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Sütő Petre Rozália „Magyar képzőművészet” kategóriában vehetett
át különdíjat Székesfehérváron.

A főtéri szoborral kapcsolatban
a háztartások mintegy 20%-ából
érkezett szavazat honlapunkra.

Gucsek István alpolgár mester
válaszolt a Bajcsy-Zs. utcai és a
vásártéri építkezéssel kapcsolatban.
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POLGÁRMESTERI SOROK
A hosszú távra ható események éve volt

Fotó: Vécsy Attila

A REJTÉLY
Ámor nyilától megsebzett férfi (1. rész)

16. oldal
TEHETSÉGTÁMOGATÁS
Ötödször is jutalmazták tehetségeinket

ESEMÉNYEINK
JAN. 18.

TERMELŐI VÁSÁR

JAN. 25.

reggel 7 órától 12 óráig
TSZ udvar, Dózsa Gy. út 6.
JAN. 18.

EMLÉKEZÉS UDVAROS KÁROLYRA

reggel 8 órától 16 óráig
a Beethoven Általános Iskolában
JAN. 25.

15 órakor
Beethoven Általános Iskola, aula
JAN. 20.

EGÉSZSÉGNAP

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY

13.30 óra
Estike utca, Boglárka utca, Gólyahír utca,
Pipacs utca és Százszorszép utca

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB

17 órakor
Városháza Geróts-terem

JAN. 29.

KÖZMEGHALLGATÁS

18 órakor
Beethoven Általános Iskola, aula

JAN. 22.

ÖKUMENIKUS IMAEST ÉNEKPRÓBA

18 órakor
Beethoven Általános Iskola, Pusztai terem

JAN. 31.

TESSELY ZOLTÁN országgyűlési
képviselő FOGADÓÓRÁJA

17 órakor
JAN. 22.

LAKTÓZMENTES FŐZŐTANFOLYAM

Horváth Márta védőnővel 18-20 óráig
Városháza, Geróts-terem
JAN. 23.

ÖKUMENIKUS IMAEST
18 órakor

Beethoven Általános Iskola, aula
JAN. 24.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
SEBŐ EGYÜTTES KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
19 órától
a Beethoven Általános Iskola, aula

Városháza
ÁLLANDÓ INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
JÚNIUS 30-IG:
KOSÁRLABDA
minden hétfőn 19-20 óra között
a Beethoven Ált. Isk. tornatermében
TORNA minden kedden 19.30-20.30
között a Beethoven Ált. Isk. aulájában
(polifóm szükséges)

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Ilyenkor év elején általában az előző évet szoktuk értékelni
és próbálunk kitekintést adni az előttünk álló esztendő eseményeire. E sorok írója különleges helyzetbe került, amikor
valami hasonlóra vállalkozott, hiszen a város szempontjából
nem lehet elválasztani a két évet, szinte valamennyi 2013-ban
elkezdett fejlesztésünk folytatódik az idén. Sőt ha jól meggondoljuk még ennél is hosszabb távra kiható események,
döntések történtek tavaly.
Vegyük sorra ezeket!
Hosszú előkészítés után rögtön az év elején elfogadta a képviselő-testület a város fejlesztési koncepcióját. Ez a dokumentum hosszú időre, remélhetőleg ciklusokon keresztül biztosítja, hogy Martonvásár az itt élők számára otthonos
kisvárosként, a vállalkozók felé pedig vonzó befektetési célként szolgáljon. A következő feladat, hogy a megvalósítás
érdekében olyan rendezési tervet alkossunk Önökkel; a város
lakóival közösen, ami alapján mindenki sajátjának tudja
érezni a fejlesztési elképzeléseket. Ez a munka is elkezdődött,
az előttünk álló hónapokban nyilvános vitára bocsájtjuk a
tervezetet. Mindenki építő véleményére számítunk!
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Persze anyagiak nélkül a legjobb tervek sem sokat érnek!
Az elmúlt évben ezen a területen is sikerült döntő lépéseket
tennünk, köszönhetően megalapozott gazdálkodásunknak és
nem kis mértékben annak a kormányzati támogatásnak,
melynek keretében Martonvásár 500 millió forinthoz jutott
fejlesztési projektjeink megvalósításához. Ez az összeg megközelíti a város egy teljes éves működtetésének költségeit!
Köszönjük a segítséget Tessely Zoltán parlamenti képviselőnknek, aki eredményesen érvelt a martoni célok indokoltsága mellett!
Másik fontos pénzügyi sikerünk, hogy városunk adósságállományának tetemes részét, 65 %-át átvállalta az állam, ami
pontosan 565 millió forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy minden
martonvásári lakos fejenként 100 000 forint adósságtól
szabadult meg. És, hogy a jövőbe is tekintsünk, február végéig
a maradék 35 %-tól és a csatorna beruházásból ránk maradt
100 milliótól is megszabadít a kormány! Ha ehhez hozzáves�szük az ÁFA hitel 450 millióját is, melyet már két éve letudtunk, elmondhatjuk, hogy a ciklus elején még 1,5 milliárdos
tartozásunkat az utolsó fillérig rendeztük, sőt hatékony gazdálkodásunk eredményeként a következő ciklust mintegy
300 milliós szabad felhasználású tartalékkal tudjuk kezdeni,
amit pályázati önrészként hasznosítva megsokszorozhatunk.
02

Martonvásár rendszerváltozást követő történetében erre
még nem volt példa! Úgy gondolom, nem csak az ország, de
mi, martonvásáriak is mindannyian jobban teljesítettünk!

Hála a tavaszias időjárásnak, a vártnál ütemesebben halad a
kulturális központ, az Óvodamúzeum és a főtér építése. Remélem a tervezett nyárvégi időpontban birtokba tudjuk venni a
„Városközpontot”. Minden martonvásári megérdemli, hogy
Ezek után nézzük, mi mindent végeztünk el tavaly, illetve
végre legyen olyan közösségi terünk, ahol kikapcsolódhatunk,
mit kell az idén folytatnunk?
leülhetünk egymással beszélgetni!
Elkészült az óvoda bővítése, két csoportszobával gyarapodUgyancsak épül a parkoló a Kodály utcában, és jó hír, hogy
tunk – szeptembertől minden jelentkező kisgyermeket fel
sikeresen pályáztunk a Malom utca és a sportpálya közötti
tudtunk venni! Félkész állapotban van
sétány és gyaloghíd megépítésére, az
a tornaszoba és további egy csoportidén ennek is nekilátunk.
szoba. Ezek befejezéséhez kell megKedves Martonvásáriak!
Az út- és járdaépítéseket nem sorolom
találnunk az anyagi forrásokat.
fel, mindenki tapasztalhatja, hogy egyFolytattuk a Járási Hivatal kialakítáKérem, az idén is támogaskét kivételtől eltekintve minőségi munsát, elkészült a tető, az emeleten az
sák munkánkat, hogy a felkát végeztek a kivitelezők. Kérem, viosztálytermek felújítása. Ezúton is
sorolt és megkezdett feladagyázzunk az elkészült szakaszokra, sok
szeretném megköszönni a kisdiákok
tokat közös erővel sikeresen
pénzébe került a martonvásáriaknak.
és szüleik megérését és türelmét!
végigvigyük. Ehhez kívánok
Tavasszal folytatjuk a Bajcsy-Zsilinszky
Folyamatban van az épületben a kormindannyiunknak kitartást
utca aszfaltozását.
mányablak helységeinek kialakítása,
és jó egészséget!
illetve még el kell végeznünk a nyíA végére hagytam még két jó hírt. Solászárók cseréjét és a homlokzat felkunk régi vágya teljesült: január elejéújítását. Minderre a szükséges fedezet rendelkezésre áll, a
től ismét a Postakocsiban készül gyermekeink ebédje (remémunkát remélhetőleg tavasz végére befejezzük. Ha miden a
lem az átállás zökkenőmentes volt és az étel íze is
tervek szerint történik a megye legimpozánsabb járási hiotthonosabb). Tavasztól pedig a vállalkozó ígéretének megfevatala fogadja majd az ügyfeleket.
lelően az éttermi rész is megnyílik.
Az állomás környékének rendbetétele is a végéhez közeledik.
A másik kedvező fejlemény, hogy a csatornahálózat bővítését
Még a parkoló második ütemét kell befejezni. Utána megtörcélzó pályázatunk eredményesen átjutott a szakmai bírálaton,
ténhet a buszpályaudvar áthelyezése, és akkor már csak az
várjuk a hivatalos értesítést a szükséges EU-s forrás rendelkeállomásépület előtti tér rendbetétele marad. Sokat küzdötzésre állásáról. Remélem ezzel a Lakóparkban élőknek tett
tünk a beruházókkal és a MÁV-val, de úgy tűnik megérte…
ígéretünket is teljesíteni tudjuk; nekik is lesz csatornájuk.
Bár az aluljárók állapotával továbbra sem vagyok kibékülve!
Polgármesterük: Szabó Tibor

