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Várjuk Önöket…
…január 19-én (szombaton)
7 órától termelői vásárra az
Emlékezés terére;
…január 21-én (hétfőn) 17 órakor a Teleki Blanka Hölgyklub
rendezvényére a Városháza
Geróts-termébe;
…január 23-án (szerdán) este
6 órakor Ökumenikus Istentiszteletre a Beethoven Általános
Iskola aulájába;
…január 24-én (csütörtökön)
18 órától közmeghallgatásra a
Beethoven Általános Iskola aulájába;
…január 25-én (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára a
Városháza Geróts-termébe;
…január 25-én (pénteken)
17 óra 30 perckor Szoó Judit
életmóddal foglalkozó előadására a Szent László Völgye Segítő Szolgálathoz (Szent László út 20.);
…január 25-én (pénteken) 19 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából Rékasi Károly Wass
Albert estjére a Beethoven Általános Iskola aulájába;
…január 26-án (szombaton)
9 órától szűrővizsgálatokra és
véradásra a Beethoven Általános Iskolába;
…január 30-án (szerdán) 12 és
16 óra között dr. Szatmári Éva
Fejér megyei egyenlő bánásmód referens ügyfélfogadására
a Városházára.

2013

MARTONVÁSÁR MEGÚJUL!

A polgármester
házhoz megy…
…január 26-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 január 25-én – pénteken – 12 óráig.)

Jelentős pályázati és kormányzati forráshoz jutottunk belvárosunk
fejlesztésére, így lehetőségünk lesz kisebb léptékben máshol is
beruházásokat megvalósítani! Az Önökkel közösen kidolgozott
programunk végrehajtásában nagyobb fokozatba kapcsolunk.

(Cikkünk a 3. oldalon.)
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Képviselő-testületi hírek Változott a hulladékszállítás

Decemberben elfogadtuk a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás−átvételre, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásra, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodásról szóló javaslatot. A január 1-jétől működő járási tankerületek veszik át az
önkormányzatoktól az iskolák fenntartói jogait, a
martonvásári
tankerület
igazgatója Gózonyné Szekeres Ildikó lett. A tankerületi igazgatóság a Segítő Szolgálat épületében megkezdte
működését.
Képviselő-testületünk korábban úgy nyilatkozott,
hogy nem kívánja működtetni az iskoláját, a továbbiakban az állam üzemeltessen. Az államtitkárság ennek fejében magasabb hozzájárulást állapított meg,
mint amennyiből mi magunk
megoldottuk a korábbi években. Ezért úgy döntöttünk,
hogy továbbra is mi működtetjük (üzemeltetjük) az iskola épületét.
Jogszabályi kötelezettségekből következően átalakítottuk, módosítottuk, megszűntettük a különböző oktatási,
igazgatási társulásainkat. Az
első fokú építéshatósági társulás megszűnik, de a járási székhelyeken kell ellátni
a feladatot, így Martonvásár
ebben a tekintetben is megerősödik, hiszen Váltól Ercsiig a mi polgármesteri hivatalunk látja el ezt a fontos
feladatot.
Elfogadtuk a településfejlesztési koncepciót, illetve a
további stratégiai dokumen-

tumok, programok előkészítéséről szóló javaslatot.
Döntöttünk a Szent László
Völgye Szennyvíztisztítóés Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit
Kft. által létrehozandó új
gazdasági társasággal kapcsolatos eljárásra vonatkozó
javaslatról. Magasabb szintű jogszabályok előírták,
hogy olyan kisméretű cégek,
mint a mi csatorna−üzemeltető cégünk, a továbbiakban
önállóan nem működhetnek.
Taktikai
megfontolásból
Százhalombattával együttműködve egy nagy cégbe, az
Ökovíz Kft-be olvad bele a
cégünk leánycége, és az ezzel járó üzemeltetési feladatok. Reméljük, 2013 ezen a
területen is kialakult és működőképes állapotot hoz.
Megértésüket kérjük!
Többek között döntöttünk
még a Martonvásár Város
Önkormányzatának
2012.
évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, a
2013. évi átmeneti költségvetési rendelet megalkotásáról, elfogadtuk a 2012. évi
költségvetés háromnegyed
éves teljesítéséről, valamint
a 2013. évi költségvetési koncepció előkészítéséről szóló
beszámolót.
Elkészül 2013 első felében
a városarculati kézikönyv, a
város kommunikációs megjelenésén Pletser Cecília már
több mint egy éve dolgozik.
Bizottságaink előtt decemberben bemutatta a tervezett
új logót, a megújuló honlapot, a névjegykártyák, levelezőpapírok, meghívók arculatát.
Martonvásár Város Önkormányzatának képviselői
nevében Horváth Bálint
kabinetvezető

Rossz emléket hagyva fejezte be szolgáltatását városunkban az
Érd-Kom Kft. Bosszúságot és kellemetlenséget okozva zavarta meg év végi ünnepeinket a cég elfogadhatatlan hanyagsága.
A megfelelő tájékoztatás elmulasztása miatt felborult szemétszállítási rend következménye volt a sokak részére el nem végzett szolgáltatás, az utcákon hagyott, az „ünnep díszévé” vált
kukák látványa. A nem megfelelő szolgáltatás miatt írásban
kértem ellentételezést a szolgáltatótól.
A városüzemeltetésért felelős személyként − vétlenségem ellenére is − elnézést kérek a kellemetlenségek miatt. Remélhetőleg
az új szolgáltató, a VHG Kft. jobb minőségben látja el feladatát.
Decemberben eljuttattuk Önökhöz a Kft. tájékoztatóját a megváltozott hulladékszállítási rendről. A vegyes hulladékot a várost két részre osztva, két egymást követő napon szállítják el.
A két szállítási területet a vasút vonala választja el. A vasúttól Tordas felé eső területen, illetve Erdőháton és Kismartonban szerdánként lesz szállítás. A Jókai, Vörösmarty és Béke
utcák vonalától a vasútig terjedő területen (a vasút vonalától
Ráckeresztúr felé eső terület) csütörtökön viszik el a szemetet.
A szelektíven gyűjtött hulladékot az első szállítási napra − ami
az egész város területén január 25-e lesz − szabadon beszerezhető, lehetőleg átlátszó zsákokban lehet kihelyezni. A zsákokba tiszta, műanyag (PET) palackok, flakonok, fóliák, szatyrok,
zacskók, italos kartonok (Tetra Pak), fém italos dobozok gyűjthetők. A papírhulladékot összehajtogatva, átkötözve lehet kihelyezni. A szelektív hulladékra nincs mennyiségi korlát. A szelektív gyűjtőszigetek továbbra is használhatóak.
A hulladék a szállítási napokon reggel hét óráig rakható ki.
Az esetleg elmaradó szállítás a következő napon esedékes.
Az új rendszerben továbbra is használhatóak a meglévő 120 l-es
edények. Terveink szerint lehetőség lesz ezen edények megtartása mellett a 110 literes méretnek megfelelő díj alkalmazására (a részletekről a következő lapszámban tudunk tájékoztatást
adni). Sajnos az új rendszerben a legkisebb edényméret jelenleg a 80 literes. Aki az előző évben jogosult volt a 60 literes méretű edénynek megfelelő elszámolásra az automatikusan jogosulttá vált a 80 literes edény használatára. A 80 literes edények
helyett az év első felében továbbra is használhatóak a 120 literesek. A következő félévre azonban már be kell szerezni a 80 literes kukákat. A beszerzés lehetőségeiről jelenleg még tárgyalásokat folytatunk. Az új igénylők esetében azok a legfeljebb kétfős háztartások jogosultak a 80 literes kuka használatára, ahol a
háztartásban élők egyike a 70. életévét betöltötte.
Martonvásár Város Önkormányzatának hulladékgazdálkodással
kapcsolatos rendelkezéseit törvényi felhatalmazások és kötelezettségek alapján a többször módosított 33/2005. (XI.30.) rendelet tartalmazza. A rendeletben rögzített díjakkal kapcsolatosan, törvényváltozás miatt, az ügyben illetékes Magyar Energia
Hivataltól állásfoglalást kértünk. Az állásfoglalás kiadásáig a díjakat illetően korrekt tájékoztatást nem tudunk adni. A rendeletből és a kapcsolódó tudnivalókról (remélhetőleg a díjakról is) a
februári lapszámban kivonatos írást közlünk.
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 vis�sza. 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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Martonvásár megújul!

A választások előtt, 2010-ben végigjártuk az utcákat és megkérdeztük Önöket, milyen városban szeretnének élni, milyen
problémákkal szembesülnek. Véleményük, javaslataik alapján
kezdtük meg a Dreher Jenő Városfejlesztési Program kidolgozását. Több változat vizsgálata után elkészítettük a BrunszvikBeethoven Központ (művelődési ház a „Gépállomás” helyén),
az Óvodamúzeum és Könyvtár (a műemlék óvoda épületében),
valamint a főtér kialakításának terveit, majd pályázatokat nyújtottunk be, továbbá elfogadtuk a településfejlesztési koncepciót, mely megalapozza a rendezési terv felülvizsgálatát.
A martonvásáriak által 2010-ben legnagyobbnak vélt gondok a
következők voltak:
• Nem Martonvásár a térség központi települése. – Úgy gondoljuk, ebben a martonvásári járás létrejöttével a legnagyobb áttörést elértük!
• A martonvásári utcák és járdák állapota kritikus. – A tavaly meg
kezdett útfelújítási programot (Béke u., Széchenyi u., Kossuth tér
stb.) az idén folytatjuk és megkezdjük a járdaprogramot is!
• Nincs valódi belváros, így Martonvásár még mindig nehezen
nevezhető városnak. –A belvárosi kulturális fejlesztések megindításával, valamint a főtér kialakításával 2013-ban létrejön egy
valódi városközpont!
• Befektetőket kellene a településre csábítani. – Ebben a témában még nem sikerült áttörést elérnünk, bár intenzíven dolgozunk ezen a területen is.
Véleményünk szerint legalább ekkora gond volt a 2010-ben 1,5
milliárdosra rúgó adósságállomány is. Az áfa-kölcsönről szóló
megállapodás aláírásával, 410 millió forinttal csökkent az adósFEJ ÉR M EGY E

