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A korábbi évekhez hasonlóan, Martonvásár Város Önkormányzata
a képviselőtestület évnyitó ülésével egybekötve rendezte meg éves
közmeghallgatását, melyet első alkalommal élő facebook-adás
formájában is követhettek az érdeklődők.
A videós közvetítést Martonvásár hivatalos facebook-oldalán
(facebook.com/martonvasar) tudják visszanézni.

A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
MEGTÁRGYALÁSA

Martonvásár saját bevételei (383,83 millió forint) egyelőre a
város működési kiadásainak felét sem érik el 2019-ben.

Az első napirendi pont keretein belül Szabó Tibor polgármester részletezte Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.
évi költségvetési koncepcióját, ezt a képviselő-testület a későbbiekben egyhangúlag elfogadta.
A koncepció szerint 2019-ben Martonvásár Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 2,66-2,66 milliárd forint lesz. A költségvetés ebben az évben is kiegyensúlyozott lesz, tehát a város továbbra sem folyamodik
hitelfelvételhez. A korábbi évekhez hasonlóan, a bevételek
döntő részét az európai uniós fejlesztési források és a magyar
állam által biztosított működési támogatások adják, míg

„A KOMMUNÁLIS ADÓ AZ EGY HETEDÉT
BIZTOSÍTJA AZ ADÓBEVÉTELEINKNEK”

Martonvásár Város Önkormányzatának
költségvetési főösszeg-változása (2015-2019)
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Martonvásár saját adóbevételeinek elmúlt években tapasztalható növekedése nem a helyi adóterhek növekedésének,
hanem a sokkal fegyelmezettebb adófizetési morálnak tulajdonítható, nyomatékosította Szabó Tibor, majd megragadta
az alkalmat, hogy megköszönje a helyi polgárok és vállalkozások együttműködését a polgármesteri hivatallal.