KÖSZÖNET
Kedves Martonvásáriak! Engedjék meg, hogy visszaemlékezzem néhány mozzanatra az elmúlt évekből. Teszem ezt
azért, mert köszönetet szeretnék mondani mindannyiunk
nevében országgyűlési képviselőnknek, Tessely Zoltánnak.
Zoltánt hosszú évek óta ismerem, viszonyunk az oktatótanítvány kapcsolatból – gyermekként néptáncot tanultam
tőle – mára barátsággá alakult. Két igazán fontos közös
ügyünk van: Martonvásár (és környéke), valamint a néptánc.
Zoltán a Százszorszép Táncegyüttes táncosa, a művészeti iskola oktatója volt, szíve mindig is városunkhoz húzta. Az idén
35 éves táncegyüttes jubileumi évére szintén közös álmunk volt
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egy megfelelő helyszín; egy kis művelődési ház megépítése. Sok
munkával és Zoltán támogatásával ez sikerül. De nem csak ez!
Az elmúlt három évben elért eredményeink mindegyikében
ott volt az ő közreműködése: az adósság átvállalásától kezdve (összesen kb. 850 millió Ft, melyet elődeink felhalmoztak), a kormányzati támogatáson át (500 millió Ft), az elnyert
pályázatokig (óvodaépítés, iskola nyílászárócsere, művelődési ház, óvodamúzeum, főtér, stb.). Ne feledkezzünk meg a járási cím elnyeréséről sem, hiszen a Parlamentben ő terjesztette be a törvényjavaslatot, képviselte Martonvásár érdekeit.
(A Fidesz-KDNP így támogatta városunkat, az MSZP ellenünk
szavazott, a többi párt képviselője pedig tartózkodott.)
Zoltán elhitette velünk, hogy egy léptékkel nagyobbat álmodhatunk, mert csak akkor sikerülhet elérni céljainkat. Az
Önök által 2010-ben megválasztott Képviselő-testület így
állt neki feladatának, és három évvel később kézzel fogható,
évtizedek óta nem tapasztalható eredményei vannak a
martonvásáriak összefogásának és munkájának!
Ki kell jelentenünk, hogy soha egyetlen országgyűlési képviselő sem tett annyit városunkért, mint Tessely Zoltán. Tette mindezt azért, mert Bicske-Csabdi mellett a mai napig
második otthonának tekinti Martonvásárt.
Kérem, támogassuk továbbra is együtt Tessely Zoltánt, hogy
ő is tovább tudja támogatni Martonvásárt!
| Horváth Bálint • képviselő-kabinetvezető
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Törő Gábor elnök megköszönte a műsort, és megajándékozta
a szereplőket. A képviselőknek is megköszönte az egész
éves munkát és megajándékozta a testület tagjait.

KARÁCSONYI
HANGULAT
A MEGYEHÁZÁN
December 20-án tartotta idei utolsó ülését a
Fejér Megyei Önkormányzat közgyűlése.
Igazi ünnepi hangulatban telt az év utolsó ülése a Megyeháza
Dísztermében. Először Törő Gábor köszöntötte a tagokat
és a vendégeket, majd hagyományosan a Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Köz pont neveltjei és a Fejér Meg yei
Integrált Szociális Intézmény lakóinak szívet melengető
műsorával vette kezdetét.

SZÍVET MELENGETŐ
SZERETETVENDÉGSÉG
December 15-én tartották a már hagyományos adventi
szertetetvendégséget, amely hat évvel ezelőtt három magánszemély: Süle Józsefné (Rózsika), Farkas Erzsébet és Dobos
Lajos kezdeményezésére indult, idén pedig örömmel fogadták Kántor Ildikót is a szervezők közé. A Szent László Völgye
Segítő Szolgálattal karöltve 210 embert hívtak meg, hogy
karácsonyi hangulatot teremthessenek számukra. Sokan
érkeztek, akik pedig nem tudtak személyesen részt venni,
azoknak eljuttatták az ebédet.
Farkas Erzsébet a szervezők, Gucsek István alpolgármester
az önkormányzat, Pályi Judit pedig a családsegítő nevében
köszöntötte a vendégeket.
Az előkészületekről az szervezők így számoltak be:
„Ahogyan már a elmúlt években, most is megkerestünk vállalkozókat adománygyűjtés céljából. Szívet melengető volt,
ahogyan fogadtak bennünket, felajánlották természetben,
vagy készpénzben támogatásukat. Jóvoltukból ez évben
halászlét, székelykáposztát, gulyáslevest készítettünk. Friss
kenyér, krémes, egyéb finom sütemények, üdítőitalok, forró
tea, kakaó, forralt bor kerülhetett az ünnepi asztalokra.
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Ezután kezdődött a napirendi pontok tárgyalása.
14 napirendi pontot tárgyaltunk, melyek között beszámolók,
tájékoztatók és javaslatok hangzottak el. Elfogadtuk a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség átvételével
kapcsolatos egyes szükséges intézkedések megtételére tett
javaslatot, a díszpolgári kitüntető cím és a megyei díjak
átadására tett javaslatot, miszerint a díjakat minden évben
a Megyenapon adják át. Javaslatot fogadtunk el továbbá a
megyei tervezési dokumentumokat megalapozó helyzetértékelő dokumentum elfogadására, a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció tervezése jelenlegi helyzetének és az
azzal összefüggő intézkedések megtételének elfogadására.
Beszámolót hallhattunk a Fejér Megyei Önkormányzat és
Szervei, továbbá a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
2013. évben végzett munkájáról, valamint tájékoztató hangzott el a Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóságának tevékenységéről, különös tekintettel a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben 2010. évtől bekövetkezett változásokra, a nyugdíjvárományok egyeztetésére és a társadalombiztosítási egyéni számlára vonatkozó
hatályos szabályozásra.
A közgyűlés végén a címerteremben kívántak egymásnak
boldog Karácsonyt és Újévet a közgyűlés tagjai és az önkormányzati hivatal dogozói.		
| Farkas Erzsébet