Karácsonyi hangulatban

December 20-án tartotta tavalyi utolsó ülését a Fejér
Megyei Önkormányzat közgyűlése, igazi ünnepi hangulatban a Megyeháza dísztermében. A közgyűlés kezdetén Törő Gábor köszöntötte a közgyűlés tagjait és kiemelt vendégeit, Spányi Antal megyéspüspököt, és dr.
Dorkota Lajos kormánymegbízottat.
A közgyűlés hagyományosan a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ neveltjei és a Fejér Megyei
Szociális Intézmény lakóinak szívet melengető műsorával vette kezdetét. Az elnök felkérésére Spányi Antal
a karácsonyt megelőző adventi időszakhoz kapcsolódóan beszélt a közgyűlésen a
szeretetről és a békességről.
Törő Gábor megköszönve
a műsort, megajándékozta a
kicsiket, s a képviselőknek is
köszönetet mondott az egész

évi tevékenységükért, ám ezt
követően azonnal folytatódott is a munka. Elfogadták
a megyei képviselők delegálására vonatkozó javaslatot
az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció és
Program társadalmasítási folyamatában való közreműködésre. A martonvásári járásba Farkas Erzsébetet, Kis
Györgyöt és Balogh Zoltánt
delegálta a közgyűlés. Javaslatot fogadott el a közgyűlés,
mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács,
valamint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja által kezelt, nemzeti
forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására. Elfogadtuk Székesfehérvár, Bodajk, Perkáta,
Szabadhídvég településrendezési, szabályozási tervének módosítására tett véleményezési javaslatot.
Farkas Erzsébet

ság, míg idén a kormányzati adósságátvállalással tovább apadhat a közös tartozásunk!
A 2013-as év a megújulás éve lehet városunkban. Sok munkával és a munkánk elismeréseként pályázati keretből és kormányzati támogatással jelentős városfejlesztési forrásokhoz jutottunk. A Széchényi terv keretében 276 millió forintot nyertünk
a Brunszvik-Beethoven Központ és az Óvodamúzeum egy részének a kialakítására. Elkészült terveinket eljuttattuk a Miniszterelnökségre, a miniszterelnök úrhoz is. Magyarország Kormányának 1613/2012 (XII. 18.) sz. határozatában 500 millió forintot csoportosított át Martonvásár feladatainak támogatására. A
támogatásokat a városközpont fejlesztésére kértük, és kaptuk,
de reményeink szerint egyéb területeken is megvalósíthatunk
beruházásokat! Köszönet illeti ismét Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnket is, aki rengeteget dolgozik Martonvásárért is!
Szándékaink szerint a következő fejlesztések valósulnak meg
2013-ban, 2014-ben városunkban:
• Brunszvik-Beethoven Központ (művelődési ház);
• Óvodamúzeum és Könyvtár;
• Főtér az Emlékezés terének átalakításával;
• Parkoló a Kodály Zoltán utcában;
• Gyalogos és kerékpáros sétány a Malom utca és a sportpálya
között;
• Óvodabővítés 2 csoportszobával, egy további csoport és tornaszoba szerkezetkész elkészítése;
• Sportöltöző felújítása a sportpályán;
• TSZ udvar fejlesztése;
• Folytatjuk az útfelújítási programot. A Dreher utca biztosan új burkolatot kap, több utcában jelentős javítási, kátyúzási munkákat tervezünk. Várjuk az Önök véleményét, hogy
rangsorolni tudjuk a rosszabb állapotú szakaszokat (kapcsolat:
alpolgarmester@martonvasar.hu);
• Járdát építünk többek között a Szent László úton, a Bajcsy-Zsilinszky és az Orgona utcában, a Hunyadi úton. Várjuk javaslataikat és önkéntes segítők jelentkezését (kapcsolat:
alpolgarmester@martonvasar.hu);
• Gyalogátkelőhelyet létesítünk a Szent László úton a Jókai utcánál, a Brunszvik úton a Bajcsy-Zsilinszky utcánál;
• Folytatódik a járási hivatal átalakítása, a 7-es út felől árkád készül, az iskolai ebédlőt bővítjük, az emeleti vizesblokkokat felújítjuk, a régi tetőszerkezetet visszaépítjük;
• A rendezési eszközöket (településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat, szabályozási terv) felülvizsgáljuk, újraalkotjuk;
• Elkészítjük az iskola és az orvosi rendelő bővítésének terveit
(ezek távlati tervek);
• Továbbra is várjuk véleményüket, javaslataikat (kapcsolat:
kabinetvezeto@martonvasar.hu), Martonvásár a közös ügyünk!
Fontos szempontnak tartjuk, hogy az elmúlt évtizedek − településképi szempontból − legnagyobb fejlesztéseit hitel nélkül kívánjuk megvalósítani, sőt ebben a ciklusban jelentősen csökken
Martonvásár adósságának mértéke!
Szabó Tibor polgármester és Horváth Bálint kabinetvezető
(városfejlesztési programvezető)

Közmeghallgatás

Képviselő-testületünk 2013. január 24-én, csütörtökön
18 órától a Beethoven Általános Iskola aulájában közmeghallgatást tart, melyre szeretettel várjuk helyi közösségünk
minden érdeklődő tagját!
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Adventi szeretetvendégség

Ezúttal december 16-án volt a már hagyományos adventi szeretetvendégség. A
Szent László Völgye Segítő Szolgálat segítségével 240 embert hívtunk meg, hogy
egy kis karácsonyi hangulatot teremthessünk számukra. Sokan jöttek el, akik pedig nem tudtak személyesen részt venni
az ebéden, azoknak házhoz vittük.
Ahogyan már az elmúlt években, adományokat gyűjtve most is megkerestünk
vállalkozókat. Szívet melengető volt,
ahogyan fogadtak bennünket és felajánlották természetben, vagy készpénzben
támogatásukat. Jóvoltukból ez évben halászlét, székelykáposztát és marhapörköltet készíthettünk, valamint friss kenyér, krémes, almás sütemény, üdítő, forró tea, kakaó és meleg bor kerülhetett az
ünnepi asztalokra. A felajánlott alma, narancs, mandarin, szaloncukor, nápolyi,
májkrém és egyebek felhasználásával
100 csomagot készítettünk. Ruhaneműből, játékokból is bőven volt válogatni
való. Vendégeink a város adventi koszorújánál hallgathattak meg az alkalomhoz
illő, Jézus születéséről szóló szavakat, s
együtt énekeltek karácsonyhoz kapcsolódó énekeket (képünkön). Ezután vendégeltük meg őket a Segítő Szolgálat ebédlőjében. Reméljük, hogy mindenkinek
karácsonyi hangulatot teremthettünk, és
a jövőben is lesz lehetőségünk meghívni
az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott társainkat.
Akiknek a vendégek és a szervezők ezúton is szívből megköszönik a támogatást Süle Józsefné, Dobos Lajos és Farkas Erzsébet nevében is: Asszonyok a
Nemzeti Egységért helyi szervezete; Autósbolt (Fehérvári út); Balikó Adrienn és
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családja; Borostyán Mátyás; Botta Erika és György; Bráth Zoltánné; Buda
Gabriella; CBA Áruház; Cseprekál
István; Dolinka Zsoltné; ENIS Pékség; Gábormajor Kft.; Gépész László;
Herczku Istvánné; Illésné Judit; Kántor Ferenc; Kántor Ildikó; Kásler Mónika és Péter; Képvarázs Kft.; Kínai üzletek; Kiss Gáborné; Kramár és Társa
Kft.; Macska Panzió; Miks Anikó; Pápay
Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon; Pelenka Diszkont; dr. Porvay Judit; Ráckeresztúri táncosok; Schrőder
Gyula; Seres Ferenc és családja; dr. Szabó Tibor polgármester és a képviselő-testület tagjai; Szalai György; Százforintos
üzlet; Szent László lakóparki élelmiszerbolt; Szent László Völgye Segítő Szolgálat; Szente Klaudia; Szentgáli Tamás; Teleki Blanka Hölgyklub; Turcsányi Erzsébet; Victorné Erdős Eszter.
Remélem, hogy minden támogatónkat
felsoroltam, ha valaki mégis kimaradt
volna, akkor előre is elnézést kérek, de
hála Istennek, hosszú a névsor.
Farkas Erzsébet

Öröm volt
az örömöt látni
Tavaly decemberben kicsit más volt a Mikulás Martonvásáron. Az egyik alapító,
Sutka Judit ötletén felbuzdulva a „Fogjunk össze, Martonvásáriak” kör, soraiban Dolinka Éva védőnővel és Újszászi
Ildikóval gondolt egyet, és fölvetette:
„Mi lenne, ha gyűjtést rendeznénk, hogy
az idén minden martonvásári kisgyerek
boldogan fekhessen le Mikulás napján?
Hiszen a Mikulás minden gyereket egyformán szeret.”
Már nem volt sok idő az ünnepig, de felhívásukra rengetegen megmozdultak, az
egy hét alatt bőven gyűltek az ajándékok. Egy-egy narancs, plüssállat, kisautó, vagy három szem szaloncukor, mindmind számított, sok kicsi, tényleg sokra
ment. Akkora csomagok is érkeztek a védőnői tanácsadóba, amekkorákra előzetesen senki nem számított. Most is akadt
vállalati támogató, aki harminc termetes
csoki mikulással és az ajándékzacskókkal vette ki a részét az ajándékozásból.
Azt a két estét, a gyerekek arcát nehéz
meghatottság nélkül felidézni. Horváth
Bálint kabinetvezető habozás nélkül vállalta a mikulási teendőket. Bálint annak
ellenére, hogy a pocakot kispárnával kellett pótolnia, és szemei bizony gyakran
elhomályosodtak a gyerekek reakcióit
látván, minden elfogódottság nélkül, tökéletesen látta el feladatát.
Ezek már a Mikulás szavai: „Köszönet az
ötletgazdáknak és az adományozóknak!
Nekem hatalmas, örök élmény volt. A
gyerekek gyönyörűen, csillogó szemekkel énekeltek, fényt csaltak a szívünkbe.
Miután az egyik háznál elköszöntünk, az
egyik kisfiú odaszólt az idősebb nővérének: – Mondtam, hogy létezik!”
Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy a
legtöbb helyen így köszönt el: „Jövőre is
jövünk!”.
Nagy Béla

