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Várjuk Önöket…
…május 16-án (csütörtökön) 16 és
18 óra között a Brunszvik Teréz
Óvodába az óvodai udvari játékok felújítására;
…május 17-én (péntek) 18 órakor Túlélés címmel könyvbemutatóra a Szent László Völgye Segítő
Szolgálatnál (Szent László út 20.);
…május 22-én (szerdán) 17 órakor
a Martonvásár–Velence Magyar
Amatőr Kupa labdarugó döntőre
Budapesten, a Bozsik Stadionba;
…május 28-án (kedden) 18 órakor
bizottsági ülésekre, és az azt követő képviselő-testületi ülésre a Városháza Geróts-termébe;
…május 30-án (csütörtökön) 16
órakor a Nefelejcs Nyugdíjasklubba dr. Sági János alezredes, gárdonyi rendőrkapitán�nyal
történő
beszélgetésre
a Városháza Geróts-termébe;
…május 31-én (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára
a Városháza Geróts-termébe;
…június 1-jén (szombaton) 16 órakor táncgálára a Beethoven Általános Iskola tornatermébe;
…június 4-én (kedden) 18 órára a Nemzeti Összetartozás Napján az Emlékezés terére;
…június
13-án
(csütörtökön)
17 órára az „Út a kreativitáson
keresztül a munkába” programzáró kiállítására a Beethoven Általános Iskola aulájába.

A polgármester
házhoz megy…
…május 25-én (szombaton) 16 órától a Zrínyi, Kinizsi, Rózsa és Erkel utcában.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük,
hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra május 24-én – pénteken
12 óráig.)
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Képviselő-testületi hírek
Képviselő-testületünk áprilisban három ülést tartott. Az április 9-ei ülésünkről a Forum Martini előző számában már olvashatták az összefoglalót. Ezúttal
a 16-ai és 30-ai ülések döntéseit foglaljuk össze.
Döntöttünk „A Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3. szám alatti óvodaépület bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásról.
Az SHS Építő Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, a szerződés megkötésére felhatalmaztuk a polgármestert.
Elfogadtuk a 2012. évi költségvetés módosítását, zárszámadását és a 2012. évi belső ellenőri jelentést.
Megszüntettük a Ráckeresz
túrral fennálló, védőnő közös
foglalkoztatására kötött társulási megállapodást.
Támogattuk a 2013. évi BM
pályázati kiírás keretében a
sportöltöző felújítására össze
állított anyagunk benyújtását,
elfogadtuk pályázati szabályzatunkat, továbbá az előké
szítés alatt lévő közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzéshez kapcsolódóan bérleti szerződés megkötését a Postakocsi
vendéglő épületére. Elképzeléseink szerint a jövőben az intézményeink ellátása az újraindított Postakocsiból történne!
Elfogadtuk a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen végzett 2012.
évi tevékenységről szóló beszámolót, valamint döntöt-

tünk a 2013. március 14–15-ei
rendkívüli időjárással összefüggő vis maior eseménnyel
összefüggő kiadások támogatásáról is.
Véleményeztük és támogattuk
a martonvásári Művészeti Iskola és az ercsi Eötvös József
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
átszervezését, mely szerint az
ercsi zeneiskola a 2013/14-es
tanévtől a martonvásári intézménybe olvad be.
A vízi-közműveink jövőbeni
üzemeltetése tekintetében úgy
döntöttünk, hogy a vízrendszert vagyonkezelésbe adjuk
a Fejérvíz Zrt-nek, míg a csatorna kapcsán a végleges döntést elhalasztottuk azzal, hogy
ameddig lehetséges a saját cégünket működtetjük.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk kezdeményezésére a következő határozatot hoztuk: Martonvásár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában kiáll Magyarország Kormányának rezsicsökkentéssel
kapcsolatos intézkedései mellet. A képviselő-testület támogatja a Kormány rezsicsökkentését.
Horváth Bálint

A Martonvásári Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási rendje

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

Polgármesteri
Hivatal
– ügyintézők
Hétfő: 13–16
Szerda: 8–12,
13–17
Péntek: 8–12

Pénztár
Szerda: 8–12, 13–17
Polgármester,
alpolgármester,
jegyző,
kabinetvezető
Szerda: 8–12, 13–17

Ügyfélfogadási szünet

Június 6-án és 7-én a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás továbbképzés miatt szünetel. Legközelebb június 10-én, hétfőn várjuk Önöket. Az igazgatási
szünet nem érinti az Okmányiroda működését.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző
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Polgármesteri
Tehetségtámogató Program
A 2011-ben életre hívott program a kulturális, tudományos és
erkölcsi értékek iránt elkötelezett 30 év alatti martonvásári lakosok számára szól, annak érdekében, hogy tehetségüket, tudásukat továbbfejleszthessék.
Nagy öröm számomra, hogy az elmúlt másfél évben hozzá
tudtam járulni a zenében, képzőművészetben, néptáncban,
tanulásban jeleskedő tehetséges, ambiciózus martonvásári
fiatalok támogatásához. A patronálás pénzbeli és eszközbeli hozzájárulás, melyet a képviselő-testület szándéka szerint
saját hatáskörben fordíthatok a helyben lakó fiatal tehetségek segítésére.
Bízom benne, hogy a program folytatására a jövőben is lehetőségem lesz!
Kérem, továbbra is segítsenek rátermett gyermekeink és fiataljaink felkutatásában, és jelezzék, ha környezetükben arra
érdemes fiatalt ismernek. Ajánlásaikat rövid indoklással kiegészítve, valamint megadva az ajánló és ajánlott személy elérhetőségeit, írásban legyenek szívesek június 14-éig elküldeni Buda Gabriella részére a titkarsag@martonvasar.hu
e-mail címre vagy a polgármesteri hivatalba (Martonvásár,
Budai út 13.).
Segítségüket és közreműködésüket előre is köszönöm.
Dr. Szabó Tibor
polgármester
FEJ ÉR M EGY E

Díjátadás a Megyenapon
Fejér Megye Közgyűlése
április 25-én, csütörtökön a
reggeli órákban ülést tartott.
Közel 20 napirendi pontot
tárgyalt a megyei testület,
melyen a javaslatok és beszámolók elfogadása mellett kettős megemlékezésre
és a rezsicsökkentés védelmében aláírásgyűjtésre is
sor került. Az ülés kezdetén
Törő Gábor, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke arra kérte a képviselőtársait, hogy
egy perces néma csenddel
emlékezzenek meg Fejér
megye két elhunyt közéleti személyiségéről, Dosztál
Béláról, Fejér megye díszpolgáráról és dr. Kara Pálról, a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság elnökéről, Martonvásár díszpolgáráról.
Ezt követően a közgyűlés
részeként Tóth Erika, a Fidesz frakcióvezetője az el-

lenzéki pártok frakcióvezetőit és a tagjait arra kérte,
hogy támogassák a Fidesz
rezsicsökkentés védelmében indított akcióját az aláírásukkal.
A képviselők szavaztak
egyebek mellett az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról
szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatról, miután a március 14-ei rendkívüli időjárás okozta helyzet miatt elmaradt a március 15-ei ünnepséggel együtt a díjak átadása is. Ezért a közgyűlés
úgy határozott, hogy az elismeréseket az idén a Megyenapon, szintén ünnepi
közgyűlés keretében adják
majd át. Ennek várható ideje
szeptemberben lesz. A díjak
átadásakor martonvásári díjazottakat is köszönthetünk.
Farkas Erzsébet
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Április 1-jén olyan
öröm ért, melyet
most
szeretnék
Önökkel is megosztani.
Polgármester úr – a képviselő-testület támogatása
mellett – úgy döntött,
hogy eddigi munkámat ismerve, bizalmat szavaz nekem és
benyújtott pályázatom alapján részemre aljegyzői kinevezést ad.
Miklósné Pető Rita vagyok,
1994 óta élek Martonvásáron.
Férjem családja régóta honos
a településen, a helyhatóság
még utcát is nevezett el egyik
felmenőjükről. Gyermekeim
már ide születtek és itt is nőttek fel: 18, 14 és 12 évesek.
Első és egyetlen munkahelyem az önkormányzatnál létesült, bár különböző munkaköröket töltöttem be az elmúlt
években.

Bemutatkozom
Még a régész diplomám megszerzését megelőzően, az
Óvodamúzeumban
vezethettem a látogatókat és érvényesíthettem kreativitásomat is, hiszen
Harcsa
Katikával és az OPKM-mel közösen
megírtuk és kiadtuk a „Hazát
ne feledjétek!” című, azóta is
népszerű füzetet és további,
az ünnepi körökhöz kapcsolódó gyűjteményes füzeteket
készítettünk. Miután harmadik gyermekem elég idős lett
ahhoz, hogy a helyi óvodába
írassuk, a polgármesteri hivatalban kaptam új lehetőséget,
hiszen a gyermeknevelés éveiben elkezdtem az Államigazgatási Főiskolát, melyből ekkor már csak fél év volt hátra.
Részt vettem a helyi okmányirodai kirendeltség kialakításában és munkájának elindí-

tásában, okmányirodai ügyintézőként 2006 végéig szolgáltam a martonvásári és környékbeli ügyfeleket.
Átmenetileg, az új jegyző
megválasztásáig 2004 végén
a jegyzői feladatokat is elláttam, majd 2005-től igazgatási osztályvezetői megbízást
nyertem az okmányiroda-vezetői feladataim mellé, 2007től pedig szervezési osztályvezetőként vehettem részt a
hivatal és az önkormányzat
munkájában. Így mondhatom,
hogy átfogóan megismertem
a hivatali munka szinte minden területét és immár magabiztosan pályáztam az aljegyzői munkakör betöltésére.
Döntésem szerint munkámat
továbbra is az Önök érdekében kívánom végezni! Kérem, hogy támogassanak ebben és forduljanak hozzám bizalommal!
Miklósné Pető Rita