Martonvásár Város Önkormányzatának adóbevétel-megoszlása (2019)
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A polgármester azt is kiemelte, hogy Martonvásár fejlesztési
célú pályázati forrásai 2019-ben kétszeresen is meghaladják
a város működési kiadásait, ami nem tekinthető természetes
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állapotnak. A településfejlesztő beruházások évről évre feltüntetett értékei ugyanakkor nem jelentik azt, hogy az aktuális költségvetési években az adott összegű beruházások
megvalósultak Martonvásáron, hanem a következő évekre
áthúzódó projektek a további évek bevételi és kiadási összegeiben is megjelennek.
A 2019-es költségvetési koncepció fontosabb változásai közül kiemelhető, hogy a városüzemeltető Martongazda Nonprofit Kft. leterheltsége jelentősen emelkedni fog a tavalyi
évhez viszonyítva. Ennek hátterében a 2018-ban átadott új
létesítményekhez kapcsolódó újabb fenntartási feladatok (2
hektáros Brunszvik-kert gondozása, Brunszvik Teréz Óvoda
új csoportszobáinak takarítása) és a növekvő munkaerőköltségek (közmunkások hiánya, további munkavállalók alkalmazása) állnak. A 100%-os önkormányzati tulajdonú cég
idén 148 millió forinttal gazdálkodhat, ami kb. 23 millió forinttal magasabb összeg, mint a tavalyi évben.
2019-től megváltozott az állam által nyújtott szociális támogatások rendszere, ennek hatására Martonváron 48%-kal
kevesebb forrás hívható le a központi költségvetésből. Annak
érdekében, hogy az önkormányzat fenntartsa a korábbi szociális rendszer volumenét, a város saját bevételeinek terhére
10 millió forintot fog átcsoportosítani a polgármesteri hivatal működési költségeiből és egyéb megtakarításaiból. Ennek
hatására 2019-ben 17,41 millió forint jut a különféle helyi
szociális támogatások területére, ami a 2018. évi szociális
támogatások 85%-át jelenti.
A következő grafikonokon jól látszik, hogy a martonvásári
polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások szakmai területeire 17 millió forinttal többet fordít Martonvásár
Város Önkormányzata, melynek fedezete a helyi vállalkozások által biztosított forrásokból kerülnek átcsoportosításra.
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FEJLESZTÉSEK, TERVEK
A képviselőtestületi szavazást követően a közmeghallhatást
Horváth Bálint alpolgármester folytatta, aki előadásában először a 2018-as év martonvásári fejlesztéseit foglalta össze.
Az alpolgármester röviden kitért a jelenleg is folyamatban
lévő városfejlesztési beruházásokra is. „A városközpont környezettudatos megújítása Martonvásáron” című projekthez
(Zöld Város) kapcsolódóan elmondta, hogy zajlanak a további
projektelemek engedélyeztetési és közbeszerzési folyamatai,
így várhatóan már a következő félévben elkezdődik az Óvodamúzeum mögötti játszótér építése, a Beethoven út (Dózsa
György út) környezetrendezése és a TSZ udvari szolgáltatóház kialakítása is. Martonvásár további aktuális beruházásairól (Ifipark létrehozása, az Óvodamúzeum és a könyvtár
fejlesztése), a korábbi Forum Martini számokban többször is
beszámoltunk Önöknek, továbbá a www.martonvasar.hu oldalon is részletesen tájékozódhatnak azokról.
A településfejlesztő beruházásokat illetően Horváth Bálint
nyomatékosította, hogy a megvalósításhoz az esetek többségében szükség van a helyi adóbevételekből átcsoportosított
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saját erőre is, amely az Egészségház kialakítása kapcsán
jelenik meg a legmarkánsabban. A kiemelt jelentőségű projekt II. ütemének megvalósítására – ami a meglévő háziorvosi rendelőépület teljes körű felújítását tartalmazza – egyelőre még nem lát forrást a városvezetés.
A 2019-re tervezett útépítések és útfelújítások költségvetése
egyelőre még egyeztetés alatt áll, így a közmeghallgatáson
csak a következő szakaszok idei munkálatairól lehetett biztos információkhoz jutni: Széchenyi István utca összekötése
egy híd megépítésével, Orbánhegyi utca és Damjanich utca új
aszfaltburkolattal történő felújítása, parkolóhelyek kialakítása a Brunszvik úton lévő Egészségház előtt.
Expozéja végén Horváth
Bálint bemutatta a Brunszvik-ter vhez kapcsolódó
Brunszvik-sétány látványterveit is, amelyről a januári Forum Martini hasábjain
is beszámoltunk. Az elképzeléseket egy látványvideó
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levetítésével szerette volna megkoronázni, ám a technika
ördöge sajnos ezt meghiúsította, így a videó Martonvásár hivatalos facebook oldalára került fel, ott továbbra is megtekinthető. A tervezett sétány mind a gyalogosok, mind pedig a
kerékpárosok számára új összeköttetést fog teremteni a vasútállomás és a városközpont között, továbbá meg fog újulni a
parkot szegélyező kerítés is. A videó ugyanakkor hangsúlyozottan még csak egy terv, a végleges nyomvonal és műszaki
tartalomról ezekben a hónapokban is folynak az egyeztetések a Magyar Tudományos Akadémiával, melynek engedélyeztetési folyamatát aktívan segíti önkormányzatunk.