A jótékonysági vásár eredménye
Örömmel tudatjuk, hogy a hagyományos Karácsonyi Jótékonysági Vásárunk bevétele 214 ezer forint lett. A vásár bevételéből
a Segítő Szolgálat alapítványán keresztül a nehéz sorsú, gyermekeket nevelő családokat támogattuk, valamint az egyedül élő
idősek karácsonyát tettük szebbé a KALÁSZ segítségével.
Nagyon köszönjük a sok segítséget, a kézműves ajándékokat, a sok felajánlást és az
ajándékok kiosztását. Jó volt látni, hogy a nagy hideg ellenére milyen sokan jöttek
vásárolni hozzánk. Isten áldását kérjük mindenkire, aki önzetlenül dolgozott ezért
a jó ügyért.
Köszönettel:a vásár szervezői és segítői
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Dolgozzunk és segítsünk!
A mozgalmas év vége után az év első napjait sem unatkozással tölti dr. Koltai Gábor, egykori jegyzőnk, a frissen kinevezett Martonvásári Járási Hivatal vezetője.
• Fáradtnak látszik.
− Keveset alszom mostanában, ez tény.
Hajnalban kelek, és van tennivaló bőven.
Tegnap is mindössze két órát aludtam.
• Hogy sok a teendője, az nekünk jó hír,
mert azt jelenti, hogy a folyamatok elindultak. Mikorra lesz minden működőképes?
− Gyakorlatilag minden működik. Ne tévesszen meg senkit, hogy munkálatok
folynak, mert a munkatársak itt vannak,
és teszik a dolgukat. Van internet, tudunk
iktatni. Anyagokat veszünk át. Ma például − utolsóként – a váli gyámhivatali anyag érkezik, ők eddig Bicskéhez tartoztak.
Tartottam állománygyűlést, igaz, már
decemberben is leültem mindenkivel és
tisztáztuk a munkaköröket. A számítástechnika működik, az ügyek az év első
napjától intézhetők.
• Fel tudott készülni ilyen rövid idő alatt
erre a feladatra?
− Miután egy előzmények nélküli új hivatal állt fel, természetesen van mit tanulni. A kollégák folyamatosan kérdeznek, de mivel az emberekkel való foglalkozás, a munkakör kialakítás eddig
is feladataim része volt, és van egy közigazgatási eljárásról szóló törvény, amely
szabályozza az ügyek menetét, látható, hogy milyen döntéseket, határozatokat kell hozni. Ezekre kell illeszteni az új
hatásköröket, amelyeket már valaki gyakorolt valamikor régebben. Természetesen a feladataim ennél összetettebbek, de
a munkát jelentősen könnyítheti a már
meglevő formák szakszerű használata. A
legfontosabb persze a tenni akarás.
• Hányan dolgoznak a járási hivatalban?
− Összesen harmincketten. A törvény
úgy fogalmaz, hogy ott, ahol okmányiroda működik, kormányablaknak is lennie kell. A hatósági osztály teljes egészében itt lesz Martonvásáron, okmányiroda
viszont működik majd Ercsiben is. Oda
egy személyt vezényeltem, ami számukra is megfelelt, hiszen a helyi ügyintézők
az ottani feladatokat nem tudták volna ellátni. A gyámhivatal állományát is feltöltöttem, mivel amikor átvettem a feladatomat, akkor összesen egy fő állt rendelkezésre ezen a területen, most öten dolgoznak. Más munkakörökbe jelenleg is há-

rom további munkatársat keresünk.
• Jelent előnyt Mar
tonvásárnak a járási hivatal?
− Bizonyára már ismert az olvasók előtt
is, hogy Martonvásár elnyert 500 millió
forint fejlesztési forrást az előző év végén. Mint járásközpont egyszerűbb volt
abban a versenyben indulni, sokkal inkább meg lehetett indokolni, hogy miért
igényel többlet fejlesztéseket a település, és ez nem csak a város érdeke. Amikor a kistérségi központváltás megtörtént, akkor a környező települések vezetőinek alapvető igénye volt, hogy itt alakuljon ki, hiszen földrajzilag, közigazgatásilag is ez a legjobb megoldás. Egy sa-

intézés folyik majd, illetve ahol az okmányiroda lesz. A járási hivatal Ercsiben
működő egységei is külön épületbe kerülnek. Az ottani önkormányzat erre három millió forintot is elkülönített.
• Tudtommal Martonvásárnak mélyebben a zsebébe kellett nyúlnia.
− Valóban, a martonvásári önkormányzat
hozzájárulása húszmilliós, amely az épület átalakítását, illetőleg az új feladatokra alkalmassá tételét jelentette. Ezentúl a
járás települései felajánlással éltek, amelyek nagyrészt fedezték a hivatal működéséhez szükséges bútorzatot.
• Már több éve Martonvásáron dolgozik
és több mint két éve itt is él, de bizonyára
kevesen tudják, hogy előtte mivel foglalkozott. Elmondaná néhány mondatban?
− Még mielőtt a Honvédelmi Minisztériumban dolgoztam az igazgatási szekcióban vezető helyettesként, már megérlelődött bennem a gondolat, hogy jegyzőként tegyek egy településért. Később,

„…a munkatársak itt vannak, és teszik a dolgukat…”
ját példával élve, hivatalosan a kistérségben építésügyileg Ercsi volt a hatóság.
Ettől függetlenül hét település közül ötben a Martonvásári jegyző látta el a hatósági teendőket. Ez volt a települések igénye és erre társulási megállapodást is kötöttek. Olyan földrajzi helyen van a város, ahonnan sugárirányban mindenki
közel azonos távolságban van.
• Az első napok hoztak-e bármilyen konfliktust?
− Kistérségi szinten részt vettem már az
együttműködésben. Jegyzői kollégiumot
vezettem az elmúlt öt−öt és fél évben,
és jó munkakapcsolatom alakult ki a járás polgármestereivel és jegyzőivel egyaránt.
• Ercsiben kiválási folyamat elindítását
fontolgatták.
− Ez nem szakmám, de a tegnapi megyei hírlap szerint ez már nem is aktuális. Még decemberben megnéztem az ottani helyiségeket, ahol a gyámügyi ügy-

amikor Székesfehérváron végzett munkám során némileg jobb rálátásom lett a
jegyzői munkára, akkor ismét felmerült
bennem a gondolat. Pályáztam 2007-ben
Martonvásárra, és augusztus elsejétől láttam el a jegyzői feladatokat.
• És most már marad is Martonvásáron.
Mi minden csapódott le Önnél a helyi problémákból, és hogyan változik ez
most?
− Kezdve attól, hogy ha mondjuk a zöldségesnek valami kérdése volt, vagy egy
biciklis jelezte, jó volna, ha valamelyik
utcába csak kerékpárral lehetne behajtani, egészen a csatornázás és adózás ügyéig számtalan kérdéssel megkerestek.
Szerdánként nem kellett bejelentkezni,
akinek gondja volt, hozzám fordulhatott.
Szeretném, ha új munkahelyemen is közvetlenül megkeresnének az emberek, hiszen azért vagyunk, hogy dolgozzunk és
segítsünk.
Nagy Árpád

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint a járási hivatalvezetők feladata:
• a jogszabályokban és belső szabályzatokban a hatáskörükbe utalt feladatok ellátása,
• a járási törzshivatal és szakigazgatási szervek feladatellátásának, a hivatal működésének fenntartása, valamint
• a munkáltatói jogok gyakorlása a járási hivatal és szakigazgatási szerveinek
kormánytisztviselői felett.
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KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

A BBKÖZpont Rékasival indít
Az idén is kulturális események sokasága várható
Martonvásáron. Ezekről és a 2012-es év mérlegéről
faggattuk intézményünk vezetőjét, Pfiffer Zsuzsannát.
• Mi tart a BBKÖZpont leglényegesebb eredményeinek
2012-ben?
− Ha az anyagiakat tekintjük,
akkor a nyertes pályázatokat,
ha az emberi részét, akkor az
intézményt működtető csapat
összekovácsolását.
• Pénzről, pályázatokról írt
már a Forum Martini. A csapat mit csinál?
− Az intézmény négy részében dolgozók, vagyis a könyvtárosok, a múzeumban tevékenykedők, a táncegyüttes
vezetői és a rendezvényeket
szervezők külön-külön dolgoztak. Szinte nem is ismerték
egymást. Elindítottam egy folyamatot, amellyel összehozom ezt a kilenc embert. Nem
könnyű feladat, mivel fizikailag mindenki máshol tartózkodik. Ha egy helyen lenne min-

denki, sokkal egyszerűbben
menne a csapatépítés.
• Mit profitál ebből Marton
vásár?
− Ha ezek az emberek, akik
mindennapjaikat azzal töltik, hogy a kultúrát itt helyben megvalósítsák, egységet
alkotnak, az már rövidtávon
is a működés minőségének javulását hozza magával. Az így
megvalósított egységes arculat pedig Martonvásár hírnevét növeli.
• Tavaly csak elkezdődött ez a
folyamat, vagy már tartunk is
valahol?
− Tény, hogy sokkal előrébb
lennénk, ha kevesebb lenne
a papírmunka, az adminisztráció. Sajnos időnk igen komoly részét dokumentálással
töltjük.
Véleményem szerint két kivá-