Változások a hulladékszállításban

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás március 20-án
tartott ülésén határozott arról,
hogy a szolgáltatók a szemétszállítással kapcsolatosan kialakult helyzetről, a megváltozott szállítási feltételekről
adjanak tájékoztatást a lakosságnak. A tájékoztatókat helyi
segítők hordták ki, így kézbesítés közben képet kaptunk
arról, hogy minden ingatlanhoz eljutnak-e a levelek. A tájékoztató levelekkel együtt
küldte a szolgáltató az első
negyedévre vonatkozó számlákat is. A számlázható díj a
vonatkozó törvény szerint a
2012. december 31-én alkalmazott díj 4,2%-kal emelt
összege volt. Többen jelezték,
hogy tévesen készült szám-

lát vagy nem a jogosultságának megfelelő matricát kaptak. Előfordult, hogy az ingatlan korábbi vagy elhunyt tulajdonosa volt a címzettje a
tájékoztatónak és a számlának. Arra is volt példa, hogy
valaki hiányzott a korábbi
szolgáltató nyilvántartásából
és emiatt nem kapta meg a levelet. Kérem, hogy aki bármilyen tévedést, hibát tapasztalt,
forduljon a szolgáltatást végző VHG Kft. ügyfélszolgálatához. A cég köteles minden jogosan felmerült észrevétel alapján a szükséges javításokat megtenni. A használaton kívül álló ingatlanok esetében a szolgáltatóval szükséges megállapodni.
A 2013. július 1-jétől alkalmazható szállítási díjakat tör-

vény határozza meg. Az országgyűlés döntését még nem
hirdették ki hivatalosan, így
arról csak a későbbiekben tudom tájékoztatni Önöket. Önkormányzatunk a megváltozott jogszabályi háttér és a jelentős lakossági igény miatt
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként a közszolgáltatási szerződés szolgáltatási tartalmának megváltoztatását kezdeményezi.
Felhívom a figyelmüket, hogy
kisebb – jelenleg 80 literes –
gyűjtőedényre jogosultak május végéig jelezhetik igényüket! Ezt ügyfélfogadási időben a szolgáltatónál, vagy
személyesen a Martongazda
Kft. irodájában (Fehérvári út
10.) tehetik meg.

Aki az elmúlt évben 60 literes edény használatára szerzett jogosultságot, az jogosult a továbbiakban a 80 literes edény használatára, ha
azt megrendeli, vagy egyénileg beszerzi. Új igény esetén,
80 literes edény használatára jelenleg az a legfeljebb kétfős háztartás jogosult, ahol a
háztartásban élők egyike a 70.
életévét betöltötte. Az új edények beszerzését az igénybejelentések és a megrendelések
alapján a Martongazda Kft.
megszervezi.
Amennyiben egyénileg kívánják beszerezni a kisebb
méretű kukát, javaslom a
szolgáltatóval történő előzetes egyeztetést.
Gucsek István
alpolgármester

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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Főhajtás a Hősök Napján
A magyar nemzet valaha gazdag volt hősi erényekben. A hősök emlékét őrzi
számtalan műalkotás, utca, tér, épület. De tudjuk-e őrizni hős elődök emlékét mi magunk is? Tudunk-e méltón emlékezni neves és névtelen hőseinkre?
A május végi megemlékezés
hivatalos formája közel száz
éves múltra vezethető vis�sza. Az első ismert kezdeményezés 1915-ben történt, amikor már világos volt, hogy Vilmos császár tévedett. A falevelek lehullásával a katonák nem
térhettek haza az első világháborús frontokról. Nemzetünk
hősi halottai emlékének megőrzéséről
1917-ben törvény rendelkezett. Ezt követően a falvak, városok anyagi erejükhöz
mérten, sorra állították emlékműveiket,
belevésve elesett fiaik nevét. Martonvásár
1934-ben készült emlékműve, a gránátot
hajító katona (képünkön) vigyázza a talapzatára vésett 97 hős nevét.
Egy újabb törvény 1924-ben a két nemzeti ünnep, március 15-e és augusztus 20-a
mellé, május utolsó vasárnapjára hivatalos ünnepé vezette be a hősök emlékünnepét. Ezt követően folyamatossá váltak
az ünnepek, kiterjesztve a tisztelgést az
1938 után elesettekre is. A második világégés hőseinek neve azonban már nem kerülhetett az emléktáblákra. A szovjethatalom és hazai elnyomó rendszere a hősök

vérén, siratóik könnyén átgázolva követelte a felejtést. Az
emlékezés napját ugyan hivatalosan nem törölték el, de cinikusan a gyermeknap ünneplésével igyekeztek azt feledtetni, miközben gyermekek ezrei
várták haza csonkán maradt
családjuk hősét.
Négy évtizednek kellett eltelnie, hogy a szívekbe zárt emlék látható,
látogatható jelt kaphasson. Lelkes és bátor martonvásáriak, az akkori hősök kezdeményezésére, 1988-ban hazánkban az
elsők között készítették el a második világháború helyi áldozatainak emlékművét, a jelképes síremlékek tábláiba vésett
másfélszáz áldozat nevével.
A néhány év múlva elérkező rendszerváltozás ellenére az emlékezés ünnepének általános felélesztése még váratott
magára. A Magyar Hősök Emléknapjáról 2001-ben hozott törvény rendelkezik
a hazáért életüket kockáztató, vagy áldozó hőseink tiszteletére és dicsőségére.
Gyermekkoromban, más családokhoz hasonlóan, halottak napján a gránátos szoborhoz jártunk hősünkre emlékezve gyer-

tyát gyújtani. Törpeként néztem a hatalmas katonára és a Donnál elesett nagyapámat kerestem benne. Sokáig azt hittem, azért megyünk este, mert sötétben
szebb a gyertya fénye…
Azóta sokat változott a világ. Teljesebb,
a hősökhöz nevében is méltóbb, szebb
lett a tér. A gyertyák, az emlékezők azonban évről-évre fogyatkoznak. Pedig modern korunk közönyös rohanásában szükségünk volna egy-egy rövid megállásra,
ünnepélyes, vagy csak néma főhajtásra.
Nem a hőseinknek, nekünk van szükségünk az emlékezésre!
Legtöbbjük nem akart hős lenni. Családjukért, a közösségért, a hazájukért kockáztatták és vesztették életüket. Legtöbbször parancsot teljesítve váltak hősökké.
Önként vagy parancsra, de értünk, az utódokért áldozták fel magukat.
Más értékrend szerint éltek, és hiszem,
hogy az a követendő.
Garay János verséből idézve:
„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket,
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.”
Kérem, jöjjenek el minél többen, hogy
a májusvégi vasárnapon az emlékművek
ölelésében együtt hajthassunk főt váro
sunk és az ország hősei előtt.
Gucsek István
alpolgármester

Pali bácsi – csendben jött, csendben ment

Amilyen csendben lett Martonvásár
polgára, épp olyan csendben távozott
közülünk dr. Kara Pál. Sokan ismerték
és kedvelték bölcs, tömör észrevételei,
velős megjegyzései, jó humora, s nagy
tudása miatt. Szólították államtitkár úrnak, Pálnak, s talán legtöbben, gyakran
még a nála idősebbek közül is Pali bácsinak. Minden érdekelte, ami a településünkön történik, s kiváló kapcsolatteremtő készségének köszönhetően
tudott is mindenről. Egy életnyi tapasztalattal a háta mögött, ha kérték, a véleményét is megosztotta az érdeklődőkkel. Jogot végzett, majd közigazgatási pályára került, jegyzőként szolgált,
majd a rendszerváltoztatás táján az
államirányításba hívták, az önkormányzatokért felelős államtitkár-helyettes lett. Szakemberként, kormányoktól függetlenül az volt 2004-ben
bekövetkezett nyugdíjazásáig.
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Szerette
Martonvásárt!
Mindent megtett azért, még
nyugdíjasként is, hogy településünk fejlődjön, s elfoglalja azt a helyet, amit térségi szerepe miatt megérdemel. Amikor annak idején, 2006-ban Díszpolgári címre javasoltam, akadtak olyanok, akik megkérdőjelezték, vagy legalábbis
korainak tartották az elismerést. Örülök
annak, hogy akkor, még életében megköszönhettük, elismerhettük településünkért kifejtett munkáját, melynek gyümölcsei valójában még csak most kezdenek
beérni. Sajnos a gyümölcsöket Ő már
nem élvezheti.
Egyszerű, közvetlen, s ahogy már említettem, hallatlan nagy tudású, nagy műveltségű ember volt. Azon kevesek közé
tartozott a mai világban, amikor a jó
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modor már kivesző félben
van, aki mindig – államtitkárként is – visszahívta az őt telefonon keresőket, ha valamilyen elfoglaltsága miatt éppen nem
vehette fel a készüléket.
Ezért is támadt rossz érzésem, amikor április közepe táján kerestem, s hiába vártam a visszahívást.
Készültem, készültünk a70. születés
napjára… Azután jött a kósza, később
valósnak bizonyuló hír: április 15-én
Székesfehérváron elhunyt. Április 24én, szűk családi körben búcsúztatták,
állt az ekkor megjelent száraz közleményben.
Április 30-án, születésnapján, gyertyát
gyújtva emlékeztem öreg barátomra,
településünk Díszpolgárára.
Orbán András