A felajánlott alma, narancs, mandarin, szaloncukor, nápolyi,
joghurt és egyebek felhasználásával 85 csomagot készítettünk. Ruhaneműből, játékokból is bőven volt válogatni való.
Vendégeink a város adventi koszorújánál hallgathatták meg
az alkalomhoz illő, Jézus születéséről szóló szavakat, együtt
énekeltek Karácsonyhoz kapcsolódó énekeket. Ezután vendégeltük meg őket a családsegítő ebédlőjében.
Reméljük, hogy mindenki számára tudtunk karácsonyi
hangulatot teremteni, és a jövőben is lesz lehetőségünk
meghívni az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott
embertársainkat.” 		
| BBKÖZpont
A támogatók igen hosszú sora miatt sajnos nem
fért el a lista, ezért a teljes írás, a támogatók
listájával kiegészítve, a www.martonvasar.hu
oldalon található meg. (szerk.)
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A „HALHATATLAN
KEDVES” REJTÉLY
ANNO 2013
1.) RÉSZ
Tavaly múlt két évszázada annak, hogy egy Ámor nyilától
megsebzett, 42 éves férfi levelet írt szíve hölgyének.
Nemrég vettek búcsút egymástól, s várható volt, hogy ismét
találkoznak, ő azonban mégis ellenállhatatlan kényszert
érzett arra, hogy a „szívének mondandóját” szavakba öntse.
Szerelme – mint írja – őt „a legboldogabb, s egyben a legboldogtalanabb emberré” teszi, hiszen a kapcsolatuk nem
állhat fenn csak „áldozatok árán”, az pedig hiú ábránd, hogy
egyszer majd végleg egymáséi lehetnek. A levelet később
visszakapta, vagy el sem küldte, az ugyanis két miniatűr női
portréval együtt egy titkos fiókja mélyén lapult, s csak a
halála után került a hagyatékát lajstromozók kezébe.
Mindez már csak azért is érdekes, mivel a levelet minden
idők egyik legnagyobb zenei géniusza, Ludwig van Beethoven
írta. A felbukkanását követő szenzáció hamar elülhetett volna,
s hogy nem így történt, annak az az oka, hogy a címzett neve
nem szerepel rajta. Mi több: a titokzatos nőalak kiléte még
mindig bizonytalan, ezért e rejtély az utókort ma is változatlan
hévvel foglalkoztatja.
„Angyalom, Mindenem, Énem!” áll a levél élén, amelynek a
soraiban – mintha Beethoven a „Minek nevezzelek?” kérdésre keresné a választ – „a hűséges, egyetlen Kincsem”, a „legdrágább Énem” és a „Halhatatlan Kedvesem” megszólítás is
előfordul. Az episztolát többnyire ez utóbbira célozva emlegetik. Ha a szebbik nem iránti diszkréciójáról ismert Beethoven sejtette volna, hogy a sorai miatt (a sógornőjétől az
olykor fiatalka tanítványaiig) hány nőismerőse (köztük csak
a Brunszvik családból öten [!] is) kerül majd a kandi, sőt olykor kajánkodó személyek vizsgálódásának kereszttüzébe, a
levelet megsemmisítette volna.
Mielőtt sorra vennénk a feltételezett „Halhatatlan Kedves”
-eket, magáról a levélről szeretnénk szólni. Ennek dátuma
hiányos; „csak” a hely megjelölése és az évszám maradt le
róla, így sok víz folyt le a Dunán, amíg e téren a kutatók egységes álláspontra jutottak. A levél elején csak a „július 6-án,
reggel”, a szövegében pedig a „hétfőn este, július 6-án” és a
„július 7-én, reggel” kitétel szerepel, ami annak a jele, hogy
azt Beethoven nem egy szuszra, hanem háromszor nekilátva
vetette papírra. (Ezt az első közreadói három külön levélnek
tekintették.) Közben a kutatás a levél évszámát és a keletkezési
helyét illetően nyugvópontra jutott; eszerint Beethovennek a
„K”-ban, vagyis a csehországi Karlsbadban (Karlovy Vary)
tartózkodó kedveséhez szóló sorai 1812-ben, Teplitzben (csehül: Teplice), a hasonlóan európai hírű cseh gyógy- és üdülőhelyen íródtak.
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Az idők során ebben a városban I. (Nagy) Péter cártól a mi
Erzsébet királynőnkig számos koronás fő megfordult. Meglehetősen kiterjedt azoknak a híres tudósoknak, íróknak és
művészeknek a köre is, akik e helyen kúráltatták magukat.
Beethoven, aki egyre rosszabbul hallott, először 1811-ben
látogatott Teplitzbe, ahol az orvosai által reumatikus eredetűnek tartott fülbetegségéből keresett gyógyulást. Közben
többek között az új pesti színház megnyitójára ígért kompozícióin (István király nyitány, Athén romjai) dolgozott. Jól
érezhette magát a városban, mivel oda a következő évben is
visszatért. 1812. július 5-én megérkezve az Arany Hárfa
fogadóban vett ki szállást, ahol az említett levelet írta. Goethével július 19-én kötött ismeretséget, 29-én pedig Karlsbadba
indult. Egy hónapot Franzensbrunnban (Františkovy Láznè)
is időzött. Rendőri jelentések bizonyítják, hogy szeptember
12-én visszatért Teplitzbe, hogy azt 29-én végleg maga
mögött hagyja. (Ezek a dátumok a Halhatatlan Kedves kilétét
illetően lesznek érdekesek...)
A történelmi emlékekben és egyéb látnivalókban gazdag, 50
ezer lakosú város 100 km–re Prágától északnyugati irányban, a német határ közelében, festői környezetben található.
Az óvárosban van azoknak a mártíroknak az emlékhelye,
akik a Napóleon ellen 1813. augusztus 30-án megvívott,
győzedelmes teplitzi ütközetben estek el. Az egyik legimpozánsabb helyi gyógyintézet, amely tizenegy felújított történelmi épület és néhány új létesítmény összevonásával 1979
és 1982 között készült el, Beethoven nevét viseli. Azon a két
házon, amelyben 1811-ben, illetve 1812-ben megszállt, a zeneköltő dombormű portréval díszített emléktábla látható. A közeli kastélyban lévő múzeumban viszont Beethovenre csupán
néhány fotó (köztük a Halhatatlan Kedves-levél részletének
másolata) emlékeztet. (Folytatása következik!)
|

Üvegesné Hornyák Mária
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„Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!”
Mentovics Éva: Újévi köszöntő

Elmúltak az ünnepek, elfogyott a maradék sütemény, kiürültek a szaloncukros dobozok, lekerültek a díszek a karácsonyfáról, elmúlt az ünnepi hangulat is. A rövid pihenő után lassan
visszalendül minden a régi kerékvágásba. S habár az időjárás
nem az ilyenkor megszokott „formáját hozza”, az ovisokkal
mi mégis a szokásos téli témákkal foglalkozunk: téli időjárás,
téli öltözködés, téli álmot alvó állatok, madáretetés-itatás stb.
A madáretető készletünk nagy örömünkre igencsak kibővült,
ugyanis a novemberben a szülőknek meghirdetett „Madáretető-készítő” pályázatra sok-sok csodaszép, különböző
technikával készült etető érkezett, melyeket ki is helyezünk
az oviudvarra. Ezeket folyamatosan megfigyeljük, közösen
töltjük meg madáreleséggel. Fontosnak tartjuk, hogy megtanulják a gyerekek, hogy ez egy rendszeres tevékenység,
melyet a jó idő beálltáig folyamatosan végzünk.
| Farkas Noémi • óvodapedagógus

ÚT-MUTATÓ:
HOZZÁM
Többségünk úgy kezdi a pályaválasztásra irányuló életét,
hogy sihederként kell eldöntenie, mivel is szeretne foglalkozni
élete folyamán, aztán ha valami oknál fogva nem tetszik,
még legfeljebb mindig válthat. Trendinek is tűnik a gondolat,
ha a jelen időket nézzük, mert az emberek kényszeredetten,
de időnként váltanak. De nem én. Eltökéltség ide vagy oda,
hiába szerettem volna eredetileg is óvónői pályára lépni, valahogy a korabeli felvételi pontszámok jobban meg tudták
ítélni ki minek való, ezért a lehetőségek közül szívemnek
közelebbi, ének-zenei gimnáziumot végeztem el.
Senki ne gondolja, hogy azért az a feladós típus lennék, mert
továbbra is dédelgettem magamban a lehetőséget, hogy
majd egyszer…, ami tudtam, hogy egyszer el fog jönni. Mint
a mesében, családom lett és jöttek-mentek az évek, s közben
az alkalomra vártam. Aztán amikor kicsit felcseperedtek a
gyermekeim jött el a nap, s felvételt nyertem az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola Óvodapedagógus szakára. A harmincas
éveim közepén jártam, de ha stílusosan szeretném kifejezni
magam, madarat lehetett volna velem fogatni! Mindig erre
vártam! Hogy egyszer majd bebizonyíthatom a világnak, én
erre születtem, gyerekekkel foglalkozhatom a legjobb tudásom szerint. Persze az idő tájt lefoglalt az iskola és a rendszeres tanulás, nem morfondíroztam azon, mi lesz később. Lesz