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEK ÉS
KÉRDÉSEK
A közmeghallgatás harmadik szekciójában a
lakossági kérdések következtek, melyeket
személyesen vagy a facebook-közvetítés
komment-szekciójában tettek fel a
martonvásáriak. Tartalmi korlátok miatt
nincs lehetőségünk minden kérdést és választ
meg jeleníteni, de a facebook-os felvételeken
vissza lehet hallgatni azokat.
Kérdés: Mikorra várható a TSZ udvar kialakítása?
Válasz: Többszöri kényszerű áttervezést követően egyelőre
még az engedélyezési fázisban tart a Zöld Város program
ezen eleme, ha nem adódik további akadály, akkor 2019 első
félévében várható az építkezés kezdete.
Kérdés: Tervezi-e az önkormányzat, hogy több szelektív hulladékgyűjtő-szigetet telepít a városban?
Válasz: A városvezetés nem tervez további szelektív hulladékgyűjtő-szigeteket kialakítani Martonvásáron, sokkal inkább a hatékonyabb és civilizáltabb házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtő rendszer kiterjesztése a cél. Ennek érdekében
akár már ebben az évben megkaphatják a martonvásári háztartások is a különféle újrahasznosítható hulladéktípusok
gyűjtésére szolgáló új kukákat.
Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az erdőháti szennyvízcsatorna-rákötések határidejét meghosszabbítsa
Martonvásár Város Önkormányzata?
Válasz: Az erdőháti rákötések felgyorsítása az elavult és
költséges erdőháti szennyvízrendszer fenntarthatatlansága
okán elengedhetetlen. Ennek ellenére – a területen élők
anyagi helyzetére tekintettel – a városvezetés nem élt a lehetőséggel, hogy az elkészült új csatornahálózat átadását
követően azonnali talajterhelési díj kivetésével ösztönözze az
erdőhátiakat a modern gerincvezetékre történő rákötésre. Az
erdőháti csatornabekötések 2019. június 30-ig továbbra is
ingyenesek maradnak, azt követően viszont már talajterhelési díjat kell fizetniük az új hálózathoz még nem csatlakozott háztartásoknak. A rákötések megvalósítása érdekében a
Fejérvíz Zrt. szakemberei tudják tanácsokkal segíteni az
érintetteket.
Kérdés: Várható további parkolóhelyek kialakítása a
vasútállomás környékén?
Válasz: A téma kapcsán a vasúttársaság képviselőivel éppen
a közmeghallgatást megelőző napon történt helyszínbejárás.
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A találkozón a város ígéretet kapott arra, hogy az állami vállalat megvizsgálja, majd felkeresi önkormányzatunkat, hogy
milyen feltételekkel tudja átadni a – jelenleg engedély nélkül
használt – területet Martonvásár számára.
Kérdés: Miért volt szükség az új egybejáratos iskolai
beléptető rendszerre?
Válasz: Csapó Tamás, a Beethoven Általános Iskola igazgatója
elmondta, hogy egy XXI. századi iskolának átláthatónak és
biztonságosnak kell lennie, amely a gyerekek érdekeit helyezi
előtérbe, akár az olyan kellemetlenségek árán is, mint az egykapus beléptető rendszer. Hasonló rendszer kialakítását már
évek óta tervezte az iskola, annak bevezetését már nem lehetett tovább halogatni, így az igazgató kérte a szülőket, hogy ők
is segítsék az új beléptetési rend rutinszerűvé válását. A vis�szajelzések alapján viszont némi finomhangolást is eszközölt
az intézmény, ezért a második félévtől az iskolaudvar 17:00
helyett már 15:45-től nyitva tart (sötétedésig), ezzel biztosítva
az óvoda és az iskola közötti közvetlen átjárást. Hosszabb távon pedig az iskolaudvar területén kívüli útvonal kialakítását
tervezi a Beethoven Általános Iskola és az önkormányzat.
Kérdés: Lehetséges-e sűríteni a helyi közösségi közlekedést ellátó önkormányzati kisbusz menetrendjét, és
az útvonal kiterjeszthető-e egyéb martonvásári helyszínekre is, például az Orbánhegyre?
Válasz: A jelenlegi kisbusz üzemeltetése évente kb. 10 millió
forintjába kerül a martonvásári adófizetőknek. Egy újabb sofőr szerződtetése évente további 5-6 millió forintjába kerülne
a városnak, amire jelenleg nincs forrása Martonvásárnak, továbbá a járat kihasználtsága sem indokolja a bővítést.