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

Tavaszi díjözön

A tavaszi tanulmányi versenyeken nagy sikerrel
szerepeltek tanítványaink.
A Víz Világnapjának tiszteletére megyei irodalmi pályázatot és mesemondó versenyt is
szerveztek, s mindkét versenyen első helyezést ért el Fekete Adél Laura 3.a osztályos tanulónk (tanítója Filemon Krisztina). Az irodalmi pályázaton külön dicséretben részesült Rezessy Júlia 4.a (tanítója Bosnyákné Gergely Zsuzsanna).
Az 1848-as forradalom és szabadságharc
emlékére meghirdetett megyei rajzpályázaton 2. helyezést szerzett Fehér László
Áron 3.a (tanítója Peregovits Erzsébet).
A pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola által rendezett szavalóversenyen a negyedikesek között első helyezést szerzett Rezessy Júlia 4.a (tanítója Bosnyákné
Gergely Zsuzsanna), míg a harmadikosok
között Kálfári Dóra 3.a bizonyult a legjobbnak, Prosser Natália 3.a pedig második lett (tanítójuk Filemon Krisztina).
A váli Vajda János Szavalóversenyen 4
aranyérem is martonvásári diákokhoz került. Korosztályukban a legjobb szavalóknak bizonyultak Pákozdi Zétény 1.b (tanítója Kocsisné Ihász Valéria), Prosser
Natália 3.a (tanítója Filemon Krisztina),
Rezessy Júlia 4.a (tanítója Bosnyákné
Gergely Zsuzsanna), valamint Szabó
Anna 4.b (tanítója dr. Veisz Ottóné). Nagy
Lilla 1.b különdíjat kapott.
A Mozaik Kiadó „Fordított világ „ című
irodalmi pályázatán Makovics Dorottya
és Kazsimérszky Áron 6.b osztályos tanulók közösen írt pályázatukkal harmadik helyezést értek el (tanáruk Rezessyné
Zsoldos Erika).
Matematikusaink is igen kitettek magukért a különböző versenyeken.
Az Országos TIT Kalmár László Matematikaverseny Fejér megyei fordulóján a
3. évfolyamosok között Mednyánszky Pál
az első, Izsák Béla a második lett (tanítójuk Peregovits Erzsébet). A negyedikesek
között Gábor Ákos bizonyult a legjobbnak (tanítója dr. Veisz Ottóné). Az alsó
tagozatosok közül a megyéből összesen négy gyerek munkáját továbbították
az országos versenybizottságnak, s ebből
három martonvásári tanuló! Az ötödik
évfolyam versenyét Gábor Márton nyerte (tanára dr. Cseh Lajosné).
A Kempelen Farkas Tagiskola matematikaversenyén első helyezést szerzett Gábor Donát 3.b (tanítója Onodyné Nagy
Anikó). Második helyezettek Rezessy Jú-

lia 4.a (tanítója Nagyné Varga Andrea) és
Izsák Béla Gábor 3.a (tanítója Peregovits
Erzsébet). Harmadik helyezett lett
Mednyánszky Pál 3.c (tanítója Kőrösiné
Lőrincz Erzsébet).
A Vajda János Általános Iskola matematikaversenyén első helyezést értek el korosztályukban Szabó Barnabás, Prosser
Natália 3.a (tanítójuk Peregovits Erzsébet), Hargitai Eszter 4.b (tanítója dr. Veisz Ottóné). Második helyezettek Mednyánszky Erzsébet 1.b (tanítója
Bagdi Viktória), Izsák Béla 3.a (tanítója
Peregovits Erzsébet) és Mednyánszky Pál
3.c (tanítója Kőrösiné Lőrincz Erzsébet).
Harmadikok lettek Szekeres Viktor 1.c
(tanítója Stolba Jenőné) és Nagy Orsolya
3.b (tanítója Onodyné Nagy Anikó).
Agárdon, a „Triáda” matematikaversenyről sem távoztak üres kézzel tanítványaink. Négy első, két második és két harmadik helyet sikerült megszerezniük. Első
helyezettek Izsák Béla 3.a, Hargitai Eszter 4.b, Gábor Márton 5.a, Bottka Axel
8.b (felkészítőik Peregovits Erzsébet, dr.
Veisz Ottóné, dr. Cseh Lajosné). Második helyezettek Szabó Barnabás 3.a, Sulyok Bence 6.a (felkészítőik Peregovits
Ersébet, dr. Cseh Lajosné). Harmadik helyezettek Rezessy Júlia 4.a, Bőke Boglárka 8.a (felkészítőik Nagyné Varga Andrea, dr. Cseh Lajosné).
Ercsiben, a „Gyors ész hamar kész” matematikai vetélkedőn négyfős csapatok képviselték iskolánkat. Hetedikes
csapatunk a legjobbnak bizonyult évfolyamában, a többi csapatunk második lett. A csapatok tagjai: az 5. évfolyamon Baczoni Ádám, Gábor Márton,
Hoffmann Tamás, Perczel Dénes; a 6. évfolyamon Jambrik Csaba, Rezessy Lili,
Sulyok Bence, Szeifert Levente; a 7. évfolyamon Gyulay Júlia, Horváth Anna,
Kardos Angelika, Kóti Levente; míg a
8. évfolyamon Bottka Alex, Bottka Axel,
Bőke Boglárka és Papp János Sebestyén.
A csapatokat dr. Cseh Lajosné készítette
fel a versenyre.
Szeidl Hedvig

Ökumenikus Bibliaóra

Szeretettel hívunk és várunk felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
május 21-én (kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor

Dr. Czikajló Gyuláné és Béni Kincső
a Szép Magyar Beszéd Verseny
döntőjén, Balatonbogláron

Kazinczyaranyjelvényes
„A magyar nyelv tanítására különös gond
fordítandó, hisz ez tartja fenn a nemzet jellemét... Ennek segítségével kell munkálni
a jövő nemzedék ízlését s helyesebb gondolkodását is.” (Kazinczy)
Április 11–12-én rendezték Balatonbog
láron, immár 15. alkalommal a Dunántúli
Kazinczy-versenyt, amelyre a területi forduló győzteseként iskolánk nyolcadikos
tanulóját, Béni Kincsőt is meghívták.
A Kazinczy nevét viselő országos versenyt
még Péchy Blanka színésznő 1960-ban
létrehozott alapítványa indította útjára.
A kétnapos rendezvényen 59 diák versenyzett a Kazinczy-jelvényért. A résztvevőknek olyan zsűri előtt kellett bizonyítaniuk tudásukat, rátermettségüket, amely
a magyar irodalmi és nyelvészeti élet legjobbjait sorakoztatta fel. A bírálóbizottság
elnöke dr. Benczédy József, a nyelvtudományok kandidátusa, nyugalmazott főiskolai főigazgató, Lőrincze-díjas, tagjai
pedig Szakonyi Károly Kossuth-díjas író,
a Kazinczy-díj Alapítvány elnöke, Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségének főtitkára, Kazinczy-díjas és
Keppel Gyula Kazinczy-díjas középiskolai tanár voltak.
A versenyző diákoknak a szöveg tolmácsolásánál elsősorban annak értelmezésére kellett figyelniük, de fontos volt a
hibátlan hangképzés, hangvétel, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd, valamint a magabiztos kiállás. Az
arany fokozatot a Kazinczy-díj Alapítvány szigorú szabályai értelmében 16 tanuló nyerhette el. Kincsőt teljesítménye
a legkiemelkedőbbek közé emelte, így a
Kazinczy-jelvény arany fokozatát vehette
át a záróünnepségen. Gratulálunk Kincsőnek és felkészítő tanárainak, dr. Czikajló
Gyulánénak és Rezessyné Zsoldos Erikának a kimagasló eredményhez.
Szeidl Hedvig
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Ladikunk
célba ért

Erdei iskola és Majális

Miután megtudtuk, hogy a
beküldött írásbeli feladatlapok eredményei alapján meghívtak bennünket a Lapot a
Diákoknak
médiavetélkedő megyei döntőjére, lelkesen készültünk a megmérettetésre. Bemutatkozó dalt írtunk Martonvásárról és a csapatról, amit gitárkísérettel adtunk elő. Rendszeresen olvastuk a Fejér Megyei Hírlapot,
felvérteztük magunkat műfajismereti tudnivalókkal. Jókedvűen és izgalommal telve
indultunk április 25-én Székesfehérvárra, hogy tudásunkat összemérjük a megye legjobbjaival. Csapatunk tagjai
Kiss Barbara, Kovács Dóra,
Gyulay Gyula Benedek, Tar
Márton Péter és Fekete Ádám
voltak, a felkészülésben pedig
Rezessyné Zsoldos Erika tanárnő segített nekünk.
A közel háromórás vetélkedés során – többek között – villámriportot készítettünk a környezetvédelemről
Kovalcsik Katalin újságírónővel, hírt szerkesztettünk, sajtótörténeti feladatlapot töltöttünk ki. Próbára tettük megfigyelő képességünket, amikor
a lap egy-egy példányának
áttanulmányozása után feladatlapban kellett számot adnunk arról, mennyire tudtunk
a részletekre koncentrálni.
Jókedvűen, vidáman oldottuk
meg a feladatokat, úgy érezzük, mindent megtettünk a
legjobb eredmény érdekében,
bár a szerencse valahogy nem
talált mindig meg bennünket.
Szoros eredmény született (a
dobogó első és harmadik foka
között alig 1,5 pont különbség volt), mi lettünk a harmadikak.
Válltáskával,
írószerekkel,
könyvutalványokkal, és persze egy összekovácsolódott
kis csapat vidámságával tértünk haza a versenyről.
Kiss Barbara és Kovács
Dóra 8.a
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Erdei iskolai programunk második turnusának április 18–
25-éig a gánti Fecske-palota
adott otthont. A kétszer négynapos táborban négy osztály tanulói és az őket
kísérő nevelők vettek részt. Intézményünk legkisebbjei (1–2. osztály) és a legidősebbek is
(14. osztály) örömmel közreműködtek a színes
programokban. A nagyobbak folyamatosan segítették a kicsiket és próbálták minden eddigi
tudásukat, élményeiket átadni a közelgő ballagásuk előtt. A hirtelen jött tavaszi idő kedvezett a szabadtéri programoknak. A túrázások,
kirándulások, lovaglás mellett a tábortűz körüli beszélgetések, játékok is a megszokott jó
hangulatban teltek.
A jó idő is kedvezett az idén a húszéves hagyománnyal bíró, egész napos Majálisnak.
A délelőtti foci mérkőzések után a délután a
sokak által kedvelt kézműves foglalkozások
mellett az Alkot6tok egyesület önkéntesei
arcfestésre várták az érdeklődőket, de ügyességi játékok és a baracskai Árpád Nemzetség Hagyományőrző és Kézműves Egyesület bemutatója, valamint íjászat is tarkította
az egész napos rendezvényt. Az „Alkoss Nekünk, Alkoss Velünk!” rajzpályázatra rengeteg
pályamű érkezett, melyekből zsűri választotta ki a nyerteseket. A díjazottak büszkén vették át a közönség előtt a szép ajándékcsomagokat, melyek segítségével újabb alkotások
születhetnek.
Az „Alkoss nekünk, alkoss velünk” rajzpályázat díjazottjai ebben az esztendőben a következők voltak.