AZ ÓVODAMÚZEUM
MŰKÖDÉSI RENDJE
Az új Óvodamúzeum és játszópark várhatóan
2014. szeptemberében nyitja meg kapuit.
Addig is szeretettel várjuk kedves látogatóinkat!
A kiállítás az új hely megnyitásáig a következő nyitvatartási
rend szerint látogatható:
FORUM MARTINI / 2014. JANUÁR

e állásom, nem okoz esetleg gondot a korom. Miért tettem
volna? Fiatal, tetterős nő állt a tükörrel szemben, aki majdan dolgozni szeretett volna. Ráérek még ezen gondolkozni
– gondoltam. Teltek az iskolás évek örömökkel és szorongásokkal is teli – ha őszinte akarok lenni –, mert közben anyaként, és feleségként is helyt kellett állnom. De hát nem kevés
sorstársam is így töltötte az életét hétről-hétre, ha más nem
is, ez biztosan megvigasztalt. Hogy mondják? Hab a tortán?
Az élménydús felnőtt iskolás évek után a diplomaosztóra és
az azt követő eufóriára, ez a legjobb kifejezés. Szinte el sem
hittem! Elértem amit szerettem volna, s most már ÓVÓNŐ
lehetek.(...) 				
| Bíró Ildikó

A teljes írás a martonvasar.hu oldalon olvasható.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

JANUÁR 2-TŐL
FEBRUÁR 28-IG

MÁRCIUS 1-TŐL
NOVEMBER 30-IG

zárva
10.00 – 16.00
zárva
zárva
10.00 – 16.00
11.00 – 16.00
11.00 – 16.00

zárva
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00
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JÓL ESETT, HOGY
FELFIGYELTEK RÁM

Príma Különdíjat vehetett át Sütő Petre Rozália
martonvásári festőművész „Magyar képzőművészet” kategóriában a Fejér Megyei Príma Díj
2013 ünnepség keretein belül!
FM Lehet ennél jobb a 2013-as év zárása?
Nem, főleg úgy, hogy meglepetésként ért. Nem is akartam
elhinni!

FM Novemberben még, amikor folyt az internetes
szavazás, nem tudta, hogy ki terjesztette be erre az
elismerésre. Kiderült?
A díjkiosztó napján érdeklődtünk az elnöktől. Konkrétan
nem nevezett meg senkit, azt mondta, hogy többen is. A
Szent István Király Múzeumban állították ki az Alaptörvény
illusztrációjával kapcsolatos pályaműveket, ahol a 30 képből
5 az én tanítványomé volt. Ott többször elhangzott a nevem,
ez is közrejátszhatott.
FM Jól tudom, hogy néhány szavazat döntött?
Azt mondták, hogy ilyen szoros még nem is volt a verseny.
Így mind a hárman, akik sok-sok szavazatot kaptunk, közönségdíjat vehettünk át.
FM Ezzel a munkáját értékelték. Mit érzett?
Úgy érzem, elzártan élek a világtól, leginkább csak a szülőkkel érintkezem. Jól esett, hogy kicsit talán szélesebb körben
is felfigyeltek rám. Hogy Erdély magyar lakta vidékein a
legnagyobb kiállítótermekben önerőből bemutattam képeimet, arról itt szinte senki sem tudott. Igaz, a facebook-on
megnézhetők az események.
FM Hamarosan ismét kiállít?
Igen, január 18-án, szombaton 18 órakor Budaörsön az Adler
kávéházban hárman leszünk Nagygalambfalviak. Kányádi
Sándor, akinek szerzői estjén fellép a fiatal operaénekesnő
Benedekffy Katalin is, miközben az én képeim lesznek
kiállítva.
Kedves Rozália! Gratulálunk, 2014-ben is sok sikert és
sok-sok tanítványt kívánunk!

VÁROSUNK KÉPE
KEDVEZŐEN ALAKUL
A martonvásári ingatlanhelyzettel kapcsolatban
beszélgettünk Eötvös Péterné ingatlanközvetítővel, aki bizakodva tekint a 2014-es év elé.
FM Mi jellemző a martonvásári ingatlanpiacra?
2013-ban az eladott ingatlanok száma csökkent. Amíg 2012-ben
az ingatlanok kb. felét lehetetett értékesíteni, addig 2013-ban
csak a negyedét. Az eladási és a vételi hajlandóság is csökkent.
FM Milyen tanácsot adna az eladóknak?
Mindenképpen tiszta és rendezett ingatlant kell eladni. A takarítás kötelező, ahogy az udvar, a kert rendben tartása is.
A kommunikációt mindenképpen bízza a szakemberre. Emellett,
ha csak egy közvetítőt bíznak meg, az hatásosabb, mint több
helyre elhelyezni a hirdetést, mivel annak az egynek szerződési
idő lejártáig teljesítenie kell, különben elveszíti az ügyfelet.
FM Legfontosabb tanácsa a vevő felé mi lenne?
Azt javasolom, hogy keressen meg ingatlanközvetítőt. Mindegy, hogy melyiket és mennyit. Emellett az interneten nézze
meg a szolgáltatásokat és e-mailen érdeklődjön. Alapvető
bizalomnak kell felépülnie a felek között. Sok-sok időt megtakaríthat ezzel, mert nem kell több tucat ingatlant végigjárni.
FORUM MARTINI / 2014. JANUÁR

FM Konkrétan mit keresnek és mit nem a vevők?
Nem keresik a tetőteres, a vert falú, a lakóparki, a külterületi,
a 7-es út melletti ingatlanokat. Csökkent a befektetési és az
építési kedv, valamint az építési telkek iránti kereslet. Keresik a téglaépítésű, jó műszaki állapotú, egyszintes házakat,
melyek 3-6 hónap alatt elkelnek. Nagyon jellemző, hogy az
érdeklődők, vevők már nem személyesen, hanem döntően az
interneten érdeklődnek eladó ingatlanok után.
FM Mi várható 2014-re?
A használt ingatlanok árának további enyhe csökkenésére,
a telkek árának minimális növekedésére számítok ebben az
évben. Véleményem szerint az európai és hazai gazdasági
növekedés következtében kis mértékben élénkülni fog az ingatlanpiac forgalma. Az utóbbi években véleményem szerint
Martonvásár városképe kedvezően alakul. Ennek hatása az
ingatlanpiacon csak később fog pozitív hatást eredményezni.
| Nagy Árpád
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FORUM
MARTINIT
MINDEN
POSTALÁDÁBA!
Többen jelezték felénk, hogy
sajnálatos módon néhány alkalommal nem jutott postaládájukba Forum Martini.
Kérjük Önöket, ha ilyet tapasztalnak, akkor az utca és házszám megadásával jelezzék
ezt felénk, hogy néhány napon
belül eljuttathassuk Önökhöz!
Martonvásár Város Lapjának
további példányai korlátozott
mennyiségben a Városházán,
a kiadó BBKÖZpont irodájában
és a Könyvtárban is megtalálhatók. Ha netán szomszédjukkal történne meg, hogy
nem jut hozzájuk el az újság,
kérjük, szóljanak nekik is a
lehetőségről!
Ahol jelezhetik, ha nem kaptak
Forum Martinit: 2462 Martonvásár, Szent László u. 20. 8-16
óra között; tel.: 06-22-460-286,
06-20-625-0014;
e-mail:
forummartini@martonvasar.hu;
bbkozpont@martonvasar.hu,
Városháza 8-16 óra között,
Könyvtár H-P 13-17, Sz 09-12
óra között.
Köszönjük segítségüket!
Pfiffer Zsuzsanna • BBK igazgató