Ugyanakkor a mozgássérültek vagy egyéb rászorultság okán a
helyváltoztatásukban korlátozott martoniak továbbra is felkereshetik a Szent László Völgye Segítő Szolgálatot (0622/460023), akik továbbra is segítenek az egészségügyi és szociális
ügyintézéssel kapcsolatos szállítások lebonyolításában.
Kérdés: Mit lehet tenni azokért a járdákért, amelyek a
téli fagyok idején nem bírják a hó eltakarításából adódó igénybevételt és feltöredeznek?
Válasz: Sajnos a helyszínen öntött betonjárdák nem viselik
jól a sózást, így azok a szakaszok, amelyek nem bírják az ebből – és az esetleges kivitelezési hibákból – adódó terhelést,
azokat másfajta technikával újra kell építeni. A visszajelzések tükrében a városvezetés át fogja gondolni, hogy az idei
évtől milyen technológiával valósítsa meg a tervezett járdafelújítási munkálatokat.
Kérdés: Várhatók további faültetések Martonvásáron?
Válasz: A különféle futó és a hamarosan elinduló pályázatok
is tartalmaznak faültetéseket, ugyanakkor a projekthelyszíneken kívül esedékes telepítések megvalósításával kapcsolatban Önök is tehetnek javaslatokat (közterületek és porták
előtt egyaránt) az önkormányzatnál. A ötleteket a horvath.
balint@martonvasar.hu email címre várja az önkormányzat.
Kérdés: A döntően uniós és állami forrásokból megvalósuló beruházások önkormányzati üzemeltetésére mi
biztosít fedezetet a jövőben?
Válasz: Ez a kérdés állandó dilemmát jelent: éljen-e a város
a lehetőséggel tudván azt, hogy a túlnyomóan pályázati forrásokból megvalósuló intézmény- és városfejlesztések üzemeltetése nem lesz egyszerű feladat a város számára, vagy
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fel a beruházást illetően, azoknak Szabó Tibor felajánlotta,
inkább engedje el Martonvásár ezeket az alkalmakat? A
hogy a polgármesteri hivatal újabb párbeszédet kezdemévárosvezetés egyetlen olyan pályázati lehetőséget sem szenyez a civilek és a beruházó között.
retne elszalasztani, amely összhangban van a város Integrált
Kérdés: Hogyan lehet részt venni a bizottsági és képviTelepülésfejlesztési Stratégiájával, mivel valószínűleg ezek
selőtestületi üléseken?
soha vissza nem térő alkalmak a beruházások megvalósulására.
Válasz: A Gazdasági Bizottság, a Humán Bizottság és a kép„Ha nem akkor építjük meg a Brunszvik-Beethoven Kultuviselőtestület nyilvános üléseit a www.martonvasar.hu oldarális Központot, amikor erre lehetőségünk adódott, akkor
lon hirdeti meg Martonvásár Város Önkormányzata. Ezeken
sohasem építjük föl. Ezeknél a beruházásoknál az önrész 0
az üléseken a részvétel mindenki számára nyitott, illetve
és 50% között van, utóbbi viszont ritkaságszámba megy az
bárki szót kérhet azokon.
önkormányzatoknál” – világított rá a lényegre Szabó Tibor
Szabó Tibor elmondta, hogy a Martonvásári Polgármesteri
polgármester.
Hivatal kapui nyitva állnak a martoniak előtt. Az általános
A képviselőtestület a városfejlesztési beruházások hosszú
fogadónapon (szerdánként) mind az aljegyző asszony, mind a
távú üzemeltetési forrásigényét a helyi iparűzési adóbevétepolgármester szívesen fogadja egy csésze frissítő kíséretélek növekedéséből szeretné biztosítani. Ebben kulcsszerepűk
ben a helyiek észrevételeit, javaslatait és panaszait.
lesz az M7-es autópálya melletti 157 hektáros ipari parkba
Ezen felül, akik mélyebben is érdeklődnek a város, a járás és
és a vasút melletti GKSZ (gazdasági, kereskedelmi és szolgálaz ország közügyei iránt, azok minden hónap utolsó péntetató) területre újonnan betelepülő vállalkozásoknak.
kén felkereshetik Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt a
Kérdés: Vannak-e olyan irányú tervek, hogy új telkek
polgármesteri hivatalban, továbbá minden hónap utolsó
kerüljenek kialakításra a közeljövőben Martonvásáron?
szombatján Szabó Tiborral is találkozhatnak a „Polgármester
Válasz: A Helyi Építési Szabályzatban már megtörténtek