Óvodás kategóriában első a Napfény Óvoda Ercsiből, második a baracskai óvoda,
harmadika a martonvásári Brunszvik Teréz
Óvoda Delfin csoportja. Különdíjat kapott
Heckmann Teréz (Ercsi, Napfény Óvoda) és
Kun Zsófia (baracskai óvoda).
Iskolai kategóriában a csoportok között első
a Beethoven Általános Iskola 3.b osztálya. Ennek az iskolának a 3.a osztálya lett a második, míg a harmadik helyet a Gyúrói Általános Iskola csapata szerezte meg. A csoportos
különdíjat szájjal, lábbal festett alkotásokért
a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
csapata (Madai Kira, Ördög Melinda, Vilá
gosi Dániel) kapta.
Egyéni díjazottak között első Sztyélik Dorka
(Tordas), második Krecsák Réka (Rácke
resztúr), harmadik Botta Sára (Tordas).
Különdíjasok Elek Júlia (Ráckeresztúr),
Krecsák Hedvig (Ráckeresztúr), Csapó
Dalma (Tordas), Reiter Roxana (Tordas) és
Bagdi Emese (Baracska).
A focipályán az idei Majálisunk záróakkordjaként a tordasi Szivárvány együttes tolmácsolásában csendültek fel ismert magyar dalok, ezzel is igazi tavaszi utcabál hangulatot teremtve.
Az esti hőlégballon bemutatóra ugyan már
csak kevesen maradtak, de megérte várakozni,
mert a nem mindennapi járműnek nem csak a
kosarába szállhattak be, hanem a ballon belsejébe is bemehettek.
A Majális minden lelkes önkéntesének köszönjük ezúton is, hogy a résztvevőknek és a
gyermekeknek egyaránt emlékezetessé tették e
napot!
Botos Imre

Januárban érkeztem

Szmollényné Vasányi Rita vagyok.
Tabajdon élek férjemmel és tizenéves lányaimmal. Óvodapedagógusi és tanítói végzettségem van.
Néhány évnyi tanítás után újra óvodáskorú gyermekek nevelésével foglalkozom.
Szabadidőmben néptáncolni járok, hét esztendeje vagyok egy együttes tagja.
Januárban érkeztem a martonvásári Brunszvik
Teréz Óvodába. Könnyedén sikerült beilleszkednem új csoportomba, hamar megszerettük egymást a gyerekekkel. Nem okozott nehézséget beilleszkedésem, mert az óvoda légköre barátságos, gyermekszerető. Kollégáim
is minden segítséget megadtak, hogy zökkenőmentes legyen bekapcsolódásom az óvoda munkájába. Úgy érzem a szülők nevelési
partnerként fogadtak el. Nagyon jól döntöttem, amikor ezt a nevelési intézményt választottam.
Rita néni (Mókus csoport)
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KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

Az elmúlt időszak számtalan színes programmal és eseménnyel gazdagította a Művészeti Iskola életét. A „Ki, mit,
tud? – 2013” válogatói sikeresen lezajlottak és a legszebb
táncos és zenész produkciókat
április 10-én rendezett gálán
újra láthattuk.
Vajda Levente és Vajda Rozália martonvásári tánccsoportja az V. Országos Néptáncversenyen vett részt, ahol második helyezést értek el! Gratulálunk!
Április 16-án hagyományos
találkozóra mentünk a Weiner
Leó Zeneművészeti Szakközépiskolába. Minden művészeti águnk megmutatkozhatott így, egy elismert szakmai
közönség előtt. Diákjaink közül a legjobbak kaptak lehetőséget, emellett mindkét tantestület számára várt, és hasznos alkalom volt a tapasztalatcserére.
Fábry Adonisz ütős diákunk
Juhász Balázs tanár úr vezetésével a II. Móri Regionális Ütős Találkozón szerepelt
nagy sikerrel.
Április 19–20-án tűzzománcosaink országos tűzzománc
versenyen alkottak Kovács
Erzsébet és Zoltán Győző segítségével, ötödikek lettek!
Ezzel egy időben a Vácon
megrendezett Országos Bartók-duó versenyen két növendékünk lépett fel, őket
Rabovay Júlia készítette fel.
Április 27-én az MTA ATK
előadótermében nagyszerű tanári hangversenyben volt része Martonvásár zenekedvelőinek. A közönséget gyönyörű és meglepő produkciók várták. A koncertet már hagyományosan a Művészeti Iskola tanárainak közös éneklése
zárta. A hangversenynek szokás szerint gyönyörű keretet
adott Kárpáti József tanár úr
festményeiből összeállított kiállítás.
Április végén a tantestület két szakmai napot tölthetett együtt, elsősorban a „Géniusz Tehetséggondozó Program” továbbképzési témáival

Felvételi – új rendszerben

foglalkozva. A két nap pénzügyi feltételeit egy megnyert,
MATEHETSZ által kiírt pályázat, valamint a BrunszvikBeethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár
Európai Uniós pályázata segítségével teremthettük meg.
A továbbképzés címe, témája
érdekes: „A pedagógusok és
a szülők együttműködésének
kritikus pontjai a tehetségfejlesztésben”.
Május hónapot természetesen
a vizsgák töltik ki, de a naptárban sok más program is akad.
Legtöbb tanuló tanszaki hangversenyeken mutatja meg tehetségét. Ezek időpontjait érdemes az iskola honlapján
(www.mmiskola.hu „Esemény
Naptár” menüpont) követni.
Június 1-én rendezzük meg
a táncgálát. Ezen a szombat
délutánon a Művészeti Iskola tánccsoportjai, népzenészei
mellett fellép a Martonvásári
Fúvószenekar is.
A már nyolc hónapja rendszeresen működő játékdélutánok
egyre népszerűbbek. A következő egy hónap tervezett időpontjai más programjainkkal
ütköznek, ezért kérjük kövessék figyelemmel a honlapunkat, leveleinket és facebook
oldalunkat. Külön köszönjük
Gáborné Sebestyén Edinának
felemelő kitartását az elmúlt
évben mind az új játékok felkutatásában, mind a játékok
oktatását illetően, valamint
Nemesné Sólyom Emesének,
aki jelenlétével rengeteget segített abban, hogy ne maradjon el játékdélután.
Szeretettel várjuk régi és új
növendékeinket a Művészeti
Iskolába a 2013/2014–es tanévre is. A beiratkozás rendje azonban az intézményi átszervezések miatt jelentősen
megváltozik. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
május 15-ére ígért részletes
szabályzatokat és rendeletet.
Ezért kérjük a kedves szülőket, hogy figyeljék leveleinket, kövessék honlapunkat és
facebook oldalunkat. Amit
már most lehet tudni: a beirat-

kozás időszaka legkésőbb június 15-éig tarthat. Pótbeiratkozás a jelenlegi ismereteink
szerint nem lesz szeptemberben!
A következő szakok várják jövőre növendékeinket: hegedű,
cselló, népzene (hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom), furulya,
fuvola, klarinét, trombita, ütős
hangszerek, zongora, gitár,
szolfézs előképző, zeneovi,
festészet, tűzzománc, néptánc.
A felvételi meghallgatás szempontjai:
Zenei tagozaton: zenei készsé-

gek felmérése, éneklés, ritmus
visszatapsolás, hangköz vis�szaéneklés, élettani tulajdonságok, memória, beszélgetés
a szülővel;
Tánctagozaton: élettani tulajdonságok, ritmusérzék, mozgáskoordinációs képességek,
memória, beszélgetés a szülővel;
Képző és Iparművészeti Tagozaton: készségfelmérés, életkori sajátosságoknak megfelelő érettség, kreativitás, beszélgetés a szülővel.
Bódis Árpád

Retrobuli

Április közepén
tartottuk az idei
jótékonysági
rendezvényünket a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpontjának éttermében. Rendhagyó módon nem bált, hanem
egy tavaszköszöntő retrobulit
álmodtak meg a szervezők,
ahol a Sangria zenekar és Dj
Asker húzták hajnalig a talpalávalót. A retro hangulatról a dekoráción túl a Rózsa
Szépségház sminkes és fodrász munkatársai gondoskodtak, ezen kívül fergeteges
retro divatbemutató, az előtérben retro vetítés és a jelenlévők retro ruhái gondoskodtak. A rendezvény rendkívül
sikeres lett, nagyon sokan eljöttek, és bizony, aki ott volt,
remekül érezhette magát. Köszönjük a szervezést, köszönjük a rengeteg szülői felajánlást, és egyben köszönjük a
martonvásári és a környékbeli vállalkozásoknak, hogy kiki, lehetőségeihez mérten támogatta a rendezvényt. Akik
nélkül a rendezvény nem lehetett volna sikeres, s akiknek ezúton is köszönjük: MTA
ATK, Rózsa Szépségház (Király Réka – fodrász, Zónai
Zsuzsanna és Pardi Beáta –
kozmetikus), Brunszvik–Beethoven Rendezvényszervező
Központ és Könyvtár, a Mar-