Wass Albert
Rékasi Károly estje
Tisztelettel várjuk Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 25-én (pénteken) 19 órakor a Beethoven Általános Iskola aulájába.
Az est a „Gyere a könyvtárba, ez az olvasás fellegvára”
TÁMOP−3.2.4.A−11/1−2012−0047 pályázat keretein belül valósul meg.
A belépés díjtalan.
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ló fesztivált tudunk magunk
mögött, a májusit és a szeptemberit. A nyári műsort viszont át kell gondolni, hogy
abban az időben mennyire érdemes nagyobb szabású, több
napos rendezvényeket tartani.
• Egyéb rendezvények?
− Kicsit minden rendezvényhez közünk van. Fénymásolunk, plakátot szerkesztünk, meghívókat küldünk
ki postai úton vagy e-mailben, képeket helyezünk ki a
facebook.com/bbkozpont-ra…
Nem készítettem el még a
statisztikát, de biztos vagyok
benne, hogy 2012-ben több
mint száz rendezvény volt.
• Az nagyon sok, feltételezem,
hogy az emberek többsége
nem is tud mindegyikről.
− Nem mind helyi rendezvény, mert a BBKÖZpont
nem csak a helyi rendezvényeket szervezi, hanem azokat az eseményeket is, amelyeken Martonvásárt mutatják, vagy mutatjuk be. Tavaly igyekeztünk a közösségi portálra feltenni sok mindent, idén még hatékonyabbak leszünk. Ha valaki nem
kedveli ezt a portált, az leginkább a hamarosan induló új
www.martonvasar.hu oldalon
tájékozódhat, vagy a Forum
Martiniban, illetve plakátokon
a város különböző pontjain.
Ezen felül, létezik egy e-mail listánk, amelyre szintén küldünk tájékoztatót.
• Lehet erre jelentkezni?
− Igen,
természetesen.
Ha valaki szeretne infor
mációkat kapni, akkor küldjön egy e-mailt a bbkozpont@
martonvasar.hu-ra „feliratkozás” címmel.
• Mi lesz másképp 2013-ban?
− Annak fényében, amit az év
végén megtudtunk, minden.
Az elnyert több százmilliós
forrás azt jelenti, hogy elkészülhet az Óvodamúzeum új
épülete, felépülhet a rendezvényközpont, lehet művelődési háza Martonvásárnak…
• Ez nyilván felforgat minden

eddigi 2013-as elképzelést.
Ha építkezés lesz mindenütt,
marad hely a rendezvényeknek?
− Jogos a kérdés. Keresnünk
kell a megfelelő helyet, de biztos vagyok benne, hogy átmeneti helyszínt találunk majd.
• Meddig tart a felfordulás?
− Tudomásom szerint 2014ben zárulnak a pályázatok.
• Egyre népszerűbb a termelői
vásár, az hova kerül?
− Igen, azt is mi szervezzük. Január 19-én még biztos a megszokott helyen találkozunk, de amint tudjuk az új
helyszínt, azt közzétesszük a
Forum Martiniban is.
• Idén milyen rendezvények
lesznek?
− Most január derekán a Magyar Kultúra Napján érkezik
hozzánk Rékasi Károly, de a
két legnagyobb rendezvény a
tavaszi (május 11.) és az őszi
fesztivál (szeptember 14.)
sem marad el. Meg is ragadom az alkalmat, hogy megkérjek mindenkit, akinek ötlete van a fellépőkkel kapcsolatban, nyugodtan jelezze nekünk e-mailben, vagy telefonon, de akár személyesen is a
Szent László úti irodánkban.
Persze az is segítség, vagy talán az a legnagyobb segítség,
ha megtisztelnek bennünket
azzal, hogy ellátogatnak a rendezvényekre.
• …amik továbbra is ingyenesek?
− Lényegében igen. Ahogy
2012-ben is, várhatóan 200
forintos támogatói jegyet árulunk majd, de az nem feltétele
a belépésnek.
• Önkéntesek jelentkezhetnek
segíteni?
− Felsorolni sem tudom mind
azon szervezeteket, egyéneket, akik a múlt évben is segítették már munkánkat. Nagyon köszönjük nekik, nélkülük nem ment volna, és az
idén is számítunk rájuk és
mindenki másra, aki segíteni
szeretne.
Nagy Árpád

KULTÚRA MARTONVÁSÁRON

Luca napi bemutató

Civil szervezetek
vezetőinek!

A 2012-ben elnyert önkormányzati pályázatok elszámolásának határideje január 31.
Kérjük, a civil szervezetek vezetőit, hogy az elkészített beszámolókat személyesen a BBKÖZpont Szent László út
20-as szám alatti irodájába szíveskedjenek behozni, munkanapokon 9 és 13 óra között.
Elérhetőségeink:
tel: (20) 484−9955, (20) 941−8319, (22) 460−286
fax: (22) 460−233
e-mail: bbkozpont@martonvasar.hu

Luca napján tartotta a Százszorszép Táncegyüttes évzáró bemutatóját Budapesten, a Hagyományok Házában. Ezen közreműködött a Művészeti Iskola gyermekcsoportja és a Tordasi
Pillikék, a zenét a Tűz Lángja zenekar valamint a Felvonó
együttes szolgáltatta.

Címváltozás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a BBKÖZpont
új székhelye: 2462 Martonvásár Dózsa György út 13., a
régi óvoda épülete, mely egyben könyvtárunk új címe is.
(Az iroda címe azonban nem változott, változatlanul a Szent
László út 20-as szám alatt található. A szerk.)
Ezúton tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy a könyvtár
a műemlék óvoda felújított épületébe átköltözött. A megújult környezetben az új bútorokat pályázati forrásból szerezzük be. A könyvtár nyitásáig olvasóink megértését és türelmét kérjük.

Óvodamúzeum
– új nyitva tartással
Az Óvodamúzeum új nyitva tartással várja a kedves
látogatókat! A kiállítás a táblázatba foglalt nyitva
tartási rend szerint látogatható.
Télen
Nyári időszakban
Télen
január 2-ától március 1-jétől december 1-jétől
február 28-áig november 30-áig
január 1-jéig

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

zárva
10–16
zárva
zárva
10–16
11–16
11–16

zárva
10–16
10–16
10–16
10–16
11–17
11–17

zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva

A Művészeti Iskola gyermekcsoportja

Bolgár táncok a Sop vidékéről

Karácsonyfa
és adventi koszorú

Vannak emberek, akik csendben, a háttérben meghúzódva a
közért, értünk dolgoznak. Az advent időszakában biztosan sok
kisgyermekes család megállt a régi postakocsi épülete előtt és
megcsodálta a hatalmas fenyőfát, fényeivel, díszeivel. Az út
túloldalán pedig a termésekből, csupa természetes anyagból
készült adventi koszorút tekinthettük meg. A fát Varga Alajos
ajánlotta fel, a kivágásban Naszály Dezső vállalkozó segített, a
díszítést Megyeriné Margit és Kántor Ildikó készítették, az adventi koszorút pedig évek óta Pletser Tamásnak köszönhetjük.
Pfiffer Zsuzsanna
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Tapasztalt pedagógus a tankerület élén
Gózonyné Szekeres Ildikó Ráckevén él, ott kezdte
szakmai pályafutását. Önkormányzati iskolában tanított, majd 1993-ban többedmagával egyházi iskola
szervezésébe kezdett. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola első tanítója, és egyben igazgatója lett. Akkor 22 gyermekkel, egy első osztállyal indult az oktatás a plébánia épületében, 12 évvel később pedig,
amikor eljött, 321 diákja volt az iskolának. Tantestület építésen, több százmilliós építkezésen volt túl.
• Hogyan fogant meg Önben a gondolat,
hogy pályázik a tankerület vezetésére?
− Az idei tanévet úgy kezdtem el igazgatóként a ráckeresztúri iskolában, hogy
semmiféle munkahely változtatási terv
nem volt a gondolataim között. Aztán
néhány olyan ember keresett meg a tankerület vezetői pályázattal kapcsolatban, akiknek a szava, a velem kapcsolatos bizalma fontos volt számomra,
és beadtam a pályázatomat. Magamtól
nem tettem volna meg az első lépést, de
miután megtettem, bízom abban, hogy a
mögöttem álló szakmai tapasztalat elegendő lesz ahhoz, hogy megfeleljek az
új feladatnak.
• Martonvásáron bizonyára kevesen és
keveset tudnak szakmai múltjáról, ös�szefoglalná néhány szóban?
− Harmincegyedik éve vagyok a pedagógus pályán. Megszállottnak tartom
magam, azt hiszem, azok közé tartozom, akik nem tudják életüket más területen elképzelni. Végzettségemet tekintve tanítónő vagyok, mégpedig
azért, mert világ életemben az is szerettem volna lenni. Úgy gondoltam, hogy
az egész életemet végig fogom tanítani,
de az élet egy kicsit másképp hozta. Az
idei tanév volt a tizenkilencedik, amit
iskolavezetőként kezdtem el. Ezen évek
alatt megszereztem az iskolavezetéshez
szükséges „jogosítványokat” és közoktatási szakértő is lettem.
A ráckeresztúri iskolaigazgatói állást
2006-ban pályáztam meg. Nehezen indult igazgatóságom, hisz idegen voltam,
akivel szemben mindig természetes a
helyi összeszokott közösség tartása, bizalmatlansága. Azonban hála Istennek,
hamar elfogadtak, befogadtak és talán
meg is szerettek. Úgy érzem, hogy − pedagógus társaim segítségével − sikerült
az iskolát az ott eltöltött hat év alatt jó
színvonalú intézménnyé formálni.
• Mi az, ami miatt alkalmasnak érzi magát a feladatra?
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− Úgy éreztem, hogy kevés olyan dolog
van, amit még nem tapasztaltam meg
egy iskolában. Ehhez a feladathoz pedig
az kell, hogy az ember belülről és részleteiben ismerje az iskola legapróbb rezdüléseit is.
• Látni-e már a konkrét tennivalókat?
− A pályázatban elég világosan körvonalazták, hogy mi lesz a feladata egy
tankerületi igazgatónak. Az új köznevelési törvény különválasztotta az iskolával kapcsolatos fenntartási és a működtetési feladatokat. Lesznek kisebb településeken iskolák, ahol teljesen átves�szük az önkormányzatok eddigi feladatait, a nagyobb, 3000 fő feletti településeknél pedig, például itt Martonvásáron,
csak a fenntartói feladatokat látjuk el.
Ez elsősorban a munkáltatói jogkör gyakorlásával járó feladatokat, az iskola tanítás−tanulás folyamatával összefüggő
feladatokat jelenti (pl.: tantárgyfelosztás, pedagógiai program) stb.
• Mit észlelnek ebből majd a szülők?
− Egy átlag szülőnek, aki eddig elégedett volt az iskolával, a fenntartóval igazán nem sok dolga volt. A cél egyelőre,
hogy észrevétlenül történjen meg a váltás. Az iskola életében, ilyen értelemben, ebben az évben semmilyen változás nem történik majd. A változást leginkább az önkormányzat érzi meg, mert
levesszük a válláról a pedagógusok bérezésével kapcsolatos terhet.
A fő célok között viszont az is szerepel,
hogy a helyi képviselő-testületeket mentesítsük bizonyos szakmai kérdésekkel
kapcsolatos döntések meghozatalától.
Ezen kívül vélhetően a Kormányhivatal
helyzete is egyszerűbb lesz, hiszen, ha
oktatással kapcsolatos információt kell
továbbjuttatnia, elegendő a megyénkben működő kilenc tankerület vezetőjét
összehívnia. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ezeken a tankerületeken keresztül látja el iskolafenntartói,
illetve működtetői feladatát.
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• Több pénz nem lesz, mitől lesz ezután
jobb? Maga a lépés, hogy tankerületi igazgatókat neveznek ki, központosításnak is tűnik. Ellenállásba ütközik-e?
− A jelenlegi helyzetben egy ilyen típusú központosításra véleményem szerint
nagyon nagy szükség volt, mert ma egy
iskola működése az adott önkormányzat anyagi lehetőségeitől függ. A szegényebb településeken jó esetben ki tudták fizetni a vizet, a villanyt és a gázt,
és a pedagógusok bérét, de sokszor még
ez is nehézségekbe ütközött. A központosítás ezt a helyzetet várhatóan megszünteti, mivel az adott pénzmennyiséget igazságosabban oszthatják el. Cél a
lemaradók segítése úgy, hogy a magasabb szinten lévők se kerüljenek ros�szabb helyzetbe.
Ebben a tankerületben talán nincsenek
mély szakadékok, de infrastruktúra tekintetében azért tapasztalhatók komoly
különbségek. Van például olyan hely,
ahol használhatatlan állapotban vannak a mosdók, van, ahol villannyal fűtenek, ami a mai világban megfizethetetlen. Nyilván azért fűtenek így, mert nem
volt lehetőségük az átalakításra, és azért
használhatatlan a mosdó, mert nem állt
rendelkezésre elegendő pénz a helyrehozatalra. Egy központosított rendszerben
remélhetően nagyobb esély lesz az ilyen
rendellenességek megszüntetésére.
A mi tankerületünk véleményem szerint
szerencsés helyzetben van, hiszen eddigi tapasztalatom szerint nagyon együttműködő emberek állnak a szervezetek
élén. Az összes polgármester, jegyző és
iskolaigazgató segítőkész, mindenki elkötelezettje a „jó iskolának”. Ez azt jelenti, hogy lehet majd csapatban dolgozni és eredményeket elérni.
• Az első év végén mivel lenne elégedett?
− Ha az iskolák igazgatói, pedagógusai és dolgozói elégedettek lesznek, akkor én is elégedett leszek. Teljesen természetesnek tartom, hogy az újtól egy
kicsit mindenki tart. Az iskolák dolgozóiban, vezetőiben van egy kis drukk
a változással kapcsolatban. Remélem
azonban, hogy a stabil, kiszámítható folyamatok elégedetté és nyugodttá teszik
majd a kollégákat, és közösen érezhetjük majd úgy, hogy jó úton járunk. Nagyon hiszek, és bízom ebben, e nélkül a
belső bizonyosság nélkül nem is jelentkeztem volna erre a feladatra.
Nagy Árpád