házhoz megy” elnevezésű házi viziteken. Részletek a Forum
az első ez irányú adminisztratív lépések, ugyanakkor dönMartiniban és www.martonvasar.hu oldalon.
tően nem önkormányzati területekről van szó. Ilyen példáKérdés: A jövőben várható javulás
ul az Estike utca - Béke utca összeköa mellékutcák téli útviszonyait
tésével létrehozandó, lakópark menti
illetően?
terület. Az idei évben az önkormányVálasz: A Martongazda Nonprofit Kft.
zat megpróbálja beruházó bevonásáAz önkormányzat egyetlen
az elmúlt hetekben üzemelte be a mával vagy egyéb módon érdekeltté tenolyan helyi létesítmény megsodik tolólappal és sószóróval felszerelt
ni a terület tulajdonosait, ugyanis
valósulását sem támogatja,
kistraktorát, ugyanakkor a hathatós
jelentős igény mutatkozik új építési
amely veszélyt jelenthet az
eredmény eléréséhez nem elég a hóterületekre. Ezen felül a Brunszvikitt lakók életére.
kotrás, ahhoz több tíz tonnányi
terv kapcsán, a vasútállomás északi
síkosságmentesítő anyagot is ki kelleoldalán található területen egy tárne juttatnia a városnak. Ekkora men�sasházas lakóövezet kialakítása is
nyiségű szóróanyag beszerzése meglehetősen költséges tétel
tervbe van véve, mivel a helyi lakásbérlésre is komoly kelenne, ami egyéb karbantartási feladatok elől vonna el összereslet mutatkozik.
geket. Látva a lakosság ez irányú igényeit, a városvezetés a
Fontos kritérium viszont, hogy kizárólag olyan új lakóterüjövőben megpróbálja a hatékonyabb síkosságmentesítés érlet-kialakítást tud támogatni a városvezetés, amelyek nem
dekében átcsoportosítani Martonvásár meglévő erőforrásait.
rónak terheket a már itt lakó ingatlantulajdonosokra, tehát a
Az ideiglenesen megnyitott, a Deák Ferenc utcával párhuzahaszon érdekében a felmerülő költségek döntő részét (közmos patakparti utcában található kátyúk feltöltése a téli időművesítés, útépítés, intézményfejlesztés, stb.) az érintett beszakban folyamatos, a szakasz kiváltása a tartósan fagyfektetőnek kell viselniük.
mentes időjárás beállta után várható. Ekkor tud ugyanis
Kérdés: Jelent-e bármiféle hosszú távú veszélyt a vasút
nekikezdeni az önkormányzat a Széchenyi utcai híd megépímellett épülő Mirrotron-beruházás?
téséhez, továbbá a város többi mellékutcájában is ekkor
Válasz: Az önkormányzat egyetlen olyan helyi létesítmény
végezhetők el a tartósabb kátyúzási munkálatok.
megvalósulását sem támogatja, amely veszélyt jelenthet az
itt lakók életére. A Mirrotron Kft. martonvásári bővítésének
A közmeghallgatás végén a városüzemeltetéshez kapcsolódó
hatásait az önkormányzat független szakértők bevonásával
kérdések és észrevételek kapcsán Gucsek alpolgármester
vizsgálta meg, és azt találta, hogy a cég által felhasználásra
megjegyezte, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy a békerülő technológia biztonságos, nem jelent kockázatot a
rükhöz képest a Martongazda Nonprofit Kft. kollégái hatalcsarnok környékén élők számára. Minderről a Forum Martimas munkát végeznek az itt lakók érdekében, így akár már a
niban és egy lakossági fórumon is tájékozódhattak az érdekkorahajnali mínuszokban is lapátot ragadnak, ha a szükség
lődők. A szóbeszéd, mely szerint a beruházás veszélyes, abmegkívánja. A városvezetés keresi a lehetőséget, hogy megból a téves alapvetésből indul ki, hogy Martonvásáron egy
felelően elismerhesse az érintett kollégák munkáját, illetve
nukleáris projekt valósul meg. Ez természetesen nincs így,
azt is, hogy új munkavállalókkal bővülhessen a Martongazda.
amit jól példáz, hogy a radioaktív létesítmények esetében
Az egyre jelentékenyebb városüzemeltetési feladatok ellátászigorú országos jogszabályok (pl. 1996. évi CXVI. törvény az
sának megoldásáig pedig a helyiek jóindulatában és megératomenergiáról), semmint az önkormányzati testületek hatésében bízik a városvezetés.
tározatai a mérvadóak. Akikben további kétségek merülnek
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NÉV

