben (időpont egyeztetés), nemzetközi kapcsolatok
ügyében, kommunikációs ügyekben, sport és civil ügyekben;
• Provoda Józsefné, szervezési ügykezelő, tel.: (22) 569–221,
e-mail: pierva@martonvasar.hu, testületi, bizottsági döntések
megismerése ügyében;
• Lakosságszolgálat, tel.: (22) 460–004, fax: (22) 460–229,
e-mail: ugyfelszolgalat@martonvasar.hu, általános tájékoztatás, nyomtatványok, talált tárgyak ügyében, a Forum Martiniba
szánt hirdetések felvétele ügyében.

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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Műszaki Osztály

Tóth Zoltán vezetésével építéshatósági ügyekben, műszaki, településfejlesztési-, rendezési ügyekben, környezetvédelmi ügyekben, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági igazgatási ügyekben
várja Önöket.
• Tóth Zoltán, osztályvezető, tel.: (22) 569–208, e-mail:
epitesugy@maronvasar.hu, baracskai, kajászói építéshatósági
ügyek, településfejlesztés-, rendezés, pályázatok;
• Móricz
Péter,
építéshatósági
ügyintéző,
e-mail:
moricz.peter@martonvasar.hu, tordasi, gyúrói, váli építéshatósági ügyek;
• Tóth Péter, építéshatósági ügyintéző, tel.: (22) 569–209, e-mail:
toth.peter@martonvasar.hu, ercsi építéshatósági ügyek;
• Domonkos Dávid, építéshatósági ügyintéző, e-mail:
domonkos.david@martonvasar.hu, martonvásári, ráckeresztúri
építéshatósági ügyek;
• Arató János, műszaki ügyintéző, e-mail: arato.janos@
martonvasar.hu, műszaki ügyek, településüzemeltetés.
• Vécsei
Erzsébet,
műszaki
asszisztens,
e-mail:
adminisztrator@martonvasar.hu, építéshatósági adminisztrációs feladatok, ipari, kereskedelmi ügyek (működési és telephely
engedélyek).
Az egyes ügyek intézéséről, az ügyintézőkről bővebb tájékoztatást Lakosságszolgálatunk nyújt. Terveink szerint folyamatosan figyelemmel kísérjük az Önök igényeit és annak megfelelően bővítjük a hivatal által nyújtott szolgáltatások körét, így kérjük, folyamatosan jelezzék ez irányú javaslataikat, akár e-mailben, akár személyesen is.

Ügyfélfogadási rend
április 1-jétől

Lakosságszolgálat
(folyamatos)
Hétfő: 8–16
Kedd: 8–16
Szerda: 8–17
Csütörtök: 8–16
Péntek: 8–12

Polgármesteri
Pénztár
Hivatal
Szerda: 8–12, 13–17
– ügyintézők
Polgármester,
Hétfő: 13–16
alpolgármester,
Szerda: 8–12,
jegyző,
13–17
kabinetvezető
Péntek: 8–12 Szerda: 8–12, 13–17

Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületünk februárban a következőkről döntött:
KEOP pályázat benyújtásáról határoztunk, melynek értelmében egy napelem-park
valósulna meg a Vásártér egy
részén. A pályázat támogatottsága 85 százalékos, melynek
segítségével az önkormányzati villamos energia felhasználás 60 százalékát képesek lennénk megtermelni, s így a beruházás 3 éven belül megtérülne!
Elfogadtuk a javaslatot Mar
tonvásár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési
koncepciójáról. Az idén is kiegyensúlyozott gazdálkodást
tervezünk, működési hiány
nélkül. Ismét meg kell állapítanunk, hogy az alacsony saját
bevételek hosszú távon fenntarthatatlan pályára állíthatják
gazdálkodásunkat (iparűzési,
kommunális, telek- és ingatlanadó).
Felsőbb szintű jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően
felülvizsgáljuk az állattartásról szóló helyi rendeletünket.
A polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének, működési rendjének felülvizs
gálatáról szóló előterjesztés
elfogadásával a szabályokat
az átalakuló szervezetünk va-

A Martonvásári Polgármesteri Hivatal
szervezeti felépítése
Kabinetvezető

Polgármester

Alpolgármester

Jegyző
Műszaki osztályvezető

Aljegyző

Pénzügyi osztályvezető

Műszaki osztály
1. építéshatósági ügyintéző I.
2. építéshatósági ügyintéző II.
3. építéshatósági ügyintéző III.
4. építéshatósági ügyintéző IV.
5. műszaki ügyintéző
6. műszaki asszisztens
7. mezőőr

Szervezési és igazgatási osztály
1. törvényességi ügyintéző
2. kistérségi ügyintéző
3. szervezési ügyintéző
4. igazgatási ügyintéző I.
5. igazgatási ügyintéző II
6. szervezési ügykezelő
7. lakosságszolgálati asszisztens
8. kézbesítő

Pénzügyi osztály
1. önkormányzati referens
2. számviteli referens
3. kistérségi költségvetési
referens
4. pályázati referens
5. pénzügyi előadó
6. pénztáros, eszköznyilvántartó
7. adóügyi ügyintéző I.
8. adóügyi ügyintéző II.

2013. március

lós igényeihez igazítottuk,
módosítottuk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását is.
Martonvásár Településrende
zési Eszközei felülvizsgála
tának megindításához elfogadtuk a partnerségi egyez
tetés megállapításáról szóló előterjesztést. Kérjük a
martonvásáriakat,
amen�nyiben ötletük, kritikájuk
van a jelenleg hatályos szabályok kapcsán, más építési előírásokat javasolnának
bizonyos területeken, juttassák el észrevételeiket a
kabinetvezeto@martonvasar.hu
címre.
A vasútállomáson építendő új
P+R parkoló kapcsán kezelői
nyilatkozat adásáról döntöttünk. Az új parkoló a korábbi
ideiglenes parkoló helyén létesül.
A Szent László út 22., 663-as
helyrajzi számú, eladásra kínált ingatlant önkormányzatunk nem kívánta megvásárolni.
Elfogadtuk a javaslatot a
2013. évi „Szép porta” pályázat kiírásáról, az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről, továbbá a Martongazda Kft. üzleti terv koncepciójáról is.
Az előzetes egyeztetések és a
közmeghallgatáson ismertetett tervek szerint döntöttünk
a kormányzati támogatás felhasználásáról. Korábban is jeleztük, hogy a forrásból nem
csak a városközpontra kívánunk fordítani, hanem kisebb
léptékben máshol is tervezünk
beruházásokat. Továbbra is
várjuk javaslataikat, mely utcaszakaszok, járdaszakaszok
felújítása lenne Önök szerint
a legégetőbb, hol kellene utcabútorokat (pad, szemetes) kihelyezni stb.?
Martonvásár Város
Önkormányzatának
képviselői nevében
Horváth Bálint,
kabinetvezető
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565 millió 701 ezer 348 forinttal csökkent adósságunk!
Fejér megyében tizenhárom, ötezer lakosúnál nagyobb város adósságát vállalta át az állam, 26,5 milliárd forintnyi értékben – közölte dr. Dorkota Lajos megyei kormánymegbízott a megállapodások aláírását követő sajtótájékoztatóján. Hozzátette: A legnagyobb összeget, 10,8 milliárd forintot Dunaújváros önkormányzatától vállalta át az állam, ez 65 százalékot jelentett
az összes adóssághoz képest. A kormánymegbízott hangsúlyozta: Fejér megye valamennyi települését kisegítette az adósságcsapdából a kormány, ez
alól az aláírás napján csupán egy kivétel, Aba volt, mellyel ekkor még folytak a tárgyalások.
Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott,
dr. Szabó Tibor polgármester és
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
az aláírást követően

Február 28-án a Megyeháza épületében
írta alá dr. Szabó Tibor Martonvásár polgármestere településünk adósságállományának részbeni átvállalásáról szóló megállapodást. Magyarország kormányát
dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, a
Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője képviselte, az eseményen jelen volt
Tessely Zoltán, Martonvásár országgyűlési képviselője.
Miután a város nevében a dokumentumot kézjegyével ellátta, polgármesterünk a sajtónak nyilatkozott. Hangsúlyozta, hogy amikor 2010-ben a képviselő-testület élén átvette Martonvásár
vezetését, nagyjából 1,5 milliárd forint
adóssága volt a városnak, ami akkor 300
ezer forintos egy főre jutó terhet jelentett. Ez az örökölt adósságteher egyrészt
a városvezetés hatékony munkájának kö-

Köszönet a
székely zászlóért
Köszönöm dr. Szabó Tibor polgármester úrnak és városunk képviselő-testületének, hogy kitűzték a városházára a
Sütő Ferenc által adományozott székely zászlót, így vállalva szolidaritást
Erdélyben élő székely testvéreinkkel,
akik 93 év óta ellenséges környezetben védik magyarságukat.
Tóth Iván
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szönhetően, másrészt a jelenlegi megállapodás eredményeként tovább csökkent.
„Bízom benne, hogy a ciklus végére az
1,5 milliárdos adósság nagyságrendileg
100–200 milliósra apad, ami már teljes mértékben kezelhető, úgy, hogy emellett terveink szerint nagyjából egymilliárdos beruházást tudunk megvalósítani
Martonvásáron.” – mondta, majd hozzátette: „Ha összeadjuk a számokat, akkor
a ciklust várhatóan több mint 2,5 milliárdos plusszal zárhatjuk. Természetesen,
ez az önkormányzat munkájának, és a
Martonvásáriaknak köszönhető.”