EZ TÖRTÉNT

Ki mit tud?

A Művészeti Iskola növendékei és tanárai nagyon mozgalmas időszakon vannak túl.
A számtalan tanszaki hangverseny arra
késztetett mindenkit, hogy teljes erőbedobással készüljön. A december 15-én
rendezett karácsonyi hangverseny sikere
is ennek köszönhető, az esemény pedig a
szülők számára is jó ízelítőt adott az iskolában folyó műhelymunkából és hangulatból. A képzőművészeti tagozat csodálatos, remek alkotásai méltó környezetet
adtak a hangverseny számára. Természetesen a váli zenész növendékeink is igen
szépen helyt álltak a Vajda János Általános Iskolával közösen rendezett karácsonyi hangversenyen, Válon.
A karácsonyvárás hangulatából sok betlehemes fellépést vállalva, táncosaink is
kivették a részüket. Karácsony előtt pár
nappal újabb, már hagyományos fellépésen, a kutatóintézet nyugdíjas kollégái
számára adtak műsort táncosaink és zenészeink, melynek nagy sikere volt.
Az I. félév műhelymunkáit a januári vizsgák zárják le. A diákok és tanárok közös
munkája ekkor látható igazán. A II. félév
fontos eseménye a növendékeink számára szervezett „Ki-Mit-Tud?” márciusban.
Ez a tavalyihoz hasonlóan több művészeti ágban zajlik. A legjobbak gálahangversenyen mutatkozhatnak be április 10-én.

Bódi Árpád

Kis illusztrátorok ünnepe

Nagy várakozással vettünk részt december 15-én a Néprajzi Múzeum dísztermében rendezett könyvbemutatón és gyermekrajzpályázat
eredményhirdetésén,
melyre Sütő Petre Rozália grafikusművészt és tanítványait is meghívták. „Évek
óta nem jelent meg olyan mesekönyv,
amit gyermekek illusztráltak volna. Ezért
is fogadtuk örömmel a Duna International
Könyvkiadó gyermekrajzpályázatát, Rajzold meg saját mesekönyved címmel,
2012 májusában, a Benedek Elek meséi
30 részes könyvsorozat első kötetének
megjelenésekor. A pályázat 14 éven aluli gyerekeknek szólt. Tanítványaimon kívül a nyári képzőművészeti tábor résztvevői is indultak ezen a pályázaton.” − tudtuk meg Sütő Petre Rozáliától.
A beérkezett pályamunkák izgalmas kérdésre adtak választ. Hogyan él Benedek
Elek világa a mai gyerekekben, abban az
időben, amikor a gyermekrajzok háttérbe
szorulnak. A zsűri által kiválasztott legjobb, legtehetségesebb rajzok beküldői
viszontláthatják alkotásaikat a könyvsorozat 11. kötetében, melynek címe A
kis gömböc. S ahogy belelapozok a mesekönyvbe, úgy érzem, hogy ez a könyv

is átél majd több nemzedéket a családok
könyvespolcain, mert öröm kézbe venni,
mivel a szöveg és a kép együtt él!
Nagyon nehéz dolga volt a bírálóknak
(Bakos Tamás, az ELTE Vizuális Nevelési Tanszék vezetője, Döbrentey Ildikó meseíró, Gryllus Vilmos Kossuth-díjas zeneszerző, Koltay Erika múzeumpedagógus), amikor 160 pályaműből a legjobb 15 munkát, illetve 35 rajzot kellett
kiválasztani.
A legnagyobb elismerés az, hogy az SPR
tábor minden pályázójának rajza bekerült a Kis gömböc kötetbe. A legjobb tizenöt rajzoló kiutazhat a meseíró szülőföldjére, Kisbaconba. Közülük kilencen
(Buda Eszter, Buda Zsófia, Dobrai Ildikó, Fekete Ágnes, Gyulay Júlia, Könyves Kata, Petz Ilona, Somogyi Zsuzsanna és Szendrei Csenge) a csoport tagjai. Szerepelnek még rajzaikkal Bach Tímea, Szalai Kristóf, Szendrei Anna és
Szilika Domonkos is. Különdíjasok lettek Gyulay Júlia, Könyves Kata, Perrone
Oliver és Somogyi Zsuzsanna.
Szívből gratulálunk Sütő Petre Rozáliának és „gyermekeinek”!
Chilla Neutsch Szilvia
Somogyi Zsuzsanna díjazott illusztrációja
A nagyotmondó legény
című meséhez

Képzeletben

Ázsiába látogattunk

Teleki Blanka Hölgyklub decemberi találkozójának előadója Balikó Teréz volt. Zenés, rendkívül szórakoztató képes úti beszámolójából
megismerhettük Ázsia csodálatos szigetvilágát. Az ott élő emberek
életkörülményeit, különös növény- és állatvilágát. Teréz a bemutatott földrajzi
terület történelmi múltjáról is részletesen
mesélt. A klub valamennyi tagja köszöni a remekül szerkesztett, hangulatos előadását.
Legközelebbi találkozónkat január 21-én
(hétfőn) 17 órakor tartjuk a Városháza
Geróts-termében, ahol a hónap végén tartandó két napos városi egészségnap részleteit ismerhetjük meg az esemény szervezőitől, Dolinka Zsoltné Évától és Tőzsér Mankától.
Tóthné Márta
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Ünnepek a diákotthonban

Advent időszakában iskolánk tanulóinak minden
évben igyekszünk meghitt,
ünnepi hangulatot teremteni,
pótolni a család hiányát, távollétét. Ebben a törekvésünkben évről-évre – örvendetes
módon – sok segítőre találunk.
Rendszeres támogatóink, partnereink ez év végén is megkerestek bennünket: a székesfehérvári „A szeretet szolgálatában” alapítvány, a „Palánta-misszió”, a baracskai Büntetés Végrehajtási Intézet, valamint a budapesti „Világítótorony” alapítvány karácsonyi műsorokkal, adományokkal gazdagították az ünnepi
időszakot.
Voltak rendhagyó programjaink a Benedek Elek Bábszínház jóvoltából, melyet a
Brunszvik Teréz Óvoda gyermekeivel közösen tekinthettünk meg.
December 13-án az intézmény
mellett működő „EgyüttÉrtük” Alapítvány szervezé-

sében a sikeres Leader pályázat („Hagyományőrzés és
önkifejezés a 20 éves „EgyüttÉrtük” Alapítvánnyal”) záró
programját rendeztük meg. A
pályázat révén 15 alkalommal
tarthattunk integrált néptánc-,
és kézműves foglalkozásokat.
Az itt elsajátított táncokat, s
a kézműves termékekből ös�szeállított kiállítást záró rendezvényünkön mutattuk be.
Programunkat a ma már méltán népszerű besnyői Szironta
csengettyűs zenekar karácsonyi műsora színesítette.
Örömünkre szolgált, hogy
a martonvásári Makler Kft.
nagylelkű támogatásának köszönhetően a következő félévben is tudjuk folytatni néptánc
oktatásunkat tanulóink körében. Köszönetet mondunk továbbá mindazoknak a támogatóknak és magánszemélyeknek, akik – az említetteken
túl − adományaikkal, felajánlásaikkal egész évben segítették munkánkat.
Az intézmény vezetősége