2013. május

ton Vitál Fittness, Ruhagaléria, Macska Panzió, JátékVirág-Ajándékbolt, Kiss Fodrászat, SpecVéd Bt. Autósbolt, Martonvásárházi Kutyakozmetika/Állatorvos, illetve Ajándékbolt, Szent L. úti
Műszaki bolt, Drago Rosso
pizzéria, Biobolt, Vianni,
Dance Studio Nagy-Kuthy,
Képesvarázs Papírbolt, Enikő
Ékszerbolt, Enis Pékség, Pelenkadiszkont, Pipitér, Kreatív Hobbibolt és Pingvin Patyolat, Alfa Radiál Gumi- és
Gyorsszervíz,
Gyurivill,
Pletser Tamás kertészete,
Martoni Delikátesz, Gyógyszertár, Legea, Suszteráj, Szabó Ildikó, Szabó-Turcsi Cecília (Oriflame), a Kínai bolt
dolgozói, WaWa Photography,
az SZMK és az óvoda dolgozói! A retrobuli nyereségét az
óvoda kültéri játékainak fejlesztésére fordítjuk.
Stefkovits Ferencné

Köszönet
Köszönjük a Poli-Farbe
Kft-nek a festék, hígító felajánlását, melyet a
Brunszvik Teréz Óvoda ud
vari játékainak állagmegóvásához használunk fel.
Morberné Balogh Eszter
az alapítvány
kuratóriumának elnöke
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Elektronikai hulladékgyűjtés

Ötvenéves találkozó
Ötvenéves osztálytalálkozót tartottak április 20-án, szombaton, az 1963-ban végzett nyolcadik osztályosok. Az egykori
évfolyamtársak az általános iskolai tanulmány befejezése után
rendszeresen, ötévenként megtartották találkozójukat. Tanáraink közül dr. Belea Adoniszné tanárnő és Tóth Iván tanár úr
vett részt a mostani, fél évszázados évfordulót ünneplő neves
eseményen. Az évfolyam-találkozón lehetőség volt a házastársak-élettársak részvételére is.
A találkozón készült képen a megjelent évfolyamtársak közül ülnek (balról): Varga Ferenc, Nagy Éva (Móricz Péterné),
dr. Belea Adoniszné Éva néni (tanárnő), Kovács Irén (Gémesi
Györgyné), Purnhauser Katalin (Csillár Istvánné), Juttasi Gabriella,Veszeli Irén (Oláh Mihályné), Foki Gábor, Juhász Norbert; állnak: Szabó Miklós, Gábor Gyula, Borostyán Mátyás,
Lencsés László, Süle József, Turcsányi Erzsébet, Urschler Edit
(Rigó Ferencné), Nagy Ágnes (Varga Kálmánné) takarva, Kővári Ferenc, Szószki Erzsébet (Csomai Lászlóné), Varga Erzsébet (Nagy Józsefné), Orosz József hátul takarva, Stefkovics Lajos, Balikó Teréz (Nagy Péterné), Segesdi József, Varga Béla,
Varga József, Kozma Kálmán és Kovács Gábor.
A jó hangulatú eseményen negyven voltunk (ebből 27 volt
diák, 2 tanár), s reményeink szerint lesz még folytatása összejöveteleinknek.
Varga Béla

Túlélés
Ezzel a címmel rendeznek könyvbemutatót a
Szent László
Völgye Segítő Szolgálatnál (Szent László út 20.) május 17-én (péntek)
18 órakor.
Nemrég jelent meg Simor István, a Martonvásáron élő egykori tűzoltó „Túlélés” című
könyve, mely Martonvásáron,
az Akadémiai Nyomdában látott napvilágot.
A bizalom ugyanolyan alapszükséglet, mint a szeretet. Te
kiben bízol meg? – teszi fel a
kérdést a szerző.
„Tűzoltóként megtanultam,
milyen áldozatot vállalni is-
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meretlen emberekért. Miután balesetet szenvedtem és
egyedül maradtam, más dolgokat tanultam meg... de vallom, hogy Istennél nincs lehetetlen. Ha nekem adott még 20
évet, most pedig pár hónapot,
hogy írhassak, akkor te is bátran fordulhatsz hozzá... Nem
olyan misztikus ez, mint gondolnád.”
Ez a könyv nem egy elferdített
igazság, ez a könyv egy szemnyitogató, tényszerű, komplex
valóság! Lehet, hogy megváltoztatja az életed! Persze csak
akkor, ha kész vagy a változásra! Ha kész vagy arra, hogy
leülj, és olvasás közben kimondd: „Igen!”
Szabados Lenke

2013. május

Június 1-én (szombaton) 8-tól 14 óráig Martonvásá
ron, a tűzoltószertár előtt (Fehérvári út 10.) adhatják
le feleslegessé vált elektromos készülékeiket.
A ZÖLD ALMA önkéntesei negyedik éve szervezik a városban a hulladék csökkentése, illetve hasznosítása érdekében ezt a programot. Ne terheljük a hulladéklerakókat a
feleslegessé vált és már használaton kívüli háztartási elektromos és elektronikai eszközökkel, hiszen azok újrahasznosításával számtalan értékes anyag visszanyerhető és ismét felhasználható!
További információval Szabó Mária szolgál a (20) 937–4238as telefonon.
Kérjük, adójának 1%-ával Ön is támogassa tevékenységünket!
Adószámunk: 18495841-1-07
Zöld Alapítvány Martonvásárért

„Út a kreativitáson keresztül a munkába”
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0116

A
Brunszvik-Beethoven
Rendezvényszervező Központ és Könyvtár által, az
Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Építő közösségek” című, harmadik ütemben meghirdetett pályázaton
mintegy huszonhét millió forint támogatást nyertünk hat
szakkör és négy tábor megvalósítására.
A szakkörök:
• alkotó fotográfus,
• vizuális észlelés, érzékelés,
• textilbaba készítő és
• foltvarró,
• elektronikus sajtó és online
rádió, illetve

• elektronikus sajtó-online
újságírás tartalomkészítés.
A foglalkozások lezárásaként szeretettel várjuk
Önöket egy interaktív kiállításra.
Lesznek babák, kalapok,
táskák, épület és tájfotók,
hallgathatnak rádiós riportot
és megtekinthetik az online
újságírás eredményét is.
Időpont: június 13-án (csütörtökön) 17 óra
Helyszín: Beethoven Általános Iskola aulája
Az
intézményről
és
a projektről bővebben a
www.bbkozpont.hu internetes
oldalon olvashatnak majd.

Egészség és biztonság
A Nefelejcs Nyugdíjasklubban április közepén Simon Endre
doktor úr volt a vendégünk, aki szívesen tett eleget a meghívásunknak. Felvilágosító előadásában sok mindenre felhívta a figyelmet, többek között a nyári veszélyekkel (kullancscsípés stb.)
kapcsolatban. Beszélt a fáradékonyság okairól, a magas vérnyomásról, és sok mindenről. Többen kérdéseket, személyes problémákat vetettek fel, melyre készségesen válaszolt. Ezúton is köszönjük mindenre kiterjedő előadását.
Május havi programunkban az Anyák napjáról emlékezünk meg,
valamint május 30-án 16 órakor vendégünk lesz dr. Sági János
alezredes, gárdonyi rendőrkapitány. Ez utóbbi előadásra minden
érdeklődőt is szeretettel várunk a Városháza Geróts-termébe.
Szöllősi Tibor, elnök

PÜNKÖSD

A Szentlélek az Egyház éltető lehelete

Az egyház részese a történelemnek. Mivel mindig egy
adott kor történelmi környezetébe kell beilleszkednie, szüksége van bírálatra és reformra,
hogy hűséges maradjon küldetéséhez a világban. A Léleknek állandóan meg kell szabadítania szűk látókörétől, megalkuvásaitól, bűneitől is, hiszen gyarló emberekből áll,
akik gyakran hűtlenek lesznek az eszményhez, amelynek
szolgálatára hivatottak.
A tisztító bírálat jöhet kívülről is, belülről is. Sokszor jön
az egyház ellenségeitől. Magyar hazánkban a második világháború után intézményes,
az egész országra egységesen
kiterjedő brutális egyházüldözésnek voltunk részesei évtizedeken keresztül. Tudunk-e
hinni abban, hogy ez, minden
szörnyűsége, tragédiája ellenére a Szentlélek megtisztító, megújító kegyelmét is jelentette? Ugyanakkor a közös
szenvedés megindított egy
olyan folyamatot, amely a történelme során szétszakadt kereszténységet rávezette a testvéregyházak értékeinek felismerésére, megbecsülésére és

elismerésére. Ezt nevezzük
ökumenizmusnak.
Ez azt jelenti, hogy átérezzük a Szentlélek munkálkodását, amelyet Isten helyezett oda népébe annak kétezer
éves vándorútja során. Minden közösségbe, melyben él
az őszinte istenkeresés.
Az ortodox egyházak adományainak legjavát magunkévá tenni azzal jár, hogy rábízzuk magunkat a Feltámadottnak Szent Lelkére. Ez annyira
átragyogja az ő liturgiájukat,
hogy ezt a nem hívők is szinte
foghatóan érzik. Ebből merítették ortodox keresztény testvéreink az erőt, a bátorságot,
hogy hűséggel járják a szenvedés és a szeretet útját.
A reformációból született egyházak adományait magunkévá tenni azzal jár, hogy bizodalmunkat Isten szavába helyezzük, hogy azt személyes
életünkben valóra váltsuk. Az
Írás szeretete a reformáció keresztényeit lelkük legmélyéig
átjárta. Az Írásban való elmélyedésből fakad a protestantizmusban a személyes ima, akár
mint másokért való könyörgés, akár mint hálaadás Isten-

nek. Köszönjük nekik ezt az
evangéliumi kincset!
A katolikus egyház adományainak legjavát magunkévá tenni azt jelenti, hogy elfogadjuk a föltámadott Krisztus
pótolhatatlan jelenlétét az Eucharisztiában (oltári szentségben) a megbocsájtással együtt,
ami a kiengesztelődés forrá-

sából fakad. Az Eucharisztiában, mely az azonos hit egységének forrása, a folyamatosan
működő Lélek lehetővé teszi a
történelem legsúlyosabb megpróbáltatásainak legyőzését is.
Jöjj isteni Lélek! Erősítsd és
növeld népedben kegyelmi
kincseidet!
Schrőder Gyula, plébános