Csaba elment

Hetvenöt évesen ment el! Aki
ismerte, nem hitte volna, hogy
már ennyi év van a háta mögött
Csobaji Csabának. Még azt is
hitetlenkedve fogadtuk, hogy
már nyugdíjas. Nem volt olyan
városi rendezvény, ahol ne találkoztunk volna vele és családjával. Hihetetlenül fontos volt számára a
nemzeti múlt ismerete és tisztelete. Az
1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján a Forum Martiniban olvashattuk
a felnőttkor határán szerzett élményeit a Móricz Zsigmond körtér körüli eseményekről. Két keze munkáját őrzik az
Aradi Vértanúk és Trianon faragott emléktáblái az Emlékezés terén, melyeket
folyamatosan fel is újított. Ő volt 2004ben az október 6-ai megemlékezés szónoka. Jött akkor is, amikor „csak” fiait kísérte, akik táncoltak, zenéltek, vagy
éppen szavalatukkal kápráztatták el a
közönséget. Jött szemetet szedni, kerítést festeni. Mindig ott volt, amikor
éppen csinálni kellett valamit. Nyug-
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Szabó Tibor emlékeztetett arra, hogy
országgyűlési képviselőnkkel az utóbbi
20 évben olyan szoros kapcsolat nem
volt, mint Tessely Zoltánnal, aki, bár
Bicske polgármestere, de egyben mar
tonvásári is. Megragadta az alkalmat ezért, hogy megköszönje eddigi tevékenységét és kérje, hogy a továbbiakban is hathatósan támogassa a
martonvásáriak munkáját.
Tessely Zoltán, kiemelte, hogy a dicséret
nem őt illeti. Ezek az intézkedések, amelyekkel a kormány a települések és polgáraik segítségére sietett az ország jobb
teljesítményének köszönhetők. A köszönet, ahogy Tessely Zoltán hangsúlyozta
Magyarország minden polgárát, vagyis
„Önöket illeti”.
Nagy Árpád

díjas agrármérnökként településünk első mezőőreként szolgált 2003-tól, s vigyázott a határ
rendjére, amíg bírta a szolgálatot. Ahogy Ő annak idején fogalmazott „a külterületek vagyonvédelmén túl fontos feladatomnak tartom környezetünk tisztaságának megóvását, az utak mentén,
valamint Martonvásár határában történő illegális szemétlerakás visszaszorítását.” Ebben sokat segített, még akkor is,
ha annak idején a képviselő-testület tagjai is tudták, hogy egy mezőőrrel csak
megkezdhetjük környezetünk rendbetételét. Ő megpróbálta, tette lelkiismeretesen a dolgát. Mikor legutóbb, néhány
hónapja találkoztunk, büszkén mutatta az oklevelet, melyet fia nyert egy angol nyelven folyó nemzetközi erdészeti versenyen, s hozta az ott készült képeket. Csibészes, a szeme sarkában mindig
ott bujkáló mosolya, segítőkészsége sokunknak hiányozni fog.
Orbán András

Interjú

Ügyfélbarát hivatal megteremtése a célom
Kitűnő érettségi, „Summa cum laude” diploma. Már az egyetemi évei alatt heti két napot dolgozott, a végzést követően gyorsan elhelyezkedett, majd néhány év államigazgatási tapasztalattal Budapest helyett Martonvásárt választotta
dr. Szabó-Schmidt Katalin, Martonvásár új jegyzője.
• Itt született.
– Igen, Martonvásáron születtem, így természetesen a Beethoven Általános Iskolában kezdtem, Peregovits Erzsi néninél. Nagyon szerettem őt, sokat tanultam tőle. A budapesti Táncsics Mihály
Gimnáziumban folytattam, hat osztályos tagozaton. Mindenképpen megemlítem Kizmus Lajosnét, akihez még ekkor
is visszajártam kémiát tanulni. Rengeteget segített. Kitűnő érettségivel az „ELTE-re” és a „Pázmányra” jelentkeztem,
végül sikerült bekerülni az ELTE-re.
• Az egyszerű embereknek a jogász kicsit
huncut ember. Mi motivál egy fiatalt abban, hogy ezt a pályát válassza?
– Gimnazistaként a jogászi szakmáról még nem lehettek komoly ismereteim, viszont szerettem a magyart és a történelmet, de nem vonzott eléggé a tanári pálya.
• Családjában van jogász?
– Nincs. Ilyen jellegű tapasztalatom nem
volt. Amiben szerencsés voltam, hogy az
akkori barátom, most már férjem, 3 évvel
előttem, felettem járt a jogi karra. Tőle
sok segítséget kaptam, bár előtte óvott
attól, hogy jogra menjek.
• A jog melyik része áll legközelebb a szívéhez?
– A jog teljes egészét, annak szerteágazó
jellegére tekintettel, bizonyára nem lehet
szeretni. Jegyzőként minden területtel találkozik az ember, mindent ismerni kell.
Vannak viszont olyan területek, amelyeket kedvelek. Olyanok, amik azért vannak, hogy valamit, ami fontos az emberek számára, megvédjenek, óvjanak, így
a környezetünket, a kulturális örökségünket.
• Mikor végzett?
– Négy éve, 2009-ben. Szerencsésnek
mondhatom magam, hisz másodéves koromtól hetente két napot a közigazgatásban dolgoztam. Tapasztalattal az egyetem elvégzése után könnyebb volt elhelyezkedni. A Nemzeti Hírközlési Hatóságnál kezdtem, majd régi kollégám hívott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba, ahonnan Budai Gyula mellé kerültem, az Elszámoltatási Kormánybiztosságra. Vele együtt mentem tovább

a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ahova Ő
államtitkárrá lépett elő.
A Stratégiai Főosztályon dolgoztam főosztályvezető-helyettesként, amikor megjelent
az aljegyzői pályázat.
• Alig szoktuk még meg,
hogy fiatal aljegyzőnk
van, máris jegyző.
– A hivatalba tavaly nyáron kerültem.
Elég gyorsnak mondható, hogy egy lépcsővel feljebb léptem. Magamon néha
úgy érzem, hogy ez talán túl gyors is
volt, de a körülmények így hozták.
• Igazi karrierpolitikus azt mondaná,
hogy ez szerencse.
– Nem vagyok az a karrierista típus, még
ha a körülmények talán mást is mutatnak.
Valahol szerencsés azonban, hogy előbbre léphet az ember, viszont nagy felelősséggel is jár. Az év eleji hatalmas szervezeti változások, amik az egész közigazgatásban tapasztalhatók, itt nálunk is
megtették hatásukat.
• Államigazgatási tapasztalattal csöppent a szervezeti átalakítások közepébe.
Mi jelenti a legkomolyabb gondot?
– Számomra, ami embert próbáló feladat egyrészt, némiképp a fiatalságomból is adódik, illetve viszonylag rövid helyi munkatapasztalatomból. Ami viszont
bizonyára másoknak is nehézséget okoz,
az a körülöttünk lévő világ megváltozása. Semmit nem lehet rutinból megoldani. Már nem azok az eljárásrendek,
nem azok a végkicsengések. Ahol eddig
el tudtunk járni, mint önkormányzat, fel
tudtuk szólítani a lakosságot, a szolgáltatót, ott sok esetben kihúzták a talajt a
lábunk alól, így időnként tehetetlennek
érezzük magunkat.
• Mondana egy példát…
– Jelentős gondot okoz a település rendje. Sokszor elhangzott, de a Forum Martiniban is többször szó volt róla, kinek
milyen feladata van abban, hogy valahogy kinézzen a település. Volt az önkormányzatnak egy kirívóan közösségellenes magatartással foglalkozó rendelete, amely szankciókat határozott meg