A kutya és a gyermek
Azt mondják, hogy kutya és gyermek a filmvásznon biztos siker. A való életben sincs ez másként, ezt bizonyította a Hajdu
Péter kutyabarátok körének műsora, bemutatója (képünkön),
mellyel tanulóinkat december 6-án megajándékozták. A hideg
téli délelőtt ellenére iskolánk Mikulás-ünnepségének egy üde
színfoltja volt ez a rendhagyó program. Az ebek fegyelmezettsége, tudása, mozgása lenyűgözte a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A rövid magyarázatok, melyeket Grósz József fűzött az egyes gyakorlatokhoz, tevékenységekhez még érthetőbbé, érdekesebbé tették tanulóink számára a látványosságot. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki részt vett a sikeres program
előkészítésében, lebonyolításában.
Orbánné Molnár Anikó
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Zrínyi Ilona
matematikaverseny
Decemberben rendeztük meg a Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai fordulóját, melyen a következő eredmény született:
A 3. évfolyamon első Szabó Barnabás 3.a, második Izsák Béla Gábor 3.a, harmadik Prosser Natália 3.a, tanítójuk Peregovits Erzsébet. A 4. évfolyamon első Gábor Ákos 4.b,
második Hargitai Eszter 4.b, harmadik Szabó Anna 4.b, tanítójuk
dr. Veisz Ottóné, és ugyancsak harmadik Sachs Róbert 4.a, akinek tanítója Nagyné Varga Andrea. Az 5. évfolyamon első Gábor
Márton 5.b, második Nagymáthé Nikolett 5.a, harmadik Baczoni
Ádám 5.b, felkészítő tanáraik dr. Cseh Lajosné és Kiss Zsolt. A 6.
évfolyamon első Sulyok Bence 6.a, második Jambrik Csaba 6.b,
harmadik Szeifert Levente 6.b. A 7. évfolyamon első Szűcs Bence
7.c, második Kardos Angelika 7.a, harmadik Horváth Anna 7.b.
A 8. évfolyamon első Bottka Axel 8.b, második Bottka Alex 8.b,
harmadik Bőke Boglárka 8.a. Mindhárom évfolyamon a tanáruk
dr. Cseh Lajosné.
Szeidl Hedvig

Itt járt Joulupukki

Az adventi készülődés megmozgatta a gyermekeket. Az óvoda is ünneplőbe öltözött.
December 5-én az Ametist
Bábszínház színvonalas előadásában a Rút kiskacsa című
mesét nézhettük meg.
Izgatottan vártuk a Finn Mikulást, Joulupukkit (ahogy a
gyerekek mondták, „az igazi Mikulást”), akinek a látogatása mindenkinek különleges és felejthetetlen élményt
nyújtott (képünkön). Köszönet
érte a Finn Nagykövetségnek
és a Finnagora Kulturális Intézetnek. A gyerekek versekkel,
énekekkel kedveskedtek a Mikulásnak, aki minden gyereknek átadott egy csomagot. Viszonzásul a szülők által készített süteményekkel megrakott
mézeskalács tálat és egy albumot adtunk ajándékba, melybe a csoportok alkotásai kerültek. A mikulás csomagokat a

Szülői Munkaközösség a Márton napi bevételből és támogatásokból állította össze. Ezúttal először, a szülők által lázas
munkával, titokban készített
kis apróságok is kerültek a csomagokba, melyek nagy-nagy
örömöt szereztek a gyerekeknek. Köszönjük a szülői ös�szefogást és a lelkes irányítást
SzMK vezetőnknek, Bordásné
Szabadi Juditnak.
December 14-én délután ellátogatott hozzánk a Diákotthon
Ulwilla zenekara, meghitt karácsonyi műsorral kedveskedve a jelenlévőknek. A Művészeti Iskola néptáncosai betlehemes játékkal, az óvoda dolgozói karácsonyi énekekkel
színesítették ezt a délutánt. A
Martonvásári
Gyermekkert
Alapítvány a képviselő-testület által meghirdetett pályázaton elnyert összegből támogatta az óvoda programjait és működését 300 ezer forinttal.

Buza Virág
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Szabó Jánosné Kati
emlékére
Szabó Jánosné szociális
gondozó a Segítő Szolgálat intézményének elődjénél a martonvásári Idősek
Klubja, majd a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat idősek klubjának gondozója volt. Az idősek gondozásában kezdte meg pályafutását, munkásságának nagy
része ehhez az intézményhez
köthető.
Karácsony előtt néhány nappal értesültünk kórházi tartózkodásáról, majd haláláról,
melyet mindannyian megrendüléssel fogadtunk, akik
ismertük Őt. Kati volt gondozottjai közül néhányan
még jelenleg is intézményünk Idősek Klubjának ellátottjai, érzékenyen, kön�nyes szemekkel fogadták halálhírét. A róla megmaradt
emlékeket felidézve szeretettel gondolunk emberségére, szeretetére, alázatára, kötelességtudatára és következetességére.
Mi, szakemberek, néhányan
még azok közül, akik itt maradtunk és személyesen is ismertük Katit, olyan útravalót kaptunk Tőle, mind emberi, mind pedig szakmai tekintetben, ami életre szóló

ajándék. Ami a munkánkban
örökre nyomot hagyva erőt
ad a rászorultak segítésében,
az „embert próbáló” helyzetek megoldásában. Megkapták ugyanezt azok a volt
munkatársak is, akik már
máshol dolgoznak, s ezt a tudást továbbvihetik. Erre törekszünk mi is.
Kati! Köszönjük ezt Neked!
Emléked a gondozottjaid
és a munkatársaid szívében
örökké élni fog.
Én Istenem, ha menni kell
Add, én is így mehessek el,
Éjjel, sötétben, észrevétlen,
Büszkén, magamban, ahogy
éltem.
Mikor az élet menekül,
Haljak meg én is egyedül,
Egy vén díványra borulva,
És senkire se rászorulva,
Mint az apám.
(Heltai Jenő)
Szabóné Pályi Judit
SZLVSSZ igazgató

Ökumenikus Imaest
a Krisztus-hívők egységéért

Bizonyára sokan tudjuk, hogy január 20-ától 27éig ismét Ökumenikus Imahét lesz országszerte.
Martonvásáron is szeretnénk találkozni egymással,
és közösen imádkozni.
Január 23-án (szerdán) este 6 órakor az iskola aulájában Ökumenikus Istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel hívunk és
várunk mindenkit, minden felekezetből!
Az istentisztelet után szeretetvendégség lesz, melyhez szendvicset, süteményt, üdítőt köszönettel elfogadunk.
Az ökumenikus istentiszteletre felkészülő énekpróbát tartunk
január 22-én (kedden) este 6 órakor az iskola énekteremében,
melyre szeretettel várunk minden korosztályt hangszerekkel
együtt is!
Schrőder Gyula
Süller Zsolt Bödő Sándor
római katolikus
evangélikus
baptista lelkipásztorok

Kedves Kati!

Legutóbb tavasszal találkoztunk az orvosi rendelőben, Te
beutalóra vártál, én gyógyszert
írtattam fel. Beszélgettünk –
hisz rég találkoztunk – a gyerekekről, unokákról, a nyugdíjas évekről és a munkáról.
Amikor a lányok hívtak telefonon, hogy kórházban vagy,
még bizakodtam, hogy hamarosan hazajössz.
Hittem benne! Emlékeztem
azokra a mondataidra, melyek élni akarásodról, életerődről szóltak és arról, hogy
majd idősként miként szeretnéd igénybe venni a gondozónőket, hogy a Benned lévő
életerő soha nem fogy el. Hatvannégy éves voltál, férjednek, két felnőtt gyermekednek, unokáidnak, barátaidnak
szükségük volt Rád. Keveset
mutattál a családi életedből,
ami látszott, az a harmóniáról
szólt, az „együtt megöregedés” egy jó példája volt.
Sokszor
visszagondoltam
együtt töltött „munkás” éveinkre, a sok-sok Tőled ellesett

praktikára. Újra élem első találkozásainkat.
Szakmánk – az idősellátás –
területén megtett első lépéseimre visszagondolva eszembe
jut a Te rutinod, bölcsességed,
nyugalmad, szereteted, a szakma iránti elhivatottságod. Sokat tanultam Tőled emberségből, határozottságból… katonásságból. Sokszor segített át
nehéz helyzeten, oldott meg
kezelhetetlennek tűnő problémákat − az elmúlt évtizedek
során − az a következetesség,
ami oly jellemző volt Rád is.
Martonvásár idősellátásának
Öregje vagy, az elsők egyike,
aki vállalkozott a nemes feladatra, arra, hogy az idősödő
lakosság számára megteremtődjön az otthon maradás lehetősége. Házi gondozóként
sok-sok idős martonvásárinak
tetted élhetővé, emberivé utolsó éveit, hónapjait… és Neked
ezek az utolsó évek, hónapok
nem adattak meg. Nyugodj békében!
„Tanítványod”, Szokoli Erzsi