Martonvásári kamionforgalom
Hétről hétre csökken a városunkba szabálytalanul behajtó
kamionok száma, állítja Tóth Tibor, martonvásári közterületfelügyelő. Az átmenő nehézgépkocsi-forgalom Budai útról
történő decemberi kitiltása óta a közterület-felügyelet mintegy 50 alkalommal állított félre nehézgépjárműveket Martonvásár közigazgatási határain belül. Az esetek többségében a
súlyhatár alatti vagy a célforgalmat megtestesítő, engedéllyel
rendelkező teherautókról volt szó, így csupán 18 sofőr kapott
büntetést az elmúlt 2 hónapban. A súlykorlátozást meghaladó
járművekkel kapcsolatos behajtási engedélyeket a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságától lehet kérvényezni, a kisebb martonvásári utcák esetében pedig a Martonvásári Polgármester Hivatal Műszaki osztályát is fel kell keresni.

ADÓSZÁM

A Martonvásári Katolikus Egyházközségért

18494060-1-07

Együtt-Értük Alapítvány

19097123-1-07

Embertársainkért Alapítvány

19096517-1-07

Golden Tiger’s Kung fu Club SE

18228995-1-42

Martonvásár Sportjáért Alapítvány

19097037-1-07

"Martonvásárért" Alapítvány

18481116-1-07

Martonvásári Fúvószenei Egyesület

18497063-1-07

A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány

18485866-1-07

Martonvásári Kézilabda Sportegyesület

18497111-1-07

Martonvásári Kulturális Egyesület

18486489-1-07

Martonvásár Sport Klub

19820480-1-07

Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány

18484195-1-07

Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány

18791745-1-07

Harmonikus Fejlődés Alapítvány

18490327-1-07

Százszorszép Alapítvány

19095619-1-07

Szent László Völgye Lovas Egyesület

18495339-1-07

Martonvásári Gyermekkert Alapítvány

18493368-1-07

Rekordszámú véradó Martonvásáron!
Igazán büszkék lehetünk magunkra: A Vöröskereszt tájékoztatása szerint rekordszámú, 46 fő véradó jelent meg szerdán a BBK-ban, ami egy kisváros esetében kiugróan magas
részvételi aránynak számít. Mivel többen kérték, hogy legyen
gyakrabban véradás Martonvásáron, így a Vöröskereszt
igyekszik mielőbb visszatérni városunkba. Szívből gratulálunk az életmentőknek! Sokan biztosan már meg is kapták
az Országos Vérellátó Szolgálattól az SMS-t, melyben az áll,
hogy az általuk adományozott vért felhasználták.
FORUM MARTINI / 2019. FEBRUÁR
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„NEM ÉREK RÁ MEGÖREGEDNI”
FARKAS ERZSÉBET A VÁROS SZERETETÉRŐL

„Az ember mindehova elmegy, ahova igazán
el kell mennie" - mondja, pedig igazából
mostanában sokszor fáj a lába az örökmozgó és
mindig energikus Farkas Erzsébetnek, miközben
a nappalijában meséli a Forum Martininek, hogy
miképp lett szerelmes a városba és hogy a
lábfájásnál csak a lelkesedése nagyobb.
„Hívő vagyok, meggyőződéses református és természetesen
eljárok az istentiszteletekre is, de alapvetően jelző nélküli
hívő vagyok, igazából csak keresztény, magyarán: Jézus
Krisztusban hiszek, így szívesen megyek a katolikus templomba is ugyanúgy, mert igenis több van, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt. Ez a társadalmi életre is vonatkozik, meg az emberekre is úgy általában” - mondja. Hisz
abban is, hogy a társadalmi érzékenység és a politika összefügg a hitével. „Segíteni kell a másikon - ez az alapvető feladata a politikának és a politikusnak, és főleg a mindenkori
helyi politikának. Azt akarom, hogy jobbá váljanak a dolgok,
ez a az alapvető credo-m” - mondja a képviselőasszony és
szóba hozza Horváth Ottót is, aki szerinte mintája lehetne
annak, hogy kell felelőséggel szolgálni egy várost. „Ő oroszlánként küzdött mindenért, ami martoni. Mindenki szerette,
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nem az számított, hogy mi a politikai színe. Amikor valaki
várost vezet, akkor eltűnnek a pártok színei, ez csak akkor
fontos, amikor választások vannak és bejátszanak a küzdelmekbe a politikai szimpátiák és programok. De amikor megválasztják az illetőt egy felelős posztra, akkor már mindenkit
kell képvisenie, és például ezt látom dr. Szabó Tiborban
alapállásában is” - mondja, nem hagyva kétséget afelől, hogy
meggyőződéssel támogatja a városvezetést, ugyanakkor azt
is látja, hogy az országos politika okozta csömör annak is
betudható, hogy az a szerénység, ami például a környék politikusai jellemző, hiánycikk az országban. „Sokan elfelejtik
azt, hogy honnan jöttek és annyira jó, hogy a Pannónia Szíve
térségben úgy tűnik, mindenki tudja a helyét” - teszi hozzá.
Erzsébet 2003-tól fideszes politikus, a párt helyi elnöke, de
régebb óta foglakozik a társadalmi kérdésekkel, s igazából
szerinte a polgári körökkel kezdődött minden. Aztán szerinte
van ebben a politikában minden, ami nem igazán 'politika'.
„Tisztítottuk a várost, szedtük a szemetet vagy játszóteret
csináltunk, én azt gondolom, hogy nincs alantas munka.
Amit ezért a városért teszünk, csak szép és felemelő lehet” teszi hozzá.
Már nagyon régen szerelembe esett Martonvásárral. „Székesfehérváron laktam, 22 éves vegyész voltam, kémiai laborba
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kerültem Fejér megyében. A martonvásári vízműkutakat
éppen akkor alakították ki, és én, mint köjálos, 'kiszálltam' a
helyszínre. A Szent László patakot is tanulmányoztuk. Mondtam is akkor: milyen jó lehet annak, aki itt lakik. Vágytam
idejönni mindig, bevonzott a város. Sőt, kijártunk Erdőhátra
is, az akkori meteorológiai állomásra levegőtisztaságot ellenőrizni. Az is gyönyörű hely, oda voltam azért is. Ez csak
az első élmény volt. Agrármérnök volt a férjem, Budaörsre
kerültünk, szaktanácsadó lett a gyúrói és a martonvásári
tsz-nél is, úgyhogy ez volt a második kapocs. „Sokat jártunk
ki akkor is, a cégünk is megalakult, akkor a könyvelőnk is itt
volt, a barátaink is. Mondom, vonzott bennünket a hely, nem
tudtunk szabadulni, ha akartunk volna, akkor sem.