e körben. Felszólítással,
bírságolással élhettünk.
Az Alkotmánybíróság
sajnos megvonta ezt a
lehetőséget az önkor
mányzatoktól. Most a
felszólítás után adódhat
olyan eset, amikor semmit sem tehetünk azokkal szemben, akik nem
tartják be ezeket a normákat.
• Jól gondolom, hogy a
gyors változásokat viszont fiatalsága okán talán könnyebb követnie?
– Elképzelhető. Nehezen megítélhető, hogy gyorsabban mozgok-e, mint egy idősebb kolléga, néha én
is úgy érzem, szinte összecsapnak a hullámok a fejem felett.
• Milyen elképzelései vannak a jövővel
kapcsolatban?
– Nagyon távoli jövőről óvatosan gondolkodom, mivel nem biztos, hogy az átalakulások végére értünk. A hivatal esetében azt szeretném elérni, hogy aki itt
dolgozik, az jól érezze magát a munkahelyén. Azt szeretném, hogy munka közben senki ne érezhesse azt, hogy minden
percben olyan követelmények nehezednek rá, aminek nem lehet megfelelni.
• Ettől most nagyon messze vagyunk?
– Talán nem, de a változások azt is hozták, hogy nagyon sok új kolléga csatlakozott hozzánk. Érthető, hogy még egy
kicsit idegenek vagyunk egymás számára. Még nincsenek meg minden esetben a
közvetlen kapcsolatok, amelyek birtokában gátlások nélkül fordul egyik munkatárs a másikhoz. Szükségét érzem a csapat építésének. Az osztályvezetőkkel már
beszéltünk erről.
• Ügyfélpanaszok?
– Többségében olyan jellegűek, amelyről nem feltétlenül a kollégák tehetnek.
A törvényeket be kell tartani akkor is, ha
az nem minden esetben a leggyorsabb út
egy gond megoldásához.
• A martonvásáriak mit tapasztalhatnak
majd a változások nyomán?
– Talán szerencsés helyzetben vagyok,
hisz az elmúlt időszakban nagyon sok
pozitív visszajelzést tapasztaltam a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban.
Olyan ügyfélbarát hivatal megteremtése
a célom, amelyből kilépve minden ügyfél elégedetten távozik.
Nagy Árpád
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Interjú

Nyitás a fiatalok felé
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet Martonvásári Ki
rendeltségének
vezetőjével
Országné Harangozó Erikával beszélgettünk.
• Ön mikor járt először a
martonvásári fiókban?
– A munkaügyis kolléganő 2011 szeptemberében keresett meg, hogy elvállalnám-e a helyettesítést
Martonvásáron?
Ügyintézőként 1998-tól dolgoztam
a velencei kirendeltségünkben. Végeztem a dolgomat,
de valamivel később az akkori elnökasszony felhívott és megkért, hogy
olyan szemmel nézzem az itteni munkát,
hogy a nyugdíjazás miatt eltávozott kolléganő helyett vezethetném a kirendeltséget.
• Örült a felkérésnek?
– Megijedtem. Velencére szinte hazajártam Kápolnásnyékről, szerettem, ismertem az ottani embereket, úgy érzem ők is
engem, az előrelépés azonban inspirált.
• Mit kell tudnia egy fiókvezetőnek?
– Rátermettség kell és gyakorlat. Nekem
más munkahelyem nem volt. A rutin és jó
kapcsolatteremtő készség az ügyfelekkel
bizonyára szerepet játszott abban, hogy
engem választottak.
• Erre a munkára vágyott?
– Eredetileg a tanárságot, a külkereskedelmet vagy talán az idegenvezetést tudtam
volna elképzelni, orosz nyelvvizsgával is
rendelkezem. Édesanyám fodrászatában
mondta az egyik szövetkezeti kolléganő,
hogy van hely. Jelentkeztem, felvettek.
• Az orosz nyelv hasznos volt?
– Nem, de a németet azt felfejlesztettem,
mivel elég sok a német ajkú külföldi, így
a mai napig is felhívnak néha-néha, hogy
segítsek. Itt Martonvásáron elsősorban
magyar ügyfeleink vannak.
• A munkán kívül mivel tölti az idejét?
– Van két gyermekem, a nagyobbik most
érettségizik, nyelvvizsgázik. Az ő életét
rendezgetem éppen. A kicsi öt éves, természetesen vele is foglalkozni kell, csak
másképp. Szeretek főzni is, amiben a férjem nagyon sokat támogat. Ő szakács.
• A konyhában adódhatnak konfliktusok…
– Ha komoly konfliktusok nem is, de jelezte már, hogy a borsóleves színe kicsit a
gulyásleveséhez hasonlít. Néha zavarban
is voltam emiatt, de néhány év alatt megtanultam, hogy ha most nem is ízlik annyi-
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ra a főztöm, a legközelebbi biztosan jobban sikerül. Amikor otthon van, azért akkor leginkább ő főz.
• Hobbi?
– Amióta Tabáni István feltűnt az énekesek között, hangjával, stílusával egy kemény nap után
mindig meg tud nyugtatni.
Szabályzatok, jogszabályok
követése a munkám egy komoly, fárasztó része. A saját felkészültségem erősítése, valamint az ügyfelek jobb
kiszolgálása érdekében, ezeket indőnként otthon is olvasnom kell. Törekszem a munkámat lelkiismeretesen elvégezni.
• A helybeni munka nagy része az ügyfelekkel való kapcsolattartás?
– Igen. Ügyfeleink nagy része az idősebb
korosztályhoz tartozik, akik értékelik,
hogy nem csak a pénzügyekre szorítkozunk, amikor beszélgetünk velük. Ha arról van szó, akkor viszont alaposan körbejárjuk a lehetőségeket minden egyedi kérdés tekintetében. Nagyon lényeges,
hogy nyitottunk a fiatalok felé is. Például van olyan számlacsomagunk, amelyiket 14–18 éves korúaknak szánunk indulásként, amelynél megtanulhatják a fiatalok a számlavezetéssel kapcsolatos tudnivalókat, bankkártyával együtt.
• Bizonyára nem ingyenes…
– Majdnem, összesen 100 forintba kerül.
• Jól hallottam?
– Igen, a kártya mellett, egy pénzfelvétel bárhol ingyenes, és az internetes banki
ügyintézés lehetősége is jár a számlához.
A 18–24 éves korosztályt sem szeretnénk
magára hagyni, mert ha másképp nem
rendelkezik, 18 éves kora után átkerül a
200 forintos csomagba, ahol az első kártya szintén ingyenes. Különben, jellemző ránk, hogy számlacsomagjaink átláthatóak, az említett kettő mellett további egy
lakossági csomagunk és vállalkozói csomagjaink vannak. Nem lehet elveszni a
számlacsomagok tengerében.
• Ha valakinek valamilyen speciális dologra, hitelre van szüksége?
– Nyugodtan keressenek meg, helyben
vagyunk, bármiben segítünk. A beszélgetés során biztos kiderül, mit tudunk ajánlani. Hitelezésnél is személyre szabottan
megoldjuk. Persze „ész nélkül” mi sem
hitelezünk. Innen úgy nem megy ki senki, hogy meg ne próbálnánk mindent megtenni érte.
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• Megkérdeztük Nagy Norbert elnök
ügyvezetőt is a takarékszövetkezet terveiről. A következőket mondta:
– Szeretnénk magunkat megismertetni a fiatalokkal. A rendszerváltás előtt
voltak a takarékszövetkezetek és az
OTP, más pénzintézetekkel a lakosságnak nem volt kapcsolata. Így az idősebb korosztályban nagyon jó az ismertségünk, a fiatalabb korosztály viszont nem biztos, hogy tud létezésünkről. Próbáljuk azt az üzenetet eljuttatni, hogy helyben vagyunk, a helyi közösségek és egyének pénzügyi kultúráját próbáljuk fejleszteni. Együttműködésünkkel támogatni szeretnénk ezeket
a közösségeket. Hasonló okból fontosnak tartjuk a helyi vállalkozók, a kis és
középvállalkozások, valamint a mezőgazdásági termelők kiszolgálását is.
Amire egy ügyfélnek általában szüksége van a pénzügyi szolgáltatásokat illetően, ahhoz nálunk hozzájut. Tőzsdei
ügyletekben, nemzetközi spekulatív
pénzügyi műveletekben nem veszünk
részt. Nálunk kizártak a magasabb kockázati kategóriába tartozó ügyletek.
A mi tulajdonosaink 99 százalékban
magyar magánszemélyek, alapvetően
a pénzügyi szolgáltatások nyújtása a
célunk, semmiképpen sem extra profit
realizálása. Rövid távú haszonért nem
megyünk bele olyan hitelkihelyezésekbe, amelyek hosszabb távon kockázatosak és jelentős vesztéségeket eredményezhetnek. A tagság nyílt, bármely
ügyfelünk lehet akár tulajdonos is.
A személyesség jelent olyan előnyt számunkra, amivel akár meg is szüntethetjük azt a kiszolgáltatottságot, amit egy
kereskedelmi bankkal szemben az ügyfelek gyakran érezhetnek. Próbálunk
ember közeliek lenni. Egy-egy termékkel kapcsolatban nem csak az előnyökről beszélünk, hanem annak kockázatait is felvázoljuk. Ezzel védjük ügyfeleinket még akkor is, ha egyébként a
pénzügyi szektorban ez akár némi versenyhátrányt is jelenthet számunkra.
Nekünk a hírnév helyben sokkal többet
számít, ügyfeleink elégedettsége a jövőnk záloga. Talán az sem elhanyagolható előnyünk, hogy mi a bevételeink
után helyben iparűzési adót fizetünk,
tehát közvetetten a saját települését is
támogatják helybéli ügyfeleink.
Nagy Árpád