KÉRDŐÍV

Tisztelt Martonvásáriak!
A Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár idén
készíti hosszú távú stratégiáját. Mivel
fontos számunkra az Önök véleménye, munkatársaink, Pató Eszter és
Winkler Rózsa az elkövetkező néhány
hétben sok martonvásári háztartásba

becsöngetnek majd. Arra kérik Önöket,
hogy néhány kérdésre válaszoljanak.
Kérem, fogadják Őket bizalommal és
szánjanak néhány percet a kérdőív
kitöltésére!
A kérdőív online módon is elérhető és
kitölthető lesz a www.martonvasar.hu
internetes oldalon.
Segítségüket előre is köszönjük!
| Pfiffer Zsuzsanna • BBK igazgató

WINKLER RÓZSA

PATÓ ESZTER

Winkler Rózsa vagyok. Művelődésszervezést és kommunikációt tanultam.
Hét éve élek Martonvásáron kislányommal és férjemmel. Itt építkeztünk, leányom itt koptatja az általános iskola
padjait, most 3. osztályos. Négy éve dolgozom városunknak különböző területeken. Megfordultam több ízben a Szent
László Völgye Segítő Szolgálatnál és az

Önkormányzat Igazgatási Osztályán is.
Tagja vagyok az Embertársainkért
Alapítvány Kuratóriumának. Jelenleg a
BBKözpont munkatársaként kaptam
munkalehetőséget.
Bár egyenlőre megbízásom tavaszig
szól, reményeim szerint együttműködésünk hosszabb távú lehet. Nagyon
örülök, hogy lakóhelyemen, és végre a
szakmámban dolgozhatok!

JOZEFIN
NYERT!
Martonvásár szavazott.
A főtéri szoborral kapcsolatos szavazás
lezárult. A Városházán és az online felületen leadott szavazatokat összeszámlálva
FORUM MARTINI / 2014. JANUÁR

Pató Eszter vagyok, martonvásári lakos. 1991. június 25-én születtem Budapesten. Születésem óta a településen
élek, itt végeztem az általános iskolát.
További tanulmányaimat Budapesten
folytattam. A gimnázium elvégzése után az Óbudai Egyetem Kandó
Kálmán Villamosmérnöki karán foly-

tattam tanulmányaimat, ahol médiatechnológus-asszisztensi OKJ végzettséget szereztem.
Nagy örömömre szolgál, hogy a
Brunszvik-Beethoven Központban dolgozhatom a szülőhelyemen. Megtiszteltetés, hogy tehetek az emberekért,
a településért. Mindezt kiváló körülmények között végezhetem, kedves és
segítőkész kollégák társaságában.

egyértelmű kép alakult ki. A 445
szavazók mintegy 76%-a a Beethoven
és Brunszvik Jozefin kapcsolatát
megörökítő szoborra adta voksát, így
az kerülhet megformálásra a város
leendő főterén, amennyiben pályázati
források azt lehetővé teszik.
Köszönjük mindenkinek, aki véleményével segített a döntés meghozatalában!
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ADVENTI
ÖRÖMZENE
A Martonvásári Fúvószenekar 2013. december
8-án, vasárnap délután tartotta adventi koncertjét az MTA ATK előadótermében.
Szép számmal jelentek meg vendégek, a terem megtelt
érdeklődőkkel, ünnepelni vágyókkal. A látogatók között a
fiatalabb és az idősebb korosztály is képviseltette magát.
A műsor elején beszédet mondott dr. Szabó Tibor polgármester és Bártol Zsófia, a Martonvásári Fúvózenei Egyesület elnöke. Az egyesület a koncerten köszönte meg adományozóinak,
segítőinek a 2013-ban nyújtott támogatásokat, együttműködéseket. A műsort a hagyományostól eltérő módon nem
adventi darabokkal, hanem filmzenékkel töltötték meg.
Hallhattuk a Blues Brothers, a West Side Story, a Chicago,
az Oroszlánkirály musicalek legismertebb melódiáit, valamint a Bud Spencer & Terence Hill filmek dallamait.

Az együttest ezúttal is Pfiffer Zsuzsanna karmester vezényelte.
A zenekar 2013-ban 213 786 forintot kapott az Önök személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásaiból, mely összegből pályázati forrással kiegészítve a zenekar új pólókat,
széldzsekiket és sapkákat vásárol majd.
A Martonvásári Fúvószenei Egyesület az idei évben is számít
az 1%-os felajánlásokra. Adószámuk: 18497063-1-07
Az idei évben városunkban szervezzük meg a nemzetközi fúvós találkozót. A részletekről az egyeztetés Franciaországban kezdődött – amelyen Magyarország párizsi nagykövete,
Dr. Trócsányi László, városunk polgármestere, Dr. Szabó Tibor és Varga Ferenc képviselő is részt vett –, majd
Baienfurtban folytatódott. A találkozót várhatóan augusztus
elején tartjuk.				
| BBKÖZpont

BETLEHEMEZÉS
A decemberi Termelői Vásár árusítói és vásárlói
közé december 14-én vidám, színes viseletbe
öltözött gyermekek hada keveredett.
Az emberek örömmel adtak helyet a gyermekeknek, akik
Salamon Ferencné vezetésével mutatták be hagyományos
betlehemi műsorukat. A Művészeti Iskola tanulói előadásukkal
nem csak a közönségnek szereztek ismét felejthetetlen
élményt, de ragyogó arcuk, hatalmas mosolyuk azt is elárulta,
mennyire élvezik hagyományaink ápolását. Az előadás végén
kürtőskaláccsal, szaloncukorral, mandarinnal és forró teával
háláltuk meg a város fiatal művészpalántáinak produkcióját.
| Tóth Andrásné
FORUM MARTINI / 2014. JANUÁR
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A 2013. november 19-én
elhunyt

A TÁMOGATOTT CIVIL SZERVEZETEK
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

a Beethoven Általános Iskola
egykori igazgatójára,
az iskola- és óvodaépítőre

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2013-ban kapott önkormányzati támogatások elszámolásának határideje 2014. február 1.
Kérjük a civil szervezeteket, hogy az elkészített beszámolókat
(szakmai és pénzügyi elszámolás) személyesen adják le
munkanapokon 8 és 16 óra között a BBKÖZpont Szent László
út 20. szám alatti irodában.
A követelményeket a megkötött támogatási szerződések
tartalmazzák. Kérjük, figyeljenek oda, hogy az elszámolások
nyomtatott formában, a támogatott cégszerű aláírásával
ellátva kerüljenek beadásra, mellékelve a számlaösszesítőt,
és a hitelesített számlamásolatokat!
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét a támogatási szerződés azon pontjára, mely szerint az elszámolásnak és a bizonylatoknak olyan részletezettségűeknek kell lennie, hogy a
támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott
költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók
és egymással megfeleltethetők kell legyenek! Ennek megfelelően kérjük vezessék rá az alábbi mondatot minden egyes
benyújtott, a támogatás terhére elszámolandó számlára:
„Elszámolva ... Forint a Martonvásár Város Önkormányzata
által megítélt 2013. évi támogatás terhére.”
Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a
Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen
indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.
A határidő elmulasztása a támogatás visszafizetését, illetve a
2014. évi pályázati rendszerből való kizárást eredményezheti!

UDVAROS KÁROLY-ra,

EMLÉKEZÜNK

2014. január 18-án,
szombaton 15:00 órakor
a Beethoven Általános Iskola
aulájában.
Várjuk mindazokat, akik ismerték, szerették, tisztelték!
(A gyászmise a székesfehérvári Jézus Szíve templomban
2014. január 18-án 10 órakor lesz.)