Otthoni segítség időseknek
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat házi segítségnyújtás
ellátásának szociális gondozói lakásukon keresik fel a gondozásra szoruló idős embereket, pszichiátriai, valamint szenvedélybetegeket, és gondozási, ápolási feladatokat látnak el. A
házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott
egészségi állapota, szociális helyzete, valamint egyéni szükségletei alapján kell meghatározni.
A szociális gondozó a házi segítségnyújtás keretében elvégez a
gondozottal kapcsolatban minden szükséges teendőt, így különösen: segít a testi, személyi higiénia megteremtésében; segít
a környezet tisztántartásában; orvosi előírás szerinti alapvető
gondozási, ápolási feladatokat lát el, gyógyszereket írat fel és
vált ki; segítséget nyújt az étkezésben (az ebédszállítás kivételével); hivatalos ügyeket intéz; bevásárol; közreműködik a lelki
gondozásban; elősegíti a külső kapcsolattartást.
A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melynek összege függ az igénybevevő nyugdíjának összegétől. A
szolgáltatásra az igényt a hét minden napján lehet jelezni, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között, Martonvásáron a Szent László
út 20. szám alatt, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében. Telefonszám: (22) 460−023 és a (30) 486−6498.
Az ellátás kiterjed Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó,
Tordas és Ráckeresztúr lakosaira.
Önnek is lehetősége van arra, hogy igénybe vegye ezt a szolgáltatásunkat, forduljon hozzánk bizalommal.
Szabóné Pályi Judit, SZLVSSZ igazgató
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Életmód és véradás

Január 25-én (pénteken) 17 óra 30 perctől a Szent László Völgye Segítő Szolgálatnál (Családsegítő Központ, Szent László
út 20. szám alatt) Szoó Judit mesél a fogyásról, az életmódváltásról, valamint sütésről és főzésről, diétás módon.
Ajánljuk ezt minden olyan embernek, akinek oda kell, vagy aki
oda akar figyelni arra, hogy mit eszik, mert például cukorbeteg.
Január 26-án (szombaton) 9 órától a Beethoven Általános Iskolában szűrő vizsgálatokat végzünk (pl. hallás vizsgálat, vérnyomás- és vércukormérés, szemészeti vizsgálat, bőrgyógyász
által anyajegy vizsgálat stb.)
Ugyanitt 9-től 12 óráig véradás is lesz. Kérjük, hogy a véradásra személyi igazolványukat, lakcím és TAJ kártyájukat hozzák
magukkal.
Tőzsér Manka

Forduljon az Egyenlô Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatához, ha
neme, vallási, faji hovatartozása, vagy világmeggyôzôdése,
bôrszíne, politikai vagy más véleménye,
nemzetisége, anyanyelve,
nemzetiségi vagy etnikai családi állapota,
kisebbséghez való tartozása,
anyasága vagy apasága,
fogyatékossága, szexuális irányultsága,
életkora, nemi identitása,
egészségi állapota, vagyoni
helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos
megkülönböztetés éri.
Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlô bánásmód-referens
ügyfélfogadását Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
épületében (2462 Martonvásár, Budai út 13.)

január 30-án (szerdán) 12 és 16 óra között!
Egyenlô bánásmód – mindenkit megillet!

A legközelebbi véradás:
helye: MARTONVÁSÁR, BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ideje: 2013. 01. 26. 900–1200-ig
A véradásra személyi igazolványát,
lakcím- és TAJ-kártyáját kérjük hozza magával!

www.veradas.hu

TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás
és hatósági munka erôsítése.
Egyenlô Bánásmód Hatóság
1024 Budapest, Margit krt. 85.
www.egyenlobanasmod.hu/tamop

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
január 20−27.

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván
tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”
(Mikeás próféta könyve 6. fejezet 8. vers)
Az Imahét programja a következő:
20-án (vasárnap) 17 órakor Gyúrón, a református templomban, ahol az igehirdető dr. Hankovszky Béla, római katolikus
kiemelt tábori lelkész;
22-én (kedden) 18 órakor Tordason az evangélikus gyülekezeti
teremben, ahol az igehirdető Mihálffy László, római katolikus
lelkipásztori munkatárs;
23-án (szerdán) 18 órakor Martonvásáron, a Beethoven Általános Iskola aulájában, ahol az igehirdető Bödő Sándor baptista
presbiter;
24-én (csütörtökön) 18 órakor Gyúrón a római katolikus templomban, ahol az igehirdető Süller Zsolt, evangélikus lelkész;
25-én (pénteken) 18 órakor Tordason, az evangélikus gyülekezeti teremben, ahol az igehirdető Balog Eszter, evangélikus lelkész;
26-án (szombaton) 18 órakor Gyúrón az evangélikus templomban, ahol az igehirdető Kádár Ferenc, református lelkipásztor;
27-én (vasárnap) 17 órakor Tordason a római katolikus templomban, ahol az igehirdető Victorné Erdős Eszter, református
lelkipásztor.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a tordasi és gyúrói
imaheti alkalmainkra is.
Süller Zsolt
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2013. évi vásárnaptár

január 19.
február 16.
március 23.
április 20.
május 11. (egész napos) Tavaszi fesztivál
június 22.
július 20.
augusztus 17.
szeptember 14. (egész napos) Kukorica fesztivál
október 19.
november 16.
december 14.
Vásárainkon, a megszokott jó minőségű élelmiszerekkel és
kézműves termékekkel várjuk Önöket. A kínálatban szerepelnek a Gábor-hús termékei, mangalica termékek, sajtok, mézek,
gyümölcslevek, fűszernövények, zöldségek, gyümölcsök, élelmiszerallergiások részére készült termékek, kerámia-, fa- és
textiltárgyak! A lacikonyha frissen sütött finomságokkal és jó
hangulattal várja Önöket.
Árusítani előzetes bejelentkezés alapján lehet!
Jelentkezhetnek a 20 941−8319-es telefonszámon, vagy a
martoninyar@martonvasar.hu e-mail címen.
Tóth Andrásné

HELYTÖRTÉNET

Múltbéli szomszédoló
Sorozatunk célja: bemutatni a környékbeli települések történetének egy–egy érdekesebb mozzanatát, szereplőjét, eseményét, különös tekintettel a martonvásári vonatkozással (is) bíró kapcsolódási pontokra.

Az Úr 1259. esztendeje táján történt
Egyszer volt, hol nem
volt, Martonvásáron túl, de
Budán innen, valahol a mai
Tárnok és Érd között volt
egy Deszka nevezetű határrész, amelyért 1259 és
1268 között ádáz pereskedés folyt a hajdan volt Berki falu nemesei és „a királynéi népek”, illetve jogutódaik, a budavári polgárok között.
Maga a per, amely
egy „két ekényi” („ekealja”), vagyis jó 200 (magyar) holdnyi „földtér”
birtoklásáért robbant ki,
szót se érdemelne, ráadásul Deszkának hamarosan
a neve is feledésbe merült,
megőrződtek viszont a periratok, amelyek egyikének
mi, martonvásáriak sokat
köszönhetünk. Miután kiderült, hogy még a „királynéi népek” egyes jobbágyai
(itt: tisztjei, a szerk.) is elismerik a berki fél birtokjogát, IV. Béla feleségének az
udvarbírója vizsgálatot rendelt el az igazság kiderítése
érdekében. Ekkor született
az a bírói oklevél, amely a
királynéi jobbágyokat, a
tanúikkal együtt esküté-

telre kötelezte azt illetően,
hogy Deszka tényleg királynéi földnek tekintendő-e.
A tanúk egy részét a
környékből (Tárnok, Tétény,
Torbágy, Martonvásár) toborozták össze. Szempontunkból érthető módon elsősorban
a martonvásári tanú, a település korábbi „falunagya”, elöljárója, Joanka az érdekes.
Ez az Ivánnal kapcsolatos és akkoriban igen elterjedt név Ladó János Magyar utónévkönyv című műve
szerint valójában „két azonos eredetű név — a régi magyar Ivános (ma: János) és az
orosz Iván — újból való találkozása, egybeesése.” Megjegyzendő, hogy a középkorban a jobbágyok úgynevezett egyelemű (kereszt)nevet
(Petrus, Iwan, Mathei stb.) viseltek, amelyhez — megkülönböztetésül — többnyire az
apjuk szintén egyelemű nevét csatolták (pl. Péter fia János stb.). A régi magyar személynévadás gyakorlata szerint másodlagos névelemként
olykor a nemzetség vagy a
helység (lakó-, ill. származási hely) nevét is feltüntették.
A mi Joankánkról például

ez áll a latin nyelvű iratban:
„Joanka quondam villico
de Foro Martini”, ami jelzi,
hogy ő „Márton Vására faluból” való volt, így személyében az első név szerint ismert
martonvásári lakost tisztelhetjük.
A szövegbe, mint látható, Joanka révén a falu neve is
bekerült. A ma ismert hiteles
dokumentumok közül ez az
1259 körül kelt oklevél a legelső, amely Martonvásár nevét említi. Az elnevezéséből
pedig kiderül, hogy a fontos
országutak kereszteződéséhez közel (eredetileg az Orbán-hegy lábánál) kialakult
középkori település már akkor „vásáros hely” volt.
Ó, Joanka, te, emlékeidben a két évtizede átélt tatárdúlás és az azt követő sáskajárás és országos éhínség
iszonyatával, mi mindenről
tudhattál! Te, aki idővel a falu
tekintélyes és szavahihető bírájává öregedtél, talán Márton uramat, a hely birtokosát még személyesen ismerted, minden bizonnyal hallottál azokról az érdemeiről
is, amelyeknek a vásártartási jog elnyerését köszönhette.