Események

Megemlékezés Pákozdon

A Szent László Völgye Lovas Egyesület ebben az esztendőben
is hív és vár mindenkit egy kirándulással egybekötött megemlékezésre. Március 16-án (szombaton) fél 12-kor találkozunk a
pákozdi 1848-as emlékműnél.
Rendhagyó történelem órát tart Tóth Iván tanár úr.
A Tordasi Dalárda 48-as katona-dalokat énekel.
Az emlékmű melletti kiállítások megtekinthetőek.
Pákozdra ki-ki kedve és lehetősége szerint, gyalog, kerékpáron,
lovon vagy autón juthat el. A lényeg, hogy fél 12-re Pákozdra
érjen.
Szalai György

Fotó: Váradi Levente

Jókai Anna nyitja meg
könyvtárunkat

Jótékonysági előadás
Tordason

A Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközség adománygyűjtő előadást szervez a tordasi evangélikus templom felújítására.
Döbrentey Ildikó és Levente Péter ajándékműsora,
melyre szeretettel várunk minden érdeklődő
felnőttet és gyermeket
április 5-én (pénteken) 15 óra 30 perctől
a tordasi Művelődési Házban.
Belépőjegy: 500 Ft/fő, családi jegy: 2000 Ft.
A művész házaspár a mesélés, a játék és a muzsika eszközeivel hozza el közénk gyerekeknek is szóló műsorát Családi színház, kacagó koncert társasjáték 4–104 éveseknek
címmel. Ennek formája égből pottyant szerepjáték, jelmezek és díszletek nélkül, ahol a szárnyaló képzelet és játékos
kedv mégis benépesíti a színpadot és a nézőteret egyaránt.
A műsor második része beszélgetés a szülőkkel, érdeklődő ifjakkal és felnőttekkel, pármegtartás, pályamódosítás a
XXI. században címmel.
A beszélgetés ideje alatt a gyerekeknek kézműves foglalkozást szervezünk.
A délután író-olvasó találkozóval zárul: az érdeklődők megvásárolhatják és dedikáltathatják Döbrentey Ildikó könyveit, és beszélgethetnek a szerzővel.
A művészek a gyülekezet érdekeit szem előtt tartva karitatív formában vállalták a fellépést, ezért az alkalom teljes bevételét a tordasi evangélikus templom felújítására fordítjuk.
Kokaveczné Árvai Erika

Kedves Martonvásáriak, Kedves Olvasóink!
Elérkezett a perc, amelyre mindenki régóta vár. Április 13-án,
szombaton délelőtt 11 órakor hivatalosan is megnyitjuk új könyvtárunkat, amelyen ünnepi beszédet mond Jókai Anna írónő.
A műsorban közreműködik Bognár Szilvia (képünkön) és
Csintekerintő című műsorával az etNoé zenekar. Visszatérő és
leendő olvasóinkat is szeretettel várjuk egy kellemes és szórakoztató szombat délelőttre.
Pfiffer Zsuzsanna
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Intézményeink életéből

Óvodai beiratkozás
A Brunszvik Teréz Óvodában a 2013–2014-es óvodai évre
a beiratkozást április 8–11-éig, 8–17 óráig tartjuk (2462
Martonvásár Deák Ferenc utca 3.).
A beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcím kártyáját, TAJ-kártyáját,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Felhívom a figyelmüket, hogy az ötödik életévüket 2013ban betöltő gyermekeknek a beiratkozás, és szeptember
1-jétől a napi négy óra óvodai nevelés kötelező. Szeretettel
várunk minden beiratkozó gyermeket a szüleivel együtt!
Stefkovits Ferencné, óvodavezető

Jótékonysági Retro Party

A hagyományos ovis farsangi bál
helyett az idén jótékonysági Retro
Party-t szervez a Brunszvik Teréz Óvoda Szülői Munkaközössége április 13-án 19 órától az MTA
ATK ebédlőjében. A szervezők
élő zenével, tombolával és sok
izgalmas meglepetéssel várják a
szórakozni vágyókat. A hangulatról a Bananas Együttes és DJ.
Asker gondoskodik majd. A rendezvénnyel kapcsolatos további
részletek miatt keressék az eseményt a Facebook-on, illetve figyeljék a plakátokat a városban!
A rendezvényből befolyó összeget teljes egészében az óvoda
udvarának fejlesztésére fordítjuk.
Belépés lehetőleg retro ruhában! Mindenkit szeretettel várunk!
Szülői munkaközösség

„Jön a tavasz, megy a tél…”
Az utolsó téli hónap nem
telhet el farsang nélkül.
Iskolánk tanulói február
6-án bújhattak jelmezeikbe és mutathatták meg magukat, produkcióikat a társaiknak, illetve az érdeklődő vendégeknek (képünkön). Mint minden évben, úgy az idén is sikerült meglepetésvendéggel színesítenünk egész napos programjainkat. Ez évben a „Jeles
Kezek” együttes hozta ajándékba műsorát, melyben ismert dalokat és slágereket
a jelnyelv segítségével tolmácsoltak diákjainknak. A műsornak nagyon nagy sikere
volt. Reméljük, a jövőben még többször
találkozhatunk a lelkes kis csoporttal.
A szórakozás mellett persze a tanulás is
fontos volt. Így február 26-án megrendeztük a 29. Koncz Dezső Tanulmányi
Verseny házi fordulóját, melynek során a
versenyző csapatok tagjai számot adhattak tudásukról nem csak elméleti és számítástechnikai területen, de a sportban, a
konyhán, illetve a kertészetben is. A verseny regionális fordulóját iskolánk rendezi március 22-én. Bízunk benne, hogy
tanulóink akkor is ilyen szép eredmén�nyel szerepelnek és jogot szereznek maguknak, hogy ismét képviseljék intézményünket az országos döntőn.
A számítástechnikai feladatoknál nagy
segítséget jelentettek azok a laptopok,
amelyeket a fenntartó által benyújtott
TIOP 1.1.1-07/1-2008-1163 kódjelű,
„Fejér Megyei Önkormányzat iskoláinak
informatikai fejlesztése” című pályázatnak köszönhetően szerezhettünk be. Az
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említett pályázat révén az elmúlt év decemberében 9 SNI csomagos laptopot,
valamint 4 interaktív táblát kaptunk, a
hozzá tartozó projektorral és notebookkal
együtt. A gyerekek szinte azonnal birtokba vehették az eszközöket, amiben az interaktív tábla tanórai használatát bemutató továbbképzésen részt vett kollégáink
segítették őket.
Egy másik pályázat – TÁMOP3.4.2.A/11-2-2012-0019 számú, „Együttműködés az SNI gyermekek-tanulók integrációjáért Martonvásáron,
Pusztaszabolcson, Velencén” – is igen
fontos szerepet kapott az év elején intézményünkben. E pályázat keretében
a pusztaszabolcsi Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépis-
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kola és Kollégium mellett a martonvásári
Brunszvik Teréz Óvodával működünk
együtt szorosan a tervezett programok,
képzések és fejlesztések megvalósításában. A pályázat célja, hogy a sajátos
nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő speciális és
többségi intézmények szervezete és működése alkalmassá váljon a befogadó
(inkluzív) nevelés megvalósítására.
Reméljük, hogy a pályázati időszakban (2012. szeptember 15. – 2014. március 15.) szervezett nyilvános, közösségi programjainkon minél nagyobb számban és elégedettséggel vesznek részt
Martonvásár és a környező települések
lakói is.
Botos Imre, diákotthon-vezető

Intézményeink életéből

Győztes Kispacsirták

A Fejér Megyei Népzenei és Népdaléneklési Verseny döntőjére iskolánk csapata, a Kispacsirták, egy moldvai népdalcsokor előadásával készült. A hiteles
népviseletben előadott nagyszerű teljesítményükért kiemelt arany minősítést kaptak. A Zeneakadémia tanárainak és hallgatóinak szavazata alapján különdíjban
is részesültek kispacsirtáink és meghívták őket egy különleges táncház találkozóra. A csapat tagjai: Vajda Róza, Berki
Nóra, Nagy Orsolya, Tóth Luca (képünkön balról), felkészítő tanáraik Bodóné
Polányi Tünde és Vajda Rozália.
Martonvásári siker született a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Fejér megyei fordulóján is. A matematikaverseny megyei
döntőjében Gábor Ákos (4.a) első helyezést ért el saját korosztályában. A megye
legjobbjaként ő képviselheti Fejér megyét az országos versenyen. Felkészítő tanítója, dr. Veisz Ottóné munkáját dicsérő oklevéllel köszönte meg a verseny
zsűrije. Ugyanitt Gábor Márton (5.b) hetedik, felkészítő tanárai Kiss Zsolt és dr.

„Csak frissen,
fürgén,
fiatalosan!”