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
Szeretettel várjuk Önöket Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. január 29. napján
18.00 órakor a Beethoven Általános Iskola aulájában tartandó közmeghallgatásra, melyen különösen az alábbi témák
kerülnek megtárgyalásra:
1.) Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről
2.) Az önkormányzat szervezeti, pénzügyi, gazdasági helyzete és kilátásai; 2014. évi költségvetési koncepció, fejlesztési elképzelések
3.) Egyebek
A közmeghallgatáson való részvételük érdekében meghívást
kapnak arra városunk orvosai, védőnői, az önkormányzati
intézmények vezetői, a Martongazda Kft. képviselője, a hulladékszállítást végző közszolgáltató, a rendőrség, a víz- és
csatornaszolgáltatást végző szolgáltató képviselői.
| Szabó Tibor • polgármester

KÉRDEZZEN
A kérdésekre Gucsek István alpolgármester válaszolt.
FM Miért állt le a Bajcsy-Zs. utca helyreállítása?
Az utcában a gázszolgáltató fővezeték-rekonstrukciót végzett. A munka elvégzése után a szolgáltatónak a felbontott
fél útpályát kell helyreállítania. Önkormányzatunk az Orgona és a Dréher utcák közötti szakasz teljes útfelületének felújítása céljából a helyreállítás költségét kiegészíti. A munkát
megkezdte a kivitelező, azonban november végére az esőzések
következtében a munkaárok felázott, majd a fagyok miatt tömöríthetetlenné vált. A gázszolgáltatóval egyeztetve - a megfelelő minőségű útépítés érdekében - a kivitelezést leállíttattam. A tavaszi folytatásig megértésüket és türelmüket kérem!
FM Mi épül a vásártéren?
Többen érdeklődtek a volt vásártéren és a temetőben elhelyezett nagy mennyiségű föld láttán: Mi épül, mi történik ott?
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Telefonos elérhetőségek, amelyeken kérdéseiket feltehetik:
tel: 20 / 484−9955, 20 / 941−8319, 22 / 460−286
| Brunszvik-Beethoven Központ

A város fejlődésével, lakosságának növekedésével együtt
jár, hogy a temető területének bővítéséről is gondoskodni
szükséges. Tekintettel a temető tartalék területének és a fejlesztési területként kijelölt vásártér mély fekvésére, a bővítés jelentős feltöltési munkát igényelt. Az építkezéseinkről
kikerülő földet már erre a területre szállíttattuk, azonban a
teljes fejlesztés saját erőből csak több év alatt valósulhatott
volna meg.
December közepén váratlan lehetőség adódott a sokmilliós
értékű munka elvégzésére, az önkormányzat részéről költségmentesen. Egy velencei parkoló építése során kitermelt
több mint 1500 m3 föld elhelyezéséről és elterítéséről állapodtunk meg a kivitelezést végző vállalkozással. A folyamatosan ellenőrzött és jó minőségű földet napokig hordták a teherautók. A föld elterítését és a szállítás miatti sárfelhordás
gépi takarítását a vállalkozásnak kellett elvégeznie. A kézi
úttakarítást a Martongazda Kft. dolgozói és közfoglalkoztatottak végezték. A terület további rendezése és parkosítása
tavasszal folytatódik.
Köszönöm a szállítás kellemetlenségeivel érintettek türelmét és megértését!
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A TÉLI SPORTOK
VESZÉLYEIRŐL
Az enyhe téli időjárás ellenére az előttünk álló téli hónapokban sokan tervezhetnek utazást külföldi síparadicsomokba, hogy ott a szabadságukat aktív
pihenéssel töltsék el. Reméljük, néhány
hasznos tanáccsal tudunk segíteni abban, hogy a külföldön töltött üdülés valóban pihenéssel teljen!
Utazás előtt célszerű tájékozódni a célországban
hatályos közlekedési szabályokról (pl. hólánc használatára vonatkozó szabályok), valamint érdemes
előre megismerni a célországban található magyar
külképviseleti szervek elérhetőségét, hogy baj esetén
tudjuk, kihez kell fordulni.
Néhány ország sípályáin kötelező a 15 éven aluliak számára a bukósisak viselése!
Mindig viseljék az ajánlott védőfelszereléseket!
A téli sporteszközökkel nagy sebességet lehet elérni,
a hatalmas ütközési energia miatt még a megfelelő
védőeszközök használata mellett is az életet jelentősen veszélyeztető sérülések következhetnek be (…)

A KORCSOLYÁZÁS VESZÉLYEI
Természetes vizeink közül sportolási célra csak
és kizárólag az állóvizek alkalmasak, befagyott folyóvizekre, bányatavakra, csatornákra rámenni
mindig komoly veszélyt jelent, mivel a jégréteg
alatti vízmozgás kiszámíthatatlanná teszi a jég
vastagságát, a beszakadt testek mozgását. Néhány
egyszerű szabály betartásával befagyott tavaink
felszíne azonban kiválóan alkalmas korcsolyázásra,
fakutyázásra és jégkorongozásra.
Soha ne tekintsék biztonságosnak a jeget, ha
arról nem győződtek meg!
Csak olyan partszakaszoknál merészkedjenek a
jégre, ahol táblával, vagy egyéb módon jelzik, hogy
biztonságos a sportolás!
Korcsolyázáskor általában a jégen lévő, vagy
abba befagyott – nem ritkán viccből, szórakozásból
odadobált – tárgyak okoznak az óvatlan sportolóknak kellemetlenséget.
Problémát jelenthet az is, ha a zsúfolt jégpályán
másik korcsolyázó véletlenül rásiklik a kezünkre,
ilyenkor az éles korcsolya komoly sérülést okozhat.
Ennek elkerülésére viseljenek vastag, erős orkánanyagból készült síkesztyűt.
(...)
BOLDOG ÉS BIZTONSÁGOS ÚJÉVET KÍVÁN A
GÁRDONYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG!

A teljes írás a martonvasar.hu
oldalon olvasható.

ÖKUMENIKUS IMAEST
a Krisztus-hívők egységéért

Bizonyára sokan tudjuk, hogy
január 19-26-ig ismét Ökumenikus Imahét
lesz országszerte. Martonvásáron is szeretnénk találkozni
egymással és közösen imádkozni.
Január 23-án, csütörtökön este 18 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, szerdán este 18 órakor az iskolában, az énekteremben, melyre szeretettel várunk minden korosztályt és
hangszereket is!
Schrőder Gyula
római katolikus
lelkipásztor
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Süller Zsolt
evangélikus
lelkipásztor

Bödő Sándor
baptista
lelkipásztor

AZ ÖSSZEFOGÁS
EREJE
2013-as Jótékonysági Karácsonyi Vásár
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok segítségét,
akik áldozatos munkájukkal, nagylelkű adományaikkal hozzájárultak a 2013-as Jótékonysági Karácsonyi Vásár sikeréhez! Idén azok számára gyűjtöttünk, akiknek tüzelőre van
szükségük, hogy Martonvásáron mindenki melegben ünnepelhesse a Karácsonyt. Összesen 300 ezer forinttal tudtunk
segíteni a rászorulóknak.
Reméljük, hogy a következő vásárunk is hasonlóan sok lelkes segítő kézzel és vásárlóval büszkélkedhet majd!
| A szervezők
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTJAINK*

Aradi Gábor / 89 éves
Bakos Ferencné / 75 éves
Bruszt Györgyné / 87 éves
Czirják Györgyné / 57 éves
Faragó István / 88 éves
Gecse Mihályné / 76 éves
Gergely Istvánné / 81 éves
Horváth Ferencné / 78 éves
ÚJSZÜLÖTTJEINK

Kövecses Bori
Mészáros Dia
Pallagi Gergő

Sereg Csaba / 70 éves
Scherer Józsefné / 78 éves
Somossy István / 79 éves
Szász Jánosné / 66 éves
Vári Vilmosné / 70 éves
Vida Lászlóné / 88 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: január 25., 26.; február 8., 9.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: január 11., 12.; február 1., 2., 22., 23.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790

*Rendelkezésre álló adatok alapján

Szabó-Pásztori Nóra
Szigeti Léda Lotti
Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

RÁCKERESZTÚR: január 18., 19.; február 15., 16.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

Általános segélyhívó ...................................................... 112
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
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Hatósági osztály ............................................ 22 / 569-284
Gyámhivatal ................................................... 22 / 569-288
Munkaügyi Kirendeltség, Martonvásár .. 22 /460-023
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607

Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6.30-8.30
(Kérjük Önöket, hogy 8.00-ig érjenek ide!)