Aztán, ahogy az lenni szokott, lett eladó ház is, nekünk meg
már tele volt a hócipőnk a budaörsi lakóteleppel, belevágtunk az itteni életbe. Sose bántuk meg, nagyon szeretünk
martonvásáriak lenni. Tisztelem az ittélőket és ők is tisztelnek bennünket. Kölcsönös szeretet fűz bennünket egymáshoz. Egy zsizsgő ember megtalálja itt a számítását és én
mindig is aktív ember voltam. Szeretek résztvenni mindenben, ami előreviszi az emberek életét. Nem érek rá megöregedni. Hetven fölött vagyok, de tele vagyok szeretettel és
hálával a város iránt. Körbevesz a családom, a szerető férjem, unokák, és persze a városlakók, akik szintén a családom,
és ez nem túlzás. Örülök a martonvásári életnek.”
| Forum Martini

KERTÉSZKEDÜNK ÉS IMÁDJUK
KELL-E A KERTBE PERGOLA?

Hát persze, hogy kell! Kinek ne kellene egy ilyen
csodálatos kerti építmény? Jó esetben díszes a
külleme, növény van rá futtatva, alatta székekasztalok vagy sétány, esetleg egy kiemelendő
díszelem. A szakkönyvek szerint „kiterjeszti a
térélményt”. Ha tavasszal elkészül, éppen ideális
lesz már az idő arra, hogy csak úgy terjessze
a család térélményét. Ám addig is van idő
tervezgetni, és jó ácsot keresni.
A kerti kapuk és pergolák nagy kedvencek a kertekben már
évezredek óta. Az ókori Kínában, majd Japánban és még a Római Birodalomban is általános kertépítészeti megoldásnak
számított, ami nem a véletlen műve. Remek árnyékolási és
díszítő értéke ma is éppen olyan jó, mint azelőtt. Míg régebben az európai főúri otthonokhoz tartozó parkokban kő- vagy
téglapillérek tartották a kovácsoltvas futtatórácsokat, addig
manapság leginkább fából készült változatokat látunk a kertekben, ami otthonos, bensőséges hangulatot ad a kertjeinknek. Valódi kuckós, romantikus helye lehet ez a kertnek, ha
jó helyre tesszük és átgondoljuk a köré ültetett növényeket.
Díszkapu vagy pergola?Míg a díszkapu egy keskenyebb építmény, a pergola „árkádsorhoz hasonlatos elnyúló, egymáshoz csatlakozó kapuzatok sora” (Dr. D.G. Hessayon: Építem
a kertem), amit akár egy falhoz is rögzíthetünk. Azonban
egyiknek sincs teljesen fedő teteje, csak átnyúló keresztgerendák, amik így részleges árnyékolást és éppen