Sőt: köszönhettétek, hisz’
ez a kiváltság alapozta meg
a falu felvirágzását, amelynek révén Martonvásár a
környék piacközpontja lett,
később pedig, (igaz, jóval a te elhalálozásod után,
de) a vármegye hét legnagyobb települése egyikévé
(„északkeleti sarkának főhelyévé”) lépett elő.
Te, Joanka, aki vállaltad a tanúskodást az
említett perben, a környék múltján kívül a jelenét illetően is képben voltál. Feltehetően a tanú társaidat, a tárnoki Mihályt,
a tétényi Salamont és a
torbágyi Jóbot is korábbról ismerted, s velük nemcsak Deszka ügyét hánytátok–vetettétek meg, hanem
a falutok gondjairól is szóltatok. Arra azonban egyikőtök sem gondolhatott,
hogy amikor tisztát öltve,
és az elemózsiás tarisznyával az oldalatokon útra keltetek tanúskodni, e sajátos szomszédolási alkalom
kapcsán a faluitok, sőt hazánk írott történelmébe is
bebandukoltok…
Üvegesné Hornyák Mária

Ingatlan eladási hirdetmény
Javasolt:
testsúly csökkentésére, helyi zsírbontásra
mozgásszervi fájdalomcsillapításra
(pl.: térd artrózis)
allergia tünetek enyhítésére
immunrendszer erősítésére
alvászavarok megszüntetésére
stressz oldására, fejfájás, depresszió kezelésére
emésztési zavarokra
dohányzásról való leszoktatásra
É R D E K L Ő D N I L E H E T:
dr. Szabó Ildikó, (30) 465−2231

Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.) nyilvános
pályázatot hirdet a
• Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky 26/A., 1211/A/1. helyrajzi szám alatti
73 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás értékesítésére. Az ingatlan
irányára 14 268 527 Ft;
• Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1., 1239 helyrajzi szám alatti kétlakásos ingatlan földszinti lakására. Az ingatlan irányára 7 300 000 Ft;
• Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1., 1239 helyrajzi szám alatti kétlakásos ingatlan emeleti lakására. Az ingatlan irányára 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
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Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. december 1–31-éig
Házasságot ezen idő alatt nem kötött senki.

Újszülöttjeink:
Farkas Franciska, Ferencz Anna Alma,
Farkas-Nagy Mihály, Erős Botond,
Lakatos Sebastian, Kun Levente,
Fürtch Benedek Mór

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink*:
Nagy Tamás (57 éves), Kiss István (69 éves),
Horváth Róza (78 éves)

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

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

Apróhirdetés
 edves Ingatlan Tulajdonosok! Jó egészségben, békességben, siK
keres boldog új évet kívánok: Eötvös Péterné, ingatlanközvetítő.

Ügyfélfogadás az Okmányirodában
A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala
Okmányirodájának nyitva tartása:
Hétfő
Kedd
Szerda
Péntek

Délelőtt
8−12-ig
8−12-ig
8−12-ig
8−12-ig

Délután
13−16-ig
13−17-ig

Az okmányiroda jelenleg a
Martonvásári Polgármesteri
Hivatalban (Budai út 13.) fogadja az ügyfeleket. (További tájékoztatás a következő
számban.)

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: január 19., 20. és február 9., 10.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: január 26., 27. és február 16., 17.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: február 2., 3.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr,
Hősök tere 4/5; Tel.: (25) 455−812
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Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Orbán András
Fotó: Kizmus Lajos, Turcsányi Ercsébet, Vécsy Attila
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelős kiadó: Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentők:
104
A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a
104 vagy a (22) 460–017-es telefonszámon.
• Orvosi rendelő:
(22) 460–053
• Gyógyszertár:
(22)  460–019
• Tűzoltók:
105
• Rendőrség:
107; (22) 460–007
• Általános segélyhívó:
112
• Posta:
(22)  460–001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda:
(30) 859–0558
• Okmányiroda:
(22)  460–081
• Polgármesteri hivatal:
(22)  460–004
• Csatorna hálózati üzemzavar bejelentés:
(20) 852−0354 (a nap 24 órájában)
(22) 784−849 munkaidőben; vizikozmu@szlv.hu
• Fejérvíz hiba bejelentés
(30) 962−2410
• Orvosi rendelés •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: (22) 460–053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (30) 956–4597
Dr. Czikajló Gyula Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfő:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök: 7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra ügyelet működik.
• 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: iskolafogá
szat | Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelő. A változásokról az orvosi rendelőknél
kifüggesztett táblán értesülhetnek.
• Védőnői szolgálat •
– Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (22) 461–369 Mobil: (30) 384–4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
– I. körzet védőnője: Horváth Márta, (20) 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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Bővülő játékos-keret

Felnőtt csapatunk január 15én kezdi el a felkészülést a
tavaszi idényre. Edzéseinket
heti kétszer teremben, egyszer a szabadban tartjuk, a hétvégeken
vagy teremtornákon, vagy felkészülési
mérkőzéseken veszünk részt. Keretünk a
nehézségek ellenére összetart, úgy néz ki
egyedül Berczi Dániel, védelmünk egyik
oszlopos tagja távozik Velencére.
Jó hír viszont, hogy Tóth Szabolcs, volt
játékosunk visszatért Németországból,
Pintér Balázs Kajászóról és Varga László Tordasról is csatlakozik csapatunkhoz.
Még van egy-két kiszemelt játékos, akit

szeretnénk, ha csatlakozna csapatunkhoz, de erre még egyelőre várnunk kell.
Egy biztos, nem vagyunk egyszerű helyzetben, de mindent megteszünk a sikeres szereplésért és szeretnénk a kupasorozaton is remekelni, ha edzésmunkánk
jó lesz, meg lesz rá minden esélyünk.
Ebben az esztendőben elsőként Székesfehérváron, a Főnix csarnokában lépünk
pályára január 20-án, ahol az FMLSZ által kiírt teremtornán veszünk részt. Mérkőzéseinkre mindenkit várunk szeretettel.
Mérkőzéseinkről és programjainkról a
www.martonsk.gportal.hu honlapon találnak bővebb információt.
MSK

Veretlenül az élen
Felkészülésünket az új
idényre és az előttünk
álló teremtornákra az iskola tornatermében kezdtük január 7-én.
U11-es és U13-as csapatunkat a téli időszakra beneveztük az MLSZ által indított
Futsal Bajnokságba, ahol mindkét korosztályunk veretlenül az 1. helyen áll.
Legközelebb január 20-án Törökbálinton szerepel U13-as csapatunk, az U11es korosztályunk január 27-én ugyancsak
Törökbálinton folytatja a bajnokságot.

Január és február végén egyaránt Bozsik
Tornákat szervezünk az iskola csarnokában minden korcsoportunk részére.
U13-as csapatunkat beneveztük az
FMLSZ által szervezett megyei teremtornára, amit február 2-án és 3-án Székesfehérváron, a Fönix csarnokában rendeznek.
Tornáinkra, rendezvényeinkre mindenkit
várunk szeretettel. Bővebb információt
honlapunkon, a www.mustangse.gportal.
hu találnak.
Mustang SE

Mikulás-kupa
Karácsony előtt, december
első hétvégéjén 18. alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a Mikulás-kupát, melyen az idén 3 csapattal, egy női és két
férfi csapattal vágott neki a Martonvásári
Kézilabda Sportegyesület. A férfiaknál
Martonvásár II-es csapata az „öregfiúkból”, míg az I-es csapata az aktív játékosokból állt össze. Az „öregfiúk” (képünkön) megvédték címűket és immár harmadszor hozták el a győztesnek járó kupát. Martonvásár I-es csapatának sem
volt oka a szomorkodásra, hiszen ők is

a dobogós helyen, a harmadikon zártak
a hat csapat közül. Női csapatunk az hatfős mezőnyből az 5. helyen végzett. Ettől
függetlenül jó hangulatú mérkőzéseket
játszottunk, s külön kiemelendő, hogy a
fiatalabb játékosok is bőven kaptak játéklehetőséget. Ettől azt is reméljük, hogy
nagyobb rutint szereztek a bajnokság
kezdetére. Két különdíjat is bezsebelhettek kéziseink. A férfiaknál a legjobb mezőnyjátékos Süle József lett, a nőknél pedig a torna szépe díjat ismét Urschler Nikolett hozhatta el. Gratulálunk nekik!
Záborszki Helga
A harmadszor is kupagyőztes csapat. Állnak
(balról): Sramek Szabolcs, Szeidl Tamás,
Rihó András, Dávid József, Süle József, Orosz
Tamás, Tóth Krisztián.
Guggolnak: Pályi András, Orosz József, Varga Zoltán, Dobos Péter,
Varga Lóránt
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Vándordíj −
feketén-fehéren
Ahogy már hagyománnyá
vált, karácsony és szilveszter között ismét megrendeztük a Bihari Aladár Sakkversenyt, karácsony kupánkat, amit
úgy a gyerek, mint a felnőtt sakkozóink mindig nagyon várnak. Hiszen ez
az év végi egymás közötti megméretés, ahol eldől, hogy ki mennyit fejlődött az elmúlt év során. A kistérségbeli, a váli, ráckeresztúri, tordasi,
martonvásári mezőny egészült ki budapesti, érdi, sőt bodajki gyermek és
felnőtt versenyzőkkel. Így elmondhatjuk, hogy talán a szokásosnál is népesebb, színvonalasabb mezőny gyűlt
össze. A versenyt megtekintette számos martonvásári sakk barátunk, sőt
kertvárosunk polgármestere, Szabó Tibor is, aki versenyünket megtisztelve,
később a díjakat is átadta győzteseinknek.
A gyermekek mezőnyében ismét mar
tonvásári siker született. A korábbi
győztes, Kelemen Krisztián után, ezúttal Marton Szabolcs vehette át az elsőnek járó vándordíjunkat. A második
helyezett Körmendi Dominik, harmadik pedig Schmidt Ferenc lett.
A felnőttek között a MartonVál sakkcsapatunk első táblás játékosa, Farkas
László nyerte a versenyt. Második helyezett Fogarasi Károly, a harmadik
pedig Érdről Holtság István lett, a negyedik helyezett bodajki Horvát Miklóssal azonos, 5−5 pontot elérve. Megköszönjük Martonvásár önkormányzatának és Szabó Tibor polgármesternek,
hogy versenyünket a megújult Gerótsteremben tarthattuk, és Buda Gabriellának, hogy számunkra szombaton
technikai segítséget nyújtott.
Tájékoztatjuk sakkos barátainkat,
hogy edzésünket minden pénteken a
Beethoven Általános Iskola új épületének földszinti termében 17-től 20
óráig tartjuk. Ugyanitt zajlik sakkoktatásunk 9 órától az 5−10 éves kezdőknek, valamint negyed 11-től a középhaladó és haladó 10−16 év közötti
gyermekeknek szakavatott sakkoktatókkal. Mindkét időpontra szeretettel
várjuk a sakkot kedvelő felnőtteket,
és a sakkot megismerni, tanulni vágyó
gyermekeket.
Dolinka Zsolt