Cseh Lajosné, Izsák Béla Gábor (3.a) tízedik, Szabó Barnabás (3.a) pedig tizenkettedik lett, tanítójuk Peregovits Erzsébet.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulóján a következő eredmény született:
• az 5. évfolyamon első Rácz Dániel
(5.a), második Gábor Márton (5.b), harmadik Urschler Anna Sára (5.b);
• a hatodik évfolyamon első Fekete Aliz
(6.a), második Szeidl Máté (6.b), harmadik Daru Kitti (6.c);
• a hetedikesek között első Horváth Anna
(7.b), második Varga Flóra (7.c), harmadik Papp Gabriella (7.b);
• a nyolcadikosok mezőnyében Bőke
Boglárka győzött.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút” címmel hirdette meg első országos
gyermekpályázatát, amelyre összesen
5440 pályamű érkezett. Perrone Oliver
Dariot (1.a) munkáját egy rollerrel jutalmazta a verseny zsűrije.
Szeidl Hedvig

Erkölcs- vagy hittan
Az új köznevelési törvény megadja a lehetőséget, hogy az ősszel kezdődő új tanévben
válasszanak: vagy felekezeten kívüli erkölcstan órára, vagy hittan órára küldik gyermeküket. A kettő közül az egyiket mindenképpen választani kell.
A keresztény szülő a gyermeke megkeresztelkedésekor ígéretet tett annak vallásos nevelésére. Most hivatalosan is lehetőség adódik a megkeresztelt és a keresztségre készülő, de a többi gyermeknek is a kereszténység megismerésére. Tehát mindenki járhat hittanra, akkor is, ha nincs megkeresztelve.
A hittanóra többet nyújt a pusztán polgári erkölcstan oktatásánál. A hittanon megtanulják gyermekeink, hogy a minket szerető Isten kívánságának teszünk eleget erkölcsös életünkkel, s ez egyben társadalmunknak is alapvető érdeke. A hittan tehát többletet jelent a polgári erkölcstannál! Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az erkölcsi oktatás
teljes anyaga is megjelenik a hitoktatásnál.
Azt kell tudnunk, hogy mi a teendője az ősszel induló tanévben első osztályt kezdő
gyermekek szüleinek: a beiratkozáskor kell nyilatkozniuk, hogy a hit- vagy erkölcstant választja gyermekének. Amennyiben ötödik osztályos lesz a gyermeke, legkésőbb május 20-áig kell nyilatkoznia az iskolában a hittan választásáról! Szeretettel
várjuk a gyermekeket az őszi hittan órákon!
Schrőder Gyula
plébános

Egyszer volt, hol nem
volt, a vízmosásokon innen, a Katicás mezőn és
a Csigás réten túl, éppen
a Delfin lakta tenger mellett, volt egyszer egy Nyuszi kuckó. Nyuszi kuckó belsejében,
annak is a közepében üldögélt egy
Nyuszi mama… Így kezdődhetne az a
mese, amibe belecsöppentem idestova
öt esztendeje. Nagy izgalommal léptem be első munkanapomon friss diplomával, pályakezdő óvó néniként a
Nyuszi csoportba, ahol már várt rám
Terike néni (Kunsági Tiborné). Az
első perctől kezdve tudtam, jó helyre kerültem. Szakmai tudása, és a sok
éves tapasztalata az együtt töltött közös évek alatt biztos alapot adtak az
óvónői pályámhoz.
„Csak frissen, fürgén, fiatalosan!”
Hangzott el tőle sokszor. Ezzel a lendülettel, tele energiával, s közben
mégis mérhetetlen nyugalommal és
türelemmel nevelgette a martonvásári
gyerekeket sok-sok éve óvodánkban. Csendjével, nyugalmával nem
csak a gyerekek, de a kollégák közt
is békét tudott teremteni. Az eltelt
évek alatt több csoportban, több kollégával dolgozott együtt, mindenkivel megtalálta a közös hangot. Negyven éves munkaviszonyából 25 évet
Martonvásáron dolgozott, ennek elismeréseként decemberben, nyugdíjas
búcsúztatóján Brunszvik Teréz tűzzománc emlékplakettel ajándékoztuk meg. Búcsúzóul az óvoda dolgozóival kedvenc meséjét A kisvakond
nadrágját játszottuk el. Felajánlását,
miszerint ha szükség van rá, szívesen
jön és segít, örömmel elfogadtuk.
Kedves Terike! Még egyszer kívánunk hosszú, boldog nyugdíjas éveket! (Csak frissen, fürgén, fiatalosan!)
Brunszvik Teréz Óvoda
közössége nevében
Farkas Noémi, óvodapedagógus
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Húsvét

Tulajdon Fiát nem kímélte,
hanem mindnyájunkért odaadta
Ökumenikus
Bibliaóra

Szeretettel hívunk és
várunk felekezetre való
tekintet nélkül mindenkit
március 19-én
(kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!

Szent László Völgye
Segítő Szolgálat
Cím: 2462 Martonvásár,
Szent László út 24.
Telefon:
(22) 460−023
(22) 569−119
(20) 512−1421

Szolgáltatások:

családi napközi ellátás,
családsegítés,
gyermekjóléti ellátás,
idősek nappali ellátása,
házi segítségnyújtás,
támogató szolgáltatás,
tanyagondnoki ellátás,
pszichológiai szolgáltatás

Nyitva tartás:

hétfőtől-péntekig:
7−16 óra 30 percig

Van út a
szabadsághoz!
Ha le akar szokni az alkoholról, várjuk szeretettel keddenként 17 órára a
Dózsa György út 1. szám alatt az Élet
Kenyere Közösség termében rendezett alkalmainkon a Kék kereszt csoportban!
Kovács Sz. Veronika:
veronikapdv@yahoo.fr
Vargáné Veszeley Erzsébet:
(20) 824−3724
Eisenbacher Zsolt:
(22) 461−105
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(Rm 8,32)
Régiségkereskedővel beszélgetett a ripor- liót ér neki! Pedig az rengeteg! Nem, hater. Negyven éve van a szakmában. Nem- nem a saját életét teszi le értem.
csak adja-veszi, de gyűjti is az értékes ké- Isten biztosította az életünket Jézus Kriszpeket. Van olyan festménye, amelyik még tus által. Ebben a biztosításban az szeresohasem lógott a szobája falán, és talán pel, hogy semmi, szárnyalás vagy zuhanem is fog. Képeit mindig valamelyik nás, a ma vagy a holnap, élet vagy hamúzeum veszi kölcsön. Egy Tiziano fest- lál, semmi nem szakíthat el Tőle! Pedig
ményről beszélt. Megtetszett neki, meg- milyen sokan semminek értékelik a saját
vette, és megelégedetté tette a birtoklás életüket vagy mások életét, miközben Istudata. A képeket biztosítani kell. Akkor ten a legtöbbet adta érte.
is, ha szállítják, akkor is, ha kiállítják. En- Csodálatra méltó, örömteli hír, hogy Isten
nek a valódi Tiziano festménynek bizto- Fia odaadja életét, hogy ébredjen hit, új
sítási ára 400 millió forint. De ez a tel- élet, remény, szülessen biztonság, legyen
jes értékét nem fedi le. Azért ennyi, hogy tisztaság, és agyon ne nyomjon bennün„kedvezőbb” legyen a biztosítási díj. ket a mulandóság terhe.
400 millió forint. Tiziano remeket alko- Nem muszáj, hogy műalkotás legyen. Letott, és még alul is értékelték a kép biz- het két gyalulatlan keresztbe állított fa, de
tosítását. 400 millió. Ismételgettem az ol- álljunk meg előtte! Nézzük meg az értünk
vasottakat. Valahogy nem akart bennem a kinyújtott kezeket. Rajta az Isten kiegyenhelyére kerülni ez a hír. Aztán végül meg- lített számlája, a biztosításunk van! Most,
értettem.
amikor semminek sem lehet tudni igazán
Mindennek megvan az értéke. Akkor is, az értékét. Amikor a forint értéke naponta
ha nem kötnek rá biztosítást. Akkor is, ha változik. Amikor a szó egyenességét, tiszleértékelik. Akkor is, ha semminek nézik, taságát veszítve hangzik, nagyon szükséakkor is, ha két fillért sem adnának érte. günk van erre a nagy érték biztosításra,
Az értéke akkor derül ki, ha hozzáértő arra, hogy Isten látja bennünk a „mesterszakember kezébe kerül.
munkát”, kezének, Lelkének nyomát, és
Az életem is biztosított élet. Valaki a leg- mindent odaad, hogy megtartson magátöbbet adta érte. Nem nagyon sokat, ha- nak, megtartson az Életre. Egyedül ez jenem mindent. Minden elképzelhetőt, il- lenthet biztonságot, és nyugalmat mindletve elképzelhetetlent. Egy Élet biztosít- nyájunknak. De ez valóban nyugalmat,
ja az én életemet. Egy tiszta, szent, iste- elrejtettséget és békességet jelent. Ha
ni élet. Az Isten Fia élete az én életemért. egy festményért fizetnek 400 milliót – és
Mert neki ennyit érek! Mert neki mindent messze nem ez a legtöbb, amit műalkomegérek. Mert ért hozzá. Tudja, hogy a tásért fizettek –, akkor fogadjuk el, hogy
szeretetéből, akaratából lettem. A tervé- az életünkért Isten Életet adott, hogy élben benne van az életem. Nem 400 mil- jünk. Ámen.
Süller Zsolt