Eklézsia született
Péter apostol pünkösdi beszédéből még nem a kárhoztató ítélet, hanem Isten szeretetének leleplező ítélete szólalt meg és talált szíven háromezer embert Jeruzsálemben. Ez vezette rá őket
arra, hogy élni akarjanak a bűnbocsánat lehetőségével, hogy az
Úr Isten vezetésével akarják folytatni az életüket. Megtörtént a
legnagyobb csoda, a lelki feltámadás csodája. „A régiek elmúltak, íme minden újjá lett”. Boldog hívő emberek közössége volt
az első eklézsia. A Sátán erre a hitvalló közösségre azonnal rátámadott. A papok, a farizeusok, az írástudók az apostolokat lefogták, Istvánt megkövezték. „Öldökléstől lihegve”, ugyanazzal az indulattal, amivel az Úr Jézust gyűlölték, házról házra járva szedték össze a hívőket. Az egyháztörténelem arról tanúskodik, hogy a hívő bibliás kegyességet a mai napig így támadta és
támadja a Sátán. Beteljesedett, amit az Úr Jézus mondott tanítványainak, hogy „a tanítvány sorsa nem különb a mesterénél”
Találjon el téged is az Úr Isten szeretetének leleplező ítélete,
vezessen rá téged is a bűnbocsánat szorongató szükségességére, hogy te is a hívők boldog közösségének, az eklézsiának hitvalló tagja, az üdvösség részese lehess.
Áldás békesség
Borsos Istvánné és Borsos István lelkipásztorok

Isten gazdagsága

Idézzünk fel két meglepő történetet az Újszövetségből!
Jézushoz egy béna beteget hoztak barátai. Sok akadályt kellett leküzdeniük útjuk során. Még a ház tetejét is megbontották, csakhogy meggyógyuljon a barátjuk. S amikor köteleken
Jézus elé engedték a hordágyat, Jézus azt mondta a betegnek:
„Megbocsáttattak a te bűneid.” Elképzelem a barátok érzéseit és gondolatait. Hiszen nem ezért hozták ezt az embert! Nem
azért küzdötték át magukat a tömegen, nem ezért fáradoztak,
míg a tetőre feljutottak! Ők gyógyulást akartak, s nem a bűnök
bocsánatát.
A másik történet az apostolok cselekedetei közül való. Péter és
János ment fel a templomba imádkozni. A kapu előtt sok más
koldus mellett ott feküdt egy béna is. Rimánkodott valami alamizsna után. Csak néhány fillér, vagy inkább ezüst esetleg arany
csusszanjon a markába. Ehelyett a két tanítvány azt mondta
neki: kelj fel, és járj!
Hányszor vagyunk mi is ilyenek: kiáltunk Istenhez napi gondjaink megoldásáért, pillanatnyi hiányaink miatt, földi szűkösségünkben. És jól tesszük. Jézus bátorít minket: „Kérjetek, és
adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget,
annak megnyittatik.” (Lk 11,9–10) Nem hiába mondjuk a Miatyánk végén: „Mert Tied az ország, a hatalom, a dicsőség.”
– így is mondhatnánk, valaki így fordította ezt le mai nyelvre:

„Egyedül neked van jogod, hatalmad és szíved is” ahhoz, hogy
ezt megtedd. A mi Istenünk gazdag Isten, aki szívesen ad jókat
azoknak, akik kérnek tőle. „Melyik apa az közületek, aki fiának
kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki?” – folytatja Jézus (Lk 11,11–12), saját természetünkre, szeretetből fakadó jóságunkra utalva. Eszünkbe is jutnak
a különböző helyzetek: amikor gyerekünk miatt átvirrasztottuk
az éjszakát, az ő kedvéért mesét olvastunk, még talán énekeltünk is, autóba ültünk, hogy elvigyük az iskolai táborba, mikulásnak öltöztünk, és annyi furcsa, értelmetlennek tűnő, sőt magunkat megalacsonyító dolgot csináltunk, csak hogy neki örömöt szerezzünk. A mi Istenünk pedig gazdag Isten, aki értünk
még ennél is többet képes tenni. Jézus folytatja is: „Ha tehát
ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik
kérik tőle?” (Lk 11,13) Íme, ugyanaz a meglepetés, mint a bevezetőben idézett történetekben. Az Atya Szentlelket ad azoknak,
akik kérik tőle. De éppen az említett történetek mutatják, hogy
nem mást adott, mint amit kértek, csak máshogyan adta meg azt.
Sokkal gazdagabban, mint ahogy elképzelni merték azok, akik
kértek. Mert a mi Istenünk gazdag Isten, aki nemcsak annyit tud
adni nekünk, amennyit mi kérünk, hanem saját Lelkét árasztja
ránk, hogy valóban boldogok legyünk.
Süller Zsolt

2013. május
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HIRDETÉSEK, INFORMÁCIÓK

Ebösszeírás
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal ebösszeírást tart,
melynek adatszolgáltatási határideje május 31-én zárul.
Kérek minden ebtartót, hogy a megjelölt határidőig a Forum Martini áprilisi számával egy időben kiküldött adatlapot juttassa vissza a hivatalba. Kérem, hogy amennyiben az
ingatlanon nem tartanak ebet, a nemleges választ is küldjék
meg részünkre. Az adatlap letölthető a martonvasar.hu címről, illetve a hivatal ügyfélszolgálatán is átvehető.
Tóth Zoltán, műszaki osztályvezető

Eboltás

• Martonvásáron: június 4-én (kedden) 8−10 óráig és
15−18 óráig
Pótoltás: június 6-án (csütörtökön) 15−18 óráig
• Erdőháton: június 6-án 18 óra 30 perckor
• Kismartonban: június 6-án 18 óra, 45 perckor
Az oltás díja, a kutya méretétől függően, féreghajtással
együtt:
• 25 kilogrammig 4250 forint
• 25 kg felett 4500 forint
AZ EBOLTÁS KÖTELEZŐ! Oltani, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet szerint csak chippel ellátott kutyákat
lehet. A 4 hónaposnál idősebb kutyák chippel való ellátása ugyancsak kötelező. Ezt mindenkinek az oltás előtt meg
kell oldania. Az oltás elmulasztása esetén a kutya gazdája
50 ezer forintig terjedő pénzbüntetéssel sújtható.
Hatósági állatorvos

Lojtsoft v.2.0.

Uniós támogatásból új vállalatirányítási rendszer valósult meg
a Vas-Fémker Kft. vidéki telephelyein (Martonvásár, Siófok).
A Vas-Fémker Kft. 4,4 millió forint uniós támogatást nyert a
„Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.
A 8,8 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból egy komplett vállalatirányítási rendszer valósul meg a cég
vidéki telephelyein.
Cégünk 1989-ben egyszemélyes Kft-ként alakult, majd 2000ben további családtagok belépésével egészült ki. Dinamikus
fejlődésünknek köszönhetően a budapesti székhelyű telephelyünket sikerült több vidéki teleppel kiegészíteni.
Fő tevékenységikörünk a vas- és acéltermékek, ereszcsatornák és tartozékaik kis- és nagykereskedelme, valamint barkács
áruk, építőanyagok kiskereskedelme.
A hatékonyan működő kereskedelem elengedhetetlen feltétele egy jól működő, mindent összefogó és folyamatosan frissülő vállalatirányítási rendszer, melyet most uniós támogatással
lehetőségünk nyílik megvalósítani.
Olyan komplett szoftver kiépítése valósulhat meg, mely pontos képet ad a rendszeren keresztüli foglalásokról, készletekről, figyelemmel követhetjük árainkat, akár az eladási, akár a
beszerzési oldalon, további lehetőséget teremtve arra, hogy telepvezetőink kisegítsék egymást árukészleteikkel.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a
www.vasanyag.hu oldalon olvashatnak.

Kutyatámadás

Sajnálatos dolog történt április 27-én. E szombaton a családommal elindultunk egy sétára. Magunkkal vittük a kistermetű kutyánkat is. A lámpás kereszteződésnél lévő
cukrászdánál vettünk egy
fagylaltot és elindultunk a
Brunszvik park felé. Alig
tettünk néhány lépést, amikor megláttuk, hogy a biztosítónál lévő zöld kerítés mögül egy harci jellegű eb elindul felénk. A kutya kiabálásaik ellenére tovább jött, majd
miután hozzánk ért, nekiment
a mi kutyánknak. A gazdája
csak többszöri felszólítás után
volt hajlandó odajönni. Viszont az ő szava sem volt hatással a kutyára, s tovább tépte a mienket. A hosszas küzdelem után legalább öt ember
együttes segítségével sikerült az agresszív ebet megfé-
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kezni. Sajnálatos pontja a történteknek, hogy az eb gazdája az eseményt követően sem
bocsánatot nem kért, de még
meg sem kérdezte, hogy megsérült-e valamelyikünk, vagy
a kutyánk milyen sérülést
szenvedett. Tudván az eseményről felhívom mindenki
figyelmét, hogy a környéken
fokozott körültekintéssel közlekedjenek, különösen akkor,
ha kutyát sétáltatnak. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítettek
nekünk, elsősorban a fagylaltozó dolgozójának és annak a
váli családnak, akik tanúként
is szolgáltak. Természetesen
az eseményt követően rendőrt hívtunk és feljelentést tettünk. A kutyánk mély sebeket
szerezve, megviselten, de már
jól van!
Szilágyi-Szabó Gábor

2013. május

Martonvásáron

30 m²-es üzlethelyiség
KIADÓ
a Takarékszövetkezet mellett.
Érd.: (30) 266–6140

Van út a szabadsághoz!

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

HIRDETÉSEK, INFORMÁCIÓK

Adójuk 1%-a − ajánlják fel!

A végéhez közeledik a SZJA bevallás időszaka, ezért ismételten figyelmükbe ajánljuk a helyi civil szervezeteket. Az itt felsorolt szervezetek a városunkban működő, a közösség érdekében, annak javát szolgáló alapítványok, egyesületek. Kérjük,
adóbevallásuknál gondoljanak rájuk és saját belátásuk szerint
az itt betűrendben felsorolt valamelyik szervezet, alapítvány tevékenységét támogassák adójuk 1 százalékával!

• Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány,
adószáma: 18482155–1–07;
• Együtt Értük Alapítvány, adószáma: 19097123–1–07;
• Embertársainkért Alapítvány, adószáma: 19096517–1–07;
• Gyermekkert Alapítvány, adószáma: 18493368–1–07;
• Harmonikus Fejlődésért Alapítvány, adószáma: 18490327–1–07;
• Martonvásár Sportjáért Alapítvány, adószáma: 19097037–1–07;
• Martonvásárért Alapítvány, adószáma: 18481116–1–07;
• Martonvásári Egyházközségért Alapítvány,
adószáma: 18494060–1–07;
• Martonvásári Fúvószenei Egyesület, adószáma: 18497063–1–07;
• Martonvásári Gyermekekért Alapítvány, adószáma: 18485866–1–07;
• Martonvásári Kertbarát Egyesület, adószáma: 18492099–1–07;
• Martonvásári Olimpia Diák Sportegyesület,
adószáma: 18485127–1–07;
• Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány,
adószáma: 18484195–1–07;
• Martonvásári Városvédő Egyesület, adószáma: 18494383–1–07;
• Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány, adószáma: 18791745–1–07;
• Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány, adószáma: 18486582–2–07;
• Százszorszép Alapítvány, adószáma: 19095619–1–07;
• Szent László Völgye Lovas Egyesület, adószáma: 18495339–1–07;
• Zöld ALapítvány MArtonvásárért, adószáma: 18495841–1–07.

Óvodai állásajánlatok

• „Dajka” álláshirdetés (Hivatkozási szám: 234/2013)
Augusztus 30-ai munkába lépéssel keresünk 1 fő dajkát a mar
tonvásári Brunszvik Teréz Óvodába. Minimum végzettség 8 általános.
• „Óvodapedagógus” álláshirdetés (Hivatkozási számok:
231/2013, 232/2013, 233/2013)
Augusztus 30-ai munkába lépéssel keresünk 3 fő óvodapedagógust a martonvásári Brunszvik Teréz Óvodába. Minimum végzettség: főiskola (óvodapedagógus).
• „Pedagógiai asszisztens” álláshirdetés (Hivatkozási számok:
235/2013, 237/2013, 238/2013)
Szeptember 1-jei munkába lépéssel keresünk 3 fő pedagógiai
asszisztenst a martonvásári Brunszvik Teréz Óvodába. Minimum végzettség: érettségi.
• „Takarítónő és gondozó” álláshirdetés (Hivatkozási szám:
236/2013)
Szeptember 1-jei munkába lépéssel keresünk 1 fő takarítónőt és
gondozót a martonvásári Brunszvik Teréz Óvodába.
• „Óvodapszichológus” álláshirdetés (Hivatkozási szám:
230/2013)
Szeptember 1-jei munkába lépéssel keresünk 1 fő óvodapszichológust fél állásra a martonvásári Brunszvik Teréz Óvodába.
Minimum végzettség: egyetem (szakirányú).
***
Az önéletrajzokat a mvovoda@gmail.com e-mail címre vagy a
Brunszvik Teréz Óvoda Martonvásár Deák Ferenc utca 3. címre várjuk június 3-áig. Kérjük, a fényképes önéletrajzhoz mellékeljék az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát. Erkölcsi bizonyítványt kizárólag felvétel esetén kérünk.
Elbírálási határidő: június 13.

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
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Ügyfélfogadás:
8–16 óráig
ebédidő: 12-től 12.30-ig
nincs ügyfélfogadás
8–17 óráig
ebédidő: 12-től 12.30-ig
8–16 óráig
ebédidő: 12-től 12.30-ig
nincs ügyfélfogadás

Temetőgondnok:
Molnár Katalin
(20) 417–0424
email címek:
martongazda2011@gmail.com
martongazda2011.mk@gmail.com

2013. május
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Jelölés helyi kitüntetésre
és elismerő címre

#

Képviselő-testületünk 2013-ban is dönteni kíván a „Martonvásár
díszpolgára” cím és a „Martonvásárért” kitüntető díj átadásáról, melyhez ezúton kérjük az Önök együttműködését. Segítse
munkánkat, hogy az arra érdemeseket díjazhassuk Martonvásár
szolgálatában végzett tevékenységükért.
A mellékelt javaslat kitöltésével szíveskedjen jelölését megtenni azon személy(ek)re vagy közösség(ek)re, akik városunk társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális vagy sportéletében maradandót alkottak, akik tevékenységükkel hozzájárultak településünk fejlődéséhez, ismertségének növeléséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
A díszpolgári címre 1 személy, a kitüntető díjra 2 személy vagy
közösség jelölhető.
A javaslatok leadásának határideje, helye: 2013. május 31-e (pén
tek) 12 óra, az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen
vagy a polgármesteri hivatal lakosságszolgálatán (2462 Mar
tonvásár, Budai út 13.). A nyomtatvány Martonvásár honlapján
elektronikus formában is elérhető: www.martonvasar.hu (hírek).

Javaslat

Ajánló személy, közösség neve: . ......................................... .
����������������������������������������������������������������������������������������������
„MARTONVÁSÁR
DÍSZPOLGÁRA” címre
Martonvásár díszpolgára
cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
Martonvásár javára folytatott eredményes és sikeres tevékenységével, egész
életművével elismerést vívott ki.

„MARTONVÁSÁRÉRT”
kitüntető díjra
Martonvásárért
kitüntető
díj adományozható, annak
a személynek, vagy közösségnek, aki/amely településünk fejlesztéséért, társadalmi, gazdasági, tudományos,
irodalmi, művészeti, egészségügyi, közoktatási, közművelődési és sportéletéért kiemelkedő, kimagasló
munkát végzett.

Javasolt személy
neve:
1. .........................................

Javasolt személy,
közösség neve:
1. .........................................
2. .........................................
Életrajz, tevékenység, eredmények rövid bemutatása:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Dátum: 2013. �����������������������������������������������������������������������
.........................................
aláírás
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Martonvásár Város Önkormányzata – csatlakozva „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz – meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”
című programot/versenyt

A program célja a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: a résztvevő a programhoz önként csatlakozik, rendelkezik saját tulajdonú vagy
számára megművelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral,
telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák – megművelt földterület méretei alapján:
• Balkon kategória: erkélyen kialakított,
• Mini kategória: 10–50 m2,
• Normál kategória: 50 m2 felett,
• Zártkert 1. kategória: zöldség,
• Zártkert 2. kategória: gyümölcsös.
Jelentkezési határidő: június 15.
Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható Martonvásár Polgármesteri
Hivatala Lakosságszolgálatán.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk fotót
a balkonról vagy a kertről, mely segíti a bírálók munkáját.
Követelmények és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növényt termesszenek;
2. A növények szabadon megválaszthatók, mindenki igényének
megfelelően;
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos;
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el;
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen;
6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett
permetezési napló;
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esővíz használata.
Kategóriánként az első három helyezettet díjazza a település, indokolt esetben különdíjat is odaítélhet.
Országos díjra a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első
helyezettje lesz jogosult a zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Az országos díj Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas szobrászművész alkotta bronzplakett, valamint miniszteri
elismerő oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ad át Kovács Szilvia ötletgazdával, a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kerteket 2 alkalommal (június 15-étől augusztus 31-éig) előzetes időpont egyeztetés alapján tekintjük meg.
A helyi eredményhirdetés szeptember 13-án a III. KukoricaBúza-Sör Fesztiválon lesz.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Gucsek István
alpolgármester

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:��������������������������������������������������������������������
@
Megpályázott kategória3

Benevezett ingatlan, közterület

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

MARTONI DELIKÁTESZ
Zöldség-gyümölcs üzlet
nyílt újra a központban!
A lámpás keresztezôdésnél a kastély felé.
Martonvásár, Dózsa György út 7.

Nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig:
8–17
Szombaton:
8–12

• Minôségi, friss zöldség és gyümölcs elérhetô áron;
• Kedvezô árú termékválaszték: üdítôk, tészták,
müzlik, ropogtatnivalók, édességek, fûszerek, papírés vegyi áru;
• Modern, reform alapanyagok és élelmiszerek.

Térjen be hozzám! Szeretettel várom!

Karate Ráckeresztúron
Ujvári József vezetésével 5 éve mûködik a
karate csoport és szép sikereket érnek el
a versenyeken. Edzéseiket minden hétfôn
és szerdán tartják a ráckeresztúri iskola
tornatermében 16.30–17.45-ig.
Minden év február második szombatján
teltházzal rendezzük meg a FINCSI KUPA
karate versenyt.
A képen Ujvári József mester
Ábrahám Viktória és Székely Kata
Fudokan országos bajnokok társaságában
látható.
Bôvebben rólunk:
www.ercsike.hu
http://www.kerukarateka.gportal.hu
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk
edzéseinken!
Ábrahám Gyula
DSK karate szakosztályának vezetôje
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INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2013. április 1–30-áig
Házasságot kötött 1 pár.

Újszülöttjeink: Czank Liza, Pintér Benedek
Kornél, Szalai Sebestyén, Novozánszky
Dániel, Mayer Lotti, Mayer Bence
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Az áprilisi Forum Martiniban hibásan tettük közzé
Hanis Arina vezetéknevét. Ezért a családtól elnézést kérünk.
Elhunytjaink*: Dr. Bogdán Emilné (80),
Gucsek Károly (75), Böcz György (50),
Katona Ilona (76), Juhász László (70),
Suba István Ferenc (59)
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.
* a rendelkezésre álló adatok alapján.

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak, akik Juhász László temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhítették. 
A gyászoló család

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség-számítás,
statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 26 éves
tapasztalattal. Telefon: (20) 432−9407.
• Referenciával, gyakorlattal rendelkező nő takarítást vállal.
(30) 589–7007
• Másfél szobás, összkomfortos lakás a város központjában kiadó, a
második emeleten. Tel.: (22) 460–257
• A Váci Mihály utcából eltűnt görögteknősünket keresem. Kérem, aki
megtalálta értesítsen! Tel.: (22) 460–582
• Németből pótvizsgára felkészítek. (22) 460–257
• Gyúrón, áron alul eladó 12 m hosszú kőboltíves pince 2350m² területtel, a faluhoz közel. Tel.: (22) 460–493

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: május 20., és május 25., 26., valamint június 15., 16.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: június 1., 2.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: (22) 569−146; (22) 460−019
Ráckeresztúr: május 18., 19. és június 8., 9.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr,
Hősök tere 4/5; Tel.: (25) 455−812

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

FORUM MARTINI MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
ISSN 2060-6346

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 helyi állomás csak segélykérésre
hívható a 104-es, vagy a
(22) 460−017-es számon.
• Tűzoltók:
105
• Rendőrség:
107; (22) 460–007
• Általános segélyhívó:
112
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda:
(30) 859–0558
• Okmányiroda:
(22) 460–081
• Polgármesteri hivatal:
(22) 460–004
• Csatorna üzemzavar bejelentés
(20) 852−0354
– munkaidőben
(22) 784−849
– e-mailben:
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.
LABOR INFORMÁCIÓ
Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6 óra 30-tól 8 óra 30 percig.
(Kérjük Önöket, hogy 8 óráig érjenek ide!)
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10. Tel.: (25) 492–021
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap 8 óráig, péntek 16 órától
hétfőn 8 óráig
GYERMEKORVOSI RENDELÉS: DR. JELLINEK KINGA
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–637
Hétfő: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig tanácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök: 8–10 óráig |
Péntek: 8–12 óráig
FOGORVOSI RENDELÉS: DR. BOÉR JUDIT
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–334
Hétfő: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelő. A változásokról az orvosi rendelőknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
– Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (22) 461–369 Mobil: (30) 384–4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
– I. körzet védőnője: Horváth Márta, (20) 290−5551
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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SPORT

A tavaszi szezonban hét győzelem, egy döntetlen
és egy vereség a
mérlegünk. A nehézségek ös�szekovácsolták csapatunkat, a
hozzáállásunk is nagyot változott az őszi szezonhoz képest. A célunk, hogy minél
előkelőbb helyen végezzünk
a bajnokságban. A feladatunk,
hogy a bajnokság végén a csapatot összetartsuk, és ha van
rá lehetőség, még jobban megerősítsük. Nyáron átalakulnak
és megerősödnek a bajnokságok az egész országban. Ahhoz, hogy versenyben tudjunk
maradni mindenképp változtatnunk kell, megszilárdítva a
működésünket is.
Május 8-án eljött a várva várt
nap, a Magyar Amatőr Kupa
elődöntője Győrben, a Babót
SE ellen. Csapatunk, ragyogó
játékkal, Schaeffer Ádám mesterhármasával 6:0-ra nyert, a
4:0-s félidőt követően. Döntő-

Döntőben vagyunk!

be jutottunk! Ezt május 22-én
17 órától játsszuk Budapesten, a Bozsik Stadionban, Velence csapata ellen. A mérkőzést a televízió is közvetíti.
Akik eljönnek buzdítani a csapatot, azok egyúttal a Debrecen-Győr Magyar Kupa döntőt is megtekinthetik.
Ezúton is köszönetet mondunk Tessely Zoltánnak a csapatunknak felajánlott melegítőkért.
Utánpótlás csapataink is mindent megtesznek a sikerért,
serdülő csapatunk kifejezetten
jól szerepel a bajnokságban.
Mérkőzéseinkről és programjainkról bővebb információt a
www.martonsk.gportal.hu
oldalon találnak.
MSK

Szezonnyitás a
teniszpályákon

Martontenisz SE az ősszel megromlott állagú pályák felújításával kezdte az évadot. Az időjárás alaposan megnehezíttette a dolgunkat, de ma már kifogástalan pályákon lehet játszani. A csapat a megyei bajnokságban az első mérkőzését május 5-én játszotta a
Mór együttesével.
Az egyesület az idén tovább kívánja fejleszteni az amatőr,
„örömteniszezők” körét. Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyókat, kezdőket és haladókat egyaránt. E célunkkal összhangban május 18-án (szombaton) és június 1-jén (ugyancsak szombaton) ismét megrendezzük az elmúlt években népszerűvé vált évadnyitó „Martoni Nyílt Tenisz Napokat”.
A jelzett napokon szívesen látunk mindenkit 5-től 80 éves korig, akik egymással és az egyesület tagjaival is próbára tehetik titkos vagy csak szemérmesen rejtett tehetségüket. A szakosztály tagjai segítenek felmérni a sportággal barátkozni kívánó
kezdők képességeit és tanácsokkal, javaslatokkal és bemutatóval segítenek a tenisz rejtett szépségeit megismertetni az érdeklődőkkel. Ütőket, labdát az egyesület ad, s akik kedvek kapnak,
a nyílt napokon kedvezményesen léphetnek be a „Martontenisz”
tagjainak sorába.
Agyerekek oktatása is változatlan lelkesedéssel és avatott szakembereink odaadásával folytatódik 2013-ban. Hétfőnként és csütörtökönként 14-től 17 óráig Zoboki Zoltán és Dávid Zsolt várják az
5–16 éves, régi és új jelentkezőket a kastélypark teniszpályáin, de jelentkezni lehet telefonon is a (30) 454–4730 vagy a (20)
207–6156 számon is.
Nagy Péter
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Döntőben: (hátul) Patkós Csaba, Sipos Lajos, Balog Máté,
Hermann Tamás, Pintér Balázs, Varga László, Sarkadi Tamás, Tóth Szabolcs, Sinka Roland, Kővári Ferenc, Elek Arnold, (elöl) Erdei Zsolt, Kanyó Richárd, Bajor Balázs, Provoda
Jodes, Guth Bálint, Schaeffer Ádám, Udvaros Zsolt, Magyar
Balázs, Bozsó Ferenc, Csanádi Zsolt

Az U13-as csapat már bajnok
Megtartottuk 2. Bozsik Tornánkat is a martonvásári
sportpályán. Örömünkre, a
tornán megjelent megyénk
koordinátora, Wurczinger Lóránt és városunk polgármestere dr. Szabó Tibor is. A tornán a Martonvásár, Gyúró,
Tordas, Etyek és Vál U7–9–
11-es korcsoportjai mérték
össze tudásukat. A torna végén minden résztvevő játékost díjaztunk, a legjobbakat
külön díjazásban is részesítettük. Körzetünk legjobbjainak május 5-én lehetőségük
volt a VIDI pályán részt venni
a megye Alközpont válogatottak tornáján, ahol a gyerekek
meglepetésére a VIDEOTON

FC minden résztvevő gyereket megajándékozott egy-egy
VIDI mezzel.
U11-es csapatunk remek teljesítményt nyújtva az 1. helyen áll a Buda Körzeti Bajnokságban.
U13-as csapatunk veretlenül vezeti a bajnokságot, sőt
a bajnokság vége előtt három
fordulóval már bebiztosította az első helyet, s így megnyerte a Fejér Megyei Bajnokságot.
Május 27-én tartjuk 3. Bozsik
Tornánkat
Martonvásáron,
ahová minden érdeklődőt várunk nagy-nagy szeretettel.
Bővebb
információt
a
www.mustangse.gportal.hu
honlapon találnak.
Mustang SE

Mindhárman dobogón
A martonvásári súlyemelők februári jó szereplése
után újabb sikereknek örülhetünk. Április 26–27-én
Budapesten, a Testvériség Sportcsarnokában mérettették meg magukat az ország legjobb súlyemelő
diákjai. Nyári Gábor a bemelegítő teremben megnyerhette volna az első helyet, ha könnyebb lett volna 40 dekagrammal, így
azonban meg kellett elégednie a harmadik hellyel. Ez is nagyon
jó helyezés egy ilyen rangos versenyen, persze elsőnek lenni az
igazi. A jövőre tekintve szeretném elérni, hogy ne egy tányér
leves miatt veszítsünk el első helyet. Ezt követően már első
helynek is örülhettünk Rigán Richárd jóvoltából. Megismételte
februári jó szereplését, sőt egyéni rekordot is elért. Jó volt hallani, hogy a martonvásári Beethoven Általános Iskola diákja
állhat fel a dobogó legmagasabb fokára, s lett 2013-ban az Országos Diák Olimpia bajnoka. Sipos Gábor egy nem éppen jól
sikerült szakítás után összeszedte magát, és 125 kilogrammos
lökéssel harmadik helyezést ért el. Mindhármuknak ezúton is
gratulálok.
Kiss István, edző