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. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
hétfő
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
kedd
07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
szerda
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.
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GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637
Hétfő: 08.00-12.00 Kedd: 16.00-18.00
Szerda: tanácsadás 08.00-10.00, rendelés 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-10.00 Péntek: 08.00-12.00

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Boér Judit
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-334
Hétfő: 7-13 óráig, Kedd: 13-19 óráig, Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13-19 óráig, Péntek: 7-13 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
- Dolinka Zsoltné
2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefon: 22/461-369; 30/384-4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
- I. körzet védőnője: Horváth Márta, 20/290-5551
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 08.00-12.00
Időpontegyeztetés szükséges!
- Iskolai és ifjúsági egészségügyi védőnő:
Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com

KÉK KERESZT CSOPORT
Keddenként 17 órakor az Élet Kenyere Közösség termében:
Dózsa György út 1.; Eisenbacher Zsolt 22/461-105,
Kovács Sz. Veronika veronikapdv@yahoo.fr,
Salamon Sarolta 30/383-2903,
Vargáné Veszeley Erzsébet 20 / 824-3724
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NÉHÁNY AKTUÁLIS
TEENDŐ
FEBRUÁR KÖZEPÉIG
A január hónap kertünkben még a nyugalom időszaka.
Teendőnk a vetőmag, szaporítóanyagok számbavétele,
beszerzése. Pálfordulót követően (január 25.) a kifele fordulás kezdete jön el.
Gyümölcsfáink metszését kezdhetjük, hogy a rügypattanásra esedékes lemosó permetezést el tudjuk végezni.
A kedvező időjárás kihasználása célszerű, mivel többször
bebizonyosodott, hogy amely időszak aktuálisabb lenne a
munka elvégzésére, akkor éppen az időjárás nem kedvez a
kinti munka végzésére.

RECEPTÜNK
BANÁNOS ÉS VÖRÖS ÁFONYÁS
KALÁCS
Horváth-Morber Janka receptje

Cukorbetegeknek is ajánlott, egyszerű és ízletes édesség. Annak ellenére, hogy sok összetevőből áll össze,
könnyen elkészíthető, és nem tartalmaz finomított
cukrot!
HOZZÁVALÓK
• 1 banán
• 1 közepes főtt burgonya
• 2 tojás
• 60 gramm olvasztott vaj
• 1 teáskanál vaníliaaroma
• 1/2 csésze nyírfacukor (2dl-ben mérve)
• 1 csésze tönköly fehér liszt
• 1/2 csésze zabpehelyliszt
• 1 teáskanál fahéj
• 1 teáskanál sütőpor
• 1/2 teáskanál szódabikarbóna
• 1 csipet só
• 1 csésze vörös áfonya
ELKÉSZÍTÉSE
A banánt, burgonyát, vajat és vanília aromát keverd
össze, majd ehhez add hozzá a tojásokat! A száraz
hozzávalókat is keverd össze, majd add hozzá a nedves
masszát és jól keverd össze! A végén a vörös áfonyát
keverd össze a masszával és irány a sütő!
180 °C-on 1 órán át süsd!
Tálalása tetszőleges méretű szeletekre vágva történik.
Jó étvágyat!
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Január 22-e Vince napja. A szőlő-bortermelők érdeklődve figyelik az időjárás alakulását. Nem mindegy,
virul-e a Vince, vagy csorog a Vince!
Február 2-a Gyertyaszentelő napja. A népi megfigyelés
szerint a gyertyaszentelő melege a korai tavasz hírnöke,
mely napsütés nélkül az igazi, mivel a medve akkor nem
megy vissza téli szállására.
Az idei tél ezidáig kegyes volt az ember számára, de várható, hogy hideg nélkül nem megy el a tél, abban azonban
bízhatunk, hogy teljesen nem pótolja be a kiesett időszakot.
Készüljünk fel – a reméljük hamarosan érkező – tavaszi
munkákra! 					
Varga Béla
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Közhírré tétetik, hogy a Ráckeresztúri Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának keresztyén
elkötelezettségű stábja
2 FŐ FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES
1. A MENTORI SZEREP betöltésénél előnyt jelentenek
mentálhigiénés végzettség, gitár- és énektudás. A munkakör
heti 40 órás, beosztás szerinti tevékenységet jelent.
2. A FOGLALKOZTATÓ KOORDINÁTOR munkakörhöz
kreatívitás, gyakorlati érzék, jó szervezői, csoportvezetői és
kommunikációs készség és a segítő-támogató attitűd szükséges. Tevékenysége a munkaszervezés és annak előkészítése, karbantartás, kertészkedés, anyagbeszerzés, adminisztrálás. Munkaideje heti 40 óra (5*8).
További információk: www.drogterapia.hu.
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a programvezeto@kimm.hu és a victori@kimm.hu címekre várjuk 2014. január 20-ig. Az eredményről 2014. január
31-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN A MACSKA
PANZIÓ ÉS ÉTTEREM
MINDEN KEDVES
VOLT ÉS LEENDŐ
VENDÉGÉNEK!

Ezúton értesítjük önöket,
HOGY 2014. JANUÁR 20.-TÓL

MENÜ ÉS A LA CARTE ÉTELEK
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁVAL IS FOGLALKOZUNK!
Kiszállítási időtartam és rendelésfelvétel 12:00-tól
este 20:00-ig az alábbi telefonokon.
Tel: 06/22 460-127, 06/30 380-2322

A MENÜ ÁRA: 790.- FT,
HETI ELŐFIZETÉSSEL: 750.-FT

Menürendelés leadása előző nap du. 14:00-ig lehetséges! Következő heti menükínálatunkat a kiszállított
menü mellé mellékeljük!

Közhírré tétetik, hogy a Magyarországi Református
Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás
Otthona pályázatot hirdet „Fiatalkorúak drogterápiás
ellátásának fejlesztése KDOP 5.2.1” projektjéhez

A la carte étlapunkat megtalálják a
www.macska-panzio.hu oldalon.

SZAKMAI VEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A munkaszerződés határozott időre, teljes idejű,
heti 40 órás foglalkoztatás keretében, előreláthatóan
2015. január 31-ig szól. Sikeres együttműködés esetén a várhatóan 2015. február 1-én induló intézmény
programvezetői munkakörében határozatlan idejű
munkaviszonyra, heti 40 órás teljes foglalkoztatásra
kötünk szerződést.
A projektben elvégzendő feladatok: • részvétel az új
szakmai program és stáb kialakításában • részvétel
a projekt szakmai megvalósításában • részvétel az
engedélyezési eljárásban • szakmai irányítás
A szakmai vezető munkakör betöltésének részletes
feltételei megtalálhatók drogterapia.hu oldalon.
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a programvezeto@kimm.hu és a victori@
kimm.hu címekre várjuk 2014. január 20-ig. A beérkezett pályázatok értékeléséről 2014. január 31-ig
tájékoztatjuk a jelentkezőket.