Húsvéti misék, Istentiszteletek
Katolikus ünnepi misék:
Nagycsütörtökön este 6 órakor utolsó vacsora miséje.
Nagypénteken este fél 6-kor keresztút, este 6 órakor nagypénteki szertartás.
Nagyszombaton este 6 órakor feltámadási szertartás, utána körmenet.
Húsvét vasárnap és hétfőn reggel fél 9-kor szentmise. (Az aktuális óraállás szerint! A szerk.)
Református ünnepi Istentiszteletek:
Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton este hét órakor.
Húsvét vasárnap és hétfőn 10 órakor.
Evangélikus ünnepi Istentiszteletek:
Martonvásáron Húsvét vasárnap (március 31-én) 15 órakor tartunk úrvacsorai istentiszteletet.
Tordason nagycsütörtökön 17 órakor úrvacsorai Istentisztelet, nagypénteken
17 órakor passióolvasás. Húsvét vasárnap 11 órakor úrvacsorai Istentisztelet,
Húsvét hétfőn 16 órakor pedig családi istentisztelet lesz.
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Húsvét

Jer, lássuk az Úr keresztjét!
Nagyhéten és húsvétkor irányítsa gondolatainkat egy XVIII.
századbéli, hitvalló atyánkfiának, Losontzi Istvánnak szép,
régi, magyar nyelven megírt bizonyságtétele, az Úr Jézus
egyetlenegy és tökéletes áldozatára, az elvégeztetett bűnbocsánat, a megtérés és a hívő élet lehetőségére:

„Jer, lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett érettünk,
Megszánván embernek vesztét, megfizete helyettünk,
Úr lévén lett szolgává, mindeneknek csúfjává,
Istenségét elrejtette midőn testünket felvette.
A Gecsemáné kertjében kezdette szenvedését,
Érezvén a kínt lelkében s a halál rettentését,
Ivék keserű pohárt, fizette értünk az árt,
Véres cseppjei testének nékünk gyógyulást szerzének.
Itt szintén lelkéig hata sebes vizek mélysége,
Itt kezdődék a nagy csata s lelke keserűsége,
Egyedül hagyattaték, éjjel megfogattaték
Ki mindent kézen fogva tart, megfogattatni így akart.
Feszítésre ítélteték s gyalázatos kínokra,
Pilátushoz vitetteték, önként ment ez átokra,
Ki ügyét hogy meghallá, Őt ártatlannak vallá,
Mégis adá keresztfára, a legkínosabb halálra.

Részlet Munkácsy Mihály Golgota c. festményéről

A fát adván szent vállára, mint pap meggyaláztaték,
Az is lőn gyalázatjára, hogy megostoroztaték,
A vitézek kifoszták és ruháit megoszták,
A nagy bűnöst elereszték, a szentet fára függeszték
Míly csoda búzgó szeretet, meghalni barátiért,
De e kegyes fejedelem meghalt ellenségiért,
Ez lelkünk drága bére, mert Isten Fia vére,
Míly drága az az áldozat, mellyel romol a kárhozat.
Ha meghaltunk Úr Jézussal, nem illik már vétkeznünk,
Feltámadván Úr Krisztussal le kell a bűnt vetkeznünk,
Mint mennyei lakosok, legyünk tiszták s okosok,
Mint testének részesének, szükséges lennünk szenteknek.”
Szeretettel várunk mindenkit református gyülekezetünkbe.
Áldás békesség:
Borsos Istvánné és Borsos István lelkipásztorok

Kedves Olvasó!
Amikor kezedbe veszed a Forum Martini márciusi számát,
még benne leszünk a nagyböjtben. Az idei évben lépjünk egy kicsit vissza húsvét
örömétől és vessük arra tekintetünket, amit Jézus a kereszten mondott.
Haldokló szüleink utolsó szavait mindig tisztelettel, de
egész életünkre megerősített emlékezettel fogadjuk, és
sokszor felidézzük. A nagyböjt az Úr Jézus áldott kereszthalálával végződik. A kereszten mondott szavait tekinthetjük ilyennek.
Az első szava ez volt: „Atyám,
bocsáss meg nekik! Nem tud-

ják, mit tesznek!” Ekkor nem
csak hóhéraira, Pilátusra gondolt, hanem minden emberre a
történelem során. Ma is ezt kiáltja a mennyei Atya felé ebben a bűnről tudni nem akaró
világban. Mert nekünk ilyen
irgalmas, jóságos Krisztusunk
van! Ő nekem is megbocsájt!
A Bibliát forgatók tudják,
hogy Urunkkal együtt két gonosztevőt is felfeszítettek. Így
teljesült a próféta szava: „a
gonoszok közé számíttatott”.
Az egyik, a ma is oly sokszor hallott mondatot mondja: „Ha Isten Fia vagy, szabadítsd meg magadat és minket
is!” Hát nem ezt halljuk ma is

állandóan: ha volna Isten, ezt
nem engedné meg! A másik
gonosztevő társa teszi őt helyre: „Még most sem félsz Istentől? Mi ugyan tetteink büntetését szenvedjük, de ez semmi rosszat sem tett!” Majd Jézushoz fordult: „Emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel!” S hallja az Úr
csodálatos szavait: „Még ma
velem leszel a mennyben!”
A latornak ez a története belevilágít a mi életünkbe. Mert a
legtöbb ember nem gondolja,
hogy életünk sok szenvedésének, nyomorúságának gyökere a bűn. Mi emberek lator lelkűek vagyunk sokszor,
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akik mindenért Istent okoljuk.
Hányszor kívánjuk: bárcsak
leszólna a Mennyei Atya, bárcsak elsöpörné a gonosztevőket! De az Atya hallgat, mint
a kereszten függő Fia esetében is.
Tudok-e a nehézségek óráiban
hinni Jézus ígéretében, ami
nekem is szól? „Velem leszel a
mennyben!” Tudok-e hinni az
Írás szavának: „kiegészítem
testemben, ami híja van Krisztus szenvedésének”?
Komoly imával, bűnbánattal készüljünk a feltámadás
örömünnepére!
Schrőder Gyula
plébános
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Civil világ

Ismét nagyot „utaztunk”

A februári találkozónkon
Balikó Teréz a távoli Indonéziában tett kirándulásának
élményeit osztotta meg velünk. Ismét nagyszerűen felkészült. Szóban, képekben és
zenében is igyekezett megmutatni a jelenlévők részére az Indonéz szigetvilágot
(képeinken). A 17 ezer szigetet 300 különböző kultúrájú és nyelvjárású népcsoport lakja, akik 365 nyelvet és dialektust
beszélnek. Teréz úti célja Bali, a tropikus
paradicsom volt. Földi édenkert, ahol a
festői tájképhez a halványzölden ringatózó rizsföldek adják az alapszínt, ahol
az azúrkék víz fölé hajló pálmák árnyékfoltjain szikrát vet a fehér homokpad, s a
tenger felszíne alatt szivárványszín
halak és teknősök játszanak az ünnepi díszbe öltözött korallok között.
Bali a démonok és az élő
istenek szi-

gete is. Az indonéz tűzgyűrű egyik csodálatos láncszeme, ahol a vulkánokban
lakó istenek időnként égre törő füstoszlopokkal és izzó lávafolyamokkal adják
ki haragjukat. Az összeolvadt álom és valóság, ahol a hagyományok és a szigetet
körüllengő varázs a hétköznapok részét
képezik. Balin mintegy százezer templom szolgálja az istenek és a szigetlakók
jólétét. Köszönjük Teréznek a felkészült
előadást, az élménydús úti beszámolót,
melyeket színes fotók és zene kísért.
Következő találkozónkat március 18án (hétfőn) 17 órától tartjuk a Városháza Geróts-termében. Előadóink dr. Janky
Ferenc és felesége, Julika lesznek, akik
új-zélandi élményeiket osztják meg velünk szóban és képekben.
Tóthné Márta

Húsvéti készülődés
– új helyen
Ezúttal nem az Emlékezés terén, hanem a Dózsa György út 6. szám alatt (a volt
TSZ udvarban) tartjuk immár közkedveltté vált termelői vásárunkat március 23án (szombaton) reggel 7 órától.
Ismét a megszokott jó minőségű élelmiszerekkel és kézműves termékekkel várjuk Önöket. Tehát ezen a napon se felejtse senki otthon a kosarát, mert a vásárban megtalálhatják a Gábor-hús termékeit, sajtokat, mézeket, gyümölcsleveket,
fűszernövényeket, zöldséget, gyümölcsöt, kerámiából, fából és textilből készült
termékeket!
A lacikonyha frissen sütött finomságokkal, forralt borral és jó hangulattal várja Önöket.
Árusítás előzetes bejelentkezés alapján lehetséges! Jelentkezni a (20) 941–8319es telefonszámon, vagy a martoninyar@martonvasar.hu email címen lehet.

Könyvelési tanácsadás, civileknek
Működő civil szervezetek részére – az új civil törvény – kettős könyvvezetési kötelezettséget ír elő abban az esetben, ha meg kívánják tartani közhasznúsági besorolásukat. A kettős könyvvezetésre való áttérés megkönnyítése érdekében segítséget kívánunk nyújtani. Megkerestük a Civil Információs Centrum munkatársait, akik március 19-én (kedden) 16 órától a Városháza Geróts-termében előkészítési és könyvvezetési konzultációt tartanak. Akik a konzultációs tanácsadást igénybe kívánják venni, kérem, szándékukat a (20) 941–8319-es telefonszámra, március 18-áig jelezzék.
Tóth Andrásné
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Szakmai munka
a kertbarátoknál

A matonvásári Kertbarát Egyesület megtartotta rendes évi közgyűlését, melynek
napirendjén az egyesület 2012. évi munkája, a pénzügyi gazdálkodása, a 2013.
évi tervei, a gazdálkodás kilátásai, valamint az egyesület tisztségviselőinek
megválasztása szerepelt.
A szép számmal összegyűlt egyesületi
tagság meghallgatta a közös munka élményeinek a felelevenítését, kiemelten
az Orbán-napi megemlékezést és borünnepet, valamint a Borút Konferencia és
találkozó eseményeit. E két fő rendezvény Martonvásárnak a borvidéki besorolás szerinti környező települések körében jó hírnevet, szakmai rangot teremt.
Az Orbán-napi borverseny, a Borút Konferencia szakmai programja méltóképpen épül be városunk magas színvonalú
agrárszakmai életébe.
Rendezvényeink népes érdeklődői részvétellel zajlottak, jó hangulatban, szakmai megelégedéssel. Ezen rendezvényeinket a Martonvásári Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek részére kiírt pályázati lehetőség keretében támogatta. Ez
a színvonalas rendezvények lebonyolításának továbbra is feltétele. Az idei terveinkben is szerepel e programok megszervezése. Szakmai területen a kertművelés,
gyümölcs- és szőlőtermesztés, a természetvédelem-környezetvédelem fontosságát, szakszerűségét hangsúlyozzuk.
Tisztségviselőinket közgyűlésünk egyhangúlag elfogadta. Programjainkkal tagságunk és az ez irányú érdeklődést tanúsítók részére továbbra is rendelkezésre áll
egyesületünk.
Varga Béla

Óvatosan az
idegenekkel!

Ezúton szeretném felhívni mindenkinek,
de elsősorban az egyedülálló, idős embereknek a figyelmét arra, hogy ne nyissanak ajtót idegen embereknek. A minap is
járkált egy férfi kis városunkban, és hol
kötelező gázkészülék ellenőrzésre hivatkozott, hol pedig gázszivárgást érzékelő berendezést kínált fel, természetesen
a valódi ár 5–10-szereséért. Közben alkalma van arra is, hogy szétnézzen a lakásban, felmérje, hogy mit érdemes elvinni. Nem állhat ott a rendőrség minden ház ajtajában. Saját jól felfogott érdekünk, hogy ne adjunk alkalmat arra, hogy
„meglopassuk” magunkat.
Farkas Erzsébet

Pályázat

sen zárult „Szép porta” című helyi környezetszépítő pályázatát. A pályázat célja a kulturált, gyommentes és virágos porták kialakításának támogatása, a kertkultúra fejlesztése, a tisztább, élhetőbb környezet és rendezett utcafrontok létrehozása, közterületeink lakossági összefogással történő szépítése, az így létrejövő rendezett utcakép megőrzése. Szeretnénk a pályázattal nyilvánosan elismerni
azokat az ingatlantulajdonosokat, használókat, akik tevőlegesen részt vesznek lakókörnyezetük zöldterületeinek kulturált és magas színvonalú kialakításában,
gondozásában, saját és mindannyiunk
örömére. A részletes pályázati feltételek
Martonvásár város honlapján olvashatók
(www.martonvasar.hu). Pályázni a következő kategóriákban lehet:
• Szép martonvásári porta
Az ingatlan rendezettségét, tisztaságát,
gyommentességét, az ültetett növények,
gyepfelületek állapotát, az előkertek,
épülethomlokzatok szépítését, virágosítását, a telepített növények összetételét,
valamint azok egymással, a közterülettel
és az épített környezettel való harmóniáját értékeljük.
• Szépen gondozott környezet
A telekhez tartozó utcafront (közterület)
rendezettségét, gondozottságát, tisztaságát, gyommentességét, a telepített növényzet, gyepfelületek állapotát, árkok,
átereszek, járdák és beállók karbantartását értékeljük.
• A legszebb martonvásári utca (tér)
Itt az útszakasz, járda, árok, a szegélyező zöldsáv rendezettségét, gondozottságát, tisztaságát, szépítését, virágosítását
és parkosítását értékeljük, amennyiben
ezek helyi összefogással valósultak meg.
• Közönségdíj
Bármely előző kategóriában beküldött,
internetes szavazás alapján legtöbb szavazatot elnyert pályázat díja. Szavazni
Martonvásár honlapján, az érintett nyilatkozata szerint közzétett, fényképes dokumentációra lehet.
Pályázni, ajánlást tenni a nevezési vagy
ajánló lap kitöltésével és a Városháza Lakosságszolgálatára (2462 Martonvásár,
Budai út 13.) történő benyújtásával vagy
elektronikus úton, az onkormanyzat@
martonvasar.hu e-mail címen lehet. A pályázatok, ajánlások beérkezésének határideje május 31., 24 óra. A díjakat ünnepélyes keretek között adjuk át.



„Szép porta” – pályázat környezetszépítőknek
Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2013-ban ismételNevezési lap
ten meghirdeti a múlt évben eredménye-

„Szép porta” helyi környezetszépítő pályázatra

Pályázó (képviselője) neve1:��������������������������������������������������������������������������������������������
Elérhetősége2: cím:����������������������������������������������������������������������������������������������������������
telefonszám:.................................... e-mail:��������������������������������������������������������������������
@
Benevezett ingatlan, közterület

Megpályázott kategória3
Szép martonvásári
porta

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

Szépen gondozott
környezet

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

A legszebb martonvásári
Martonvásár,......................................................................
utca (tér)
A pályázathoz fotódokumentáció készült4:
IGEN / NEM: 
készítéséhez hozzájárulok / nem járulok hozzá
PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA: Kijelentem, hogy a pályázatra benevezett ingatlan tulajdonomban, használatomban áll. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázatot kiíró önkormányzat adataimat a pályázati eljáráshoz kapcsolódóan megismerje és kezelje, a készített, beküldött fotódokumentációt az önkormányzat honlapján, lapjában, kiadványaiban felhasználja, díjmentesen megjelenítse. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam pályázott ingatlanon
a pályázati célokkal ellentétes állapot keletkezik, a bizottság ennek észlelését követően, eredménytelen felszólítást követő 2 hónap után a díjat visszavonhatja.

Martonvásár, 2013. … hó … nap
Pályázó(k) aláírása5:���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pályázat beérkezésének határideje: 2013. május 31., 24 óra 00 perc. A pályázat benyújtásának helye, módja: papír alapon, hiánytalanul kitöltött nevezési lap benyújtásával a Városháza Lakosságszolgálatára (2462 Martonvásár, Budai út 13.), elektronikus úton
az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen. A pályázathoz javasolt fotódokumentáció
csatolása, hiányában a bizottság a pályázott ingatlanról, közterületről fényképet készíthet.
1 Pályázó magánszemély neve, cég és képviselőjének megnevezése, pályázó utcák lakosságának képviselője.  |  2 Legalább egy elérhetőség feltüntetése kötelező.  |  3 Egy személy/szervezet több kategóriában és egy kategóriában több ingatlan vonatkozásában is benyújthat pályázatot.  |  4 A megfelelő aláhúzandó.  |  5 A legszebb utca kategóriában a résztvevők mindegyikének aláírása



Ajánlás

„Szép porta” helyi környezetszépítő pályázatra
Ajánló neve:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Megpályázott kategória

(Több kategória is választható!)

Ajánlott ingatlan, közterület

Szép martonvásári
porta

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

Szépen gondozott
környezet

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

A legszebb martonvásári
utca (tér)

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

Martonvásár, 2013. … hó … nap
Ajánló aláírása:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Az ajánlás beérkezésének határideje: 2013. május 31., 24 óra 00 perc. Benyújtásának helye, módja: papír alapon az ajánlólap benyújtásával a Városháza Lakosságszolgálatára (2462
Martonvásár, Budai út 13.), elektronikus úton az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen. A bíráló bizottság magántulajdont érintő ajánlást abban az esetben fogad el, ha az ajánlott ingatlan tulajdonosa, használója a pályázaton való részvételhez hozzájárul. Erre vonatkozóan a bizottság az ingatlantulajdonost megkeresi.
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Hirdetés

Hulladékszállítás
Közeledik a hulladékszállítás díjának negyedéves elszámolási időpontja, de sajnos még továbbra sem ismert annak összege. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás március második felében tartja a következő ülését. Bízom benne, hogy a társulási ülést
követően az elmúlt hónapokban felmerült és eddig tisztázatlan kérdésekre korrekt választ adhatok.
A gyűjtőedényekbe rakható hulladék tömegének korlátozása miatt több háztartásnak is gondja támadt a hamu és a
salak elhelyezésével. A szolgáltató a tárgyalásunk eredményeként kedvező ajánlatot adott e hulladékok elszállítására. Az igények a VHG Kft. és a Martongazda Kft. ügyfélszolgálatán egyaránt bejelenthetők. Ezen anyagokat előzetes egyeztetés alapján, legfeljebb 50 igénylő esetén közvetlenül az ingatlantól, nagyobb számú igénylő esetén kijelölt gyűjtőhelyről szállítják el. A hamu és a salak más
hulladékkal nem keverhető. Elszállításának díja 110 literes
egységenként 100 Ft + áfa.
Gucsek István, alpolgármester

Háziorvosok - helyettesítés
Dr. Jambrikné dr. Takács Imola március 27-étől április 3-áig
nem rendel. Ezen idő alatt dr. Czikajló Gyula helyettesíti a
saját rendelési idejében.

Ingatlan eladási hirdetmény
Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.) nyilvános
pályázatot hirdet a
• Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 26/A., 1211/A/1. helyrajzi szám alatti
73 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás értékesítésére. Az ingatlan ára
14 268 527 Ft;
• Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1., 1239 helyrajzi szám alatti kétlakásos ingatlan földszinti lakására. Az ingatlan ára 7 300 000 Ft;
• Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1., 1239 helyrajzi szám alatti kétlakásos ingatlan emeleti lakására. Az ingatlan ára 7 300 000 Ft.
A részletes pályázati felhívás az önkormányzat honlapján a hirdetmények rovatban található meg.

Kapcsolattartó: Tóth Zoltán műszaki osztályvezető
Telefon: (22) 569–208; fax: (22) 460–029; e-mail: epitesugy@martonvasar.hu

A posta nyitva tartási ideje
Hétfő
8−16-ig

Elérhetősége: (22) 460−001
Kedd
Szerda
Csütörtök
8−16-ig
8−18-ig
8−16-ig

Péntek
8−16-ig

Új falugazdász
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Martonvásáron
január 22-étől a falugazdász feladatait
Kovácsné Holecz Gyöngyi látja el.
Ügyfélfogadás: keddenként 8 óra 30-tól 12 óráig tart.
Helyszín: Városháza Geróts-terme
Elérhetősége: (20) 253−4078
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Martongazda Kft.
elérhetőségei,
temetői ügyintézés
Martongazda Kft.
2462 Martonvásár, Budai út 13.
Az iroda címe: 2462 Martonvásár, Fehérvári út 10.
(volt tűzoltószertár)
Telefonszámok:
(22) 569–128 • fax: (22) 569–127
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8–16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:8–18 óráig
Csütörtök: 8–16 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Temetőgondok:
Molnár Katalin
(20) 417–0424
email címek:
martongazda2011@gmail.com
martongazda2011.mk@gmail.com

Információk

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2013. február 1–28-áig
Házasságot kötött 1 pár.

Újszülöttjeink:
Vida Janka, Geng Benett Zalán, Haász Dániel,
Szabó Noémi Gréti, Paulovics Hanga,
Németh István Marcell, Pauló-Udvaros
Leonardó
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink*:
Csapó József (48), Csobaji Csaba Antal (75),
Jankovits István (91), Szabó János (69),
Somogyváriné Peiner Éva (58)
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.
* a rendelkezésre álló adatok alapján.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
id. Bondor István temetésén részt vettek, jelenlétükkel
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
***
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett férjem,
Csobaji Csaba temetésén részt vettek, sírjára virágot helyez
tek, vagy együttérzésüket bármilyen formában kifejezték.

Tiszóczki Éva

Gyógyszertári ügyelet

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.
Labor információ
Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6 óra 30-tól 8 óra 30 percig.
(Kérjük Önöket, hogy 8 óráig érjenek ide!)

Ercsi: március 23., 24. és április 6., 7., 13.,14.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: március 30., 31.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: (22) 569−146; (22) 460−019
Ráckeresztúr: március 15., 16. 17. és április 1.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr,
Hősök tere 4/5; Tel.: (25) 455−812

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

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak
26 éves tapasztalattal. Telefon: (20) 432−9407.
• Martonvásár központjában 1,5 szobás felújított lakás fiatal párnak
kiadó. Tel.: (22) 460–257.
• Szívesen foglalkozok tanulási nehézségekkel küzdő általános és
középiskolás diákokkal humán tárgyakból, német nyelvből is.
Egyéni módszerrel több évtizedes gyakorlattal. Tel: (22) 460–257.
• Angol nyelvoktatás kedvező áron! Kezdőtől a középfokú nyelvvizsga felkészítésig, gyerekeknek is. Tel: (70) 611–8638
• Ingatlanközvetítés, értékbecslés, Energia Tanúsítvány. Eötvös Péterné, (30) 341–0975; e-mail: eotvos.beata@t-online.hu;
www.ingatlan-martonvasar.hu.
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Sport

Áprilistól Bozsik-tornák

Jó idénykezdet –
gólörömmel
Véget ért a felkészülési időszak. A
fiúk elég jól edzettek, a felkészülési mérkőzéseink is elég jól sikerültek, igaz az utolsó hétre a rossz időjárásnak is köszönhetően kicsit visszaesett
a lendület. Szerencsére ez az
első mérkőzésünkön, Szabadegyházán nem látszott meg.
A csapat remek hozzáállással, egy igen kemény, helyenként durva mérkőzésen jutott túl, ahol Magyar Balázs
és Bozsó Ferenc góljaival sikerült győznünk 2:1 arányban
(képünkön a gólöröm). Rossz
előjelek a következő, Gárdony
elleni mérkőzésünkre, hogy
Hermant az első mérkőzésen
kiállították, Provoda is ös�szeszedte ötödik sárga lapját,
Udvarosra sem számíthatunk,
sőt egy két emberünk is kisebb
sérüléssel bajlódik, Kanyó és
Bajor személyében. Reméljük, rendbe jönnek, mert igen
kemény mérkőzés vár ránk
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Agárdon. A csapat egységes,
a nehéz körülmények ellenére a fiúk összetartanak. Bízunk abban, hogy a hozzáállásunk és az edzésmunkánk is
marad ezen a jó úton. Új játékosaink is beilleszkedtek, jól
edzenek, s próbálják magukat
beverekedni a kezdő csapatba,
egyszóval lehet rájuk számítani. Abban is reménykedünk,
hogy működésünkkel kapcsolatos problémáink is mihamarabb rendeződnek. Ahhoz,
hogy tervezni tudjunk, ezen a
területen mindenképp rendet
kell tenni. Igaz költségvetésünket még nem adtuk le, még
nincs itt az ideje, így az elbírálásáról sem érdemes beszélni. Bizakodunk abba is, hogy
TAO-s pályázatunk az idén sikeres lesz, és csapatunk körül rend áll be e területen is.
Mérkőzéseinkről és programjainkról bővebb információt
a www.martonsk.gportal.hu
honlapunkon találnak.
MSK
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U11-es és
U13-as
csapatunk
is remekül helyt állt a Pest
Megyei Labdarúgó Szövetség által indított Futsal Bajnokságban, csoportjainkban
mindkét korosztályban az 1.
helyen végeztünk, a gyerekek
remek teljesítményt nyújtottak. Többek között megelőzték a törökbálinti Akadémiát,
a törökbálinti foci sulit, a budaörsi Aramis, az Iváncsa és a
Baracs csapatát is.
Februárban, Gárdonyban is
rész vettünk U11 és U13-as
korosztályunkkal egy-egy teremtornán, ahol U11-es csapatunk az 1. helyen végzett,
míg U13-as csapatunk 3. lett.
Február 19-én megtartottuk első alközponti felkészítő edzésünket is Felcsúton
az U13-as alközpont válogatottjának. A tavasz folyamán még öt alkalommal
lesz lehetőségünk alközpon-

tunk válogatottjával foglalkozni. Martonvásár Körzet
U12-es válogatottjával is elindult a munka, első foglalkozásunkat március 4-én tartottuk Martonvásáron. Az
U12-es körzeti válogatottjának még két felkészítő edzése lesz, majd Felcsúton nyílik
lehetőségünk megmérkőzni a
Felcsút Körzet, a Csákvár Körzet és a Felcsút Akadémia legjobbjai ellen. Az U13-as csapatunknak lassan megkezdődik a bajnokság, a srácok már
alig várják a mérkőzéseket.
U7-9-11-es korosztályainkkal
készülünk a Bozsik Tornákra, amelyeket Martonvásáron
rendezünk meg. Első Bozsik
Tornánk április 6-án, szombaton 14 órától kezdődik,
melyre minden érdeklődőt
várunk nagy-nagy szeretettel. Bővebb információt a
www.mustangse.gportal.hu
honlapon találnak.
Mustang SE