VELENCEI
KARNEVÁL
2014!!!
1. VELENCEI KARNEVÁL + VERONA:
2014. FEB. 21 - 23. ÉS FEBR. 28 .- MÁRC. 2.
NON STOP UTAZÁSSAL - 15.900 FT-TÓL / FŐ

2. VELENCEI KARNEVÁL + BOLOGNA,
TRIESZT, PADOVA:

2014. FEBR. 14-16.
3 NAP/1 ÉJ – 25.900 FT-TÓL /FŐ.
Felszállási helyek: Ercsi, Martonvásár, Baracska.
Bővebb információ és jelentkezés: Márton Edina:
06/30-890-5826 vagy martoned@gmail.com
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kísérték, valamint a Harmónia-Gondoskodás Idősek Otthona
dolgozóinak áldozatos munkáját!
| Gyászoló Család
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NAGYSZABÁSÚ
SAKKVERSENY
Mesterjelölt is játszott
a Geróts-teremben
A 19. Bihari Aladár karácsonyi sakkversenyt december 29-én
tartottuk nagy érdeklődés mellett az önkormányzat Geróts
termében tartottuk. A MartonVál sakk klub szinte minden
tagja jelen volt, kiegészülve százhalombattai és budaörsi
sporttársainkkal. A versenyt 7 fordulós svájci rendszerben
rendeztük. A kiemelkedő színvonalat jellemzi, hogy a legmagasabb élő pontszámú versenyző mesterjelölt volt. A minden
igényt kielégítő büfét Katona Vilmos, a díjainkat Dr. Janki
Ferenc úr biztosította. A vasárnapi teremhasználatot az
önkormányzatnak és Buda Gabriellának köszönjük!
Helyezettek:
Legjobb martonvásári sakkozó:
Kelemen Krisztián (második helyezett)
Legjobb ifjúsági sakkozó:
Marton Szabolcs
| Dolinka Zsolt

LABDARÚGÁS

UTÁNPÓTLÁS

Felnőtt csapatunk a téli felkészülést január
14-én kezdi az iskola tornatermében

Korosztályaink január 06-án kezdték a
felkészülést az új idényre

Heti 3 edzés és egy felkészülési mérkőzés áll a játékosok
előtt. Van is miért dolgozni, javítanunk kell az őszi mérlegünkön!
Az a célunk, hogy csapatunkat a kezdésre megerősítsük,
mindenképp egy stabil csapattá kell válnunk a bajnokságban. A srácok elszántak, és ha az edzésmunkánk is megfelelő
lesz, akkor el is érhetjük célunkat.
Csapatunkat beneveztünk az FMLSZ által kiírt téli műfüves bajnokságba, így lehetőségünk nyílik minden hétvégén
nagypályás felkészülési mérkőzéseket játszani.
Utánpótlás csapataink január második felében kezdik el a
felkészülést.
Bővebb információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu
honlapon találnak.			
| MSK

Egyesületünk a Mustang SE január 18-án 09:00 órától az
Ercsi Sportcsarnokban Egyesületi Bozsik Tornákat szervez az
U9 és U11-es korosztályok részére, január 25-én 09:00 órától
ugyancsak az Ercsi Sportcsarnokban Intézményi Bozsik Tornákat szervezünk 1, 2, 3 és 4 korcsoportok részére.
Meghívást kaptunk Mórról U9-11-13-as korosztályos tornákra, amit a móri sportcsarnokban szerveznek februárban.
Ugyancsak februárban a martonvásári iskola tornatermében
U7-es Bozsik Tornát szervezünk.
Egyesületünkben Udvaros Zsolt edzői feladatokat fog ellátni,
a Bozsik Programban szereplő korosztályos csapatok felkészítésében fog segítséget nyújtani.
Bővebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon
találnak.				
| Mustang SE
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és matematikából jeleskedett. Mindannyian számos körzeti
és megyei versenyen eredményesen képviselték az iskolát.
DOBLER LILI

POLGÁRMESTERI
TEHETSÉGTÁMOGATÓ
PROGRAM

2012-től az ország egyik legerősebb csapatának; a II. kerületi
IBS Aerobik csapatnak a tagja.
Eddigi eredményei: 2011 - Gyermekaerobik verseny egyéni
aranyérem; 2012 - csapat aranyérem; a Gyermekaerobik versenyek abszolút egyéni bajnoka (3 verseny, 3 győzelem); az év
Vándor Kupa győztese; 2013 - Szlovák Aerobik Open 4. hely.
SZEIDL KRISZTINA, KIRÁLY VIKTÓRIA, CZIFRA ESZTER,
KOVÁCS SZILÁRD, VARGA VINCE, NEMES BARNABÁS, KISS
KINCSŐ, KÁRPÁTI BENCE

Dr. Szabó Tibor jutalmát ötödször is tehetséges
gyermekeink támogatására ajánlotta fel

Az „EGO et MUNDI” Alkotó Közösség tagjai. Több kiállítást
is szerveztek alkotásaikból, melyek helyszínei Budapest,
Martonvásár és Vál voltak. A projektet sikeres „Tehetségnappal”
zárták. Augusztusban Szlovákiába szerveztek alkotótábort,
és az ott készült munkákból Budapesten a Tető Galériában
szerveztek kiállítást.

Martonvásár Képviselő-testülete a tavalyi évben is értékelte
a polgármester tevékenységét. A városban megindult építkezések, felújítások, valamint a kevésbé látványos eredmények
igazolják, hogy nem volt hiábavaló a sok munka. Mindezek
elismeréseként 1.010.000 Ft összegben jutalmat szavaztak
meg polgármester úr részére, amellyel ő ismét a tehetséges,
kiválóan tanuló, hagyományos értékek iránt elkötelezett
martonvásári gyermekeket, fiatalokat támogatta. Az intézményvezetőktől, magánszemélyektől és civil szervezetek
képviselőitől beérkezett ajánlásokat figyelembe véve született meg a döntés arról, ki és milyen mértékű támogatást
kapjon. A díjazottak a Művészeti Iskola adventi koncertjén
vehették át a támogató okleveleket. A támogatással kapcsolatos adminisztratív teendőket a Martonvásári Tehetséggondozó
Alapítvány végezte. Segítségüket ezúton is köszönjük!
A kiosztott jutalmakat a következő 25 fiatal kapta:

KONDOR ZOLTÁN, JUHÁSZ BENCE, SZÖLLŐSI DÁVID, PETZ
CSABA, GUTYINA ATTILA, ZOBOKI ÁLMOS, GÁBOR MÁRTON,
NAGY BÁLINT, FÖLDESI DOMINIK, SÜLE BARNABÁS,
PATKÓS KEVIN, GÁBOR ÁKOS, LEHOCZKI ROLAND

GYULAY JÚLIA LENKE, KARDOS ANGELIKA, SZŰCS BENCE

Valamennyien a Beethoven Ált. Isk. példamutató magatartású,
kiváló tanulmányi eredményeket felmutató tanulói.
Gyulay Júlia kiemelkedő tanulmányi eredményei mellett aktív
résztvevője volt az általános iskola és a város számos rendezvényének. Kardos Angelika kimagasló eredményeket ért el természettudományos tantárgyakból. Szűcs Bence angol nyelvből

A MUSTANG Sport Egyesület U11-U13-as korosztály tagjai.
A szeptember elején megrendezett Baienfur ti Ifjúsági
Futballtornán a 15 német futballcsapat mellett a martonvásári volt az egyetlen magyar együttes. Gyermekeink
remek teljesítményt mutatva a dobogó 3. helyét szerezték meg.
A fiataloknak ezúton is gratulálunk és további szép sikereket
kívánunk!			
| Buda Gabriella

Idén a Beethoven Általános Iskolában a karácsonyi műsort a 4. b osztály tanulói adták elő három alkalommal,
nagy sikerrel. Előkészítő tanáraik: Onodyné Nagy Anikó, Bodóné Polányi Tünde és Vajda Rozália
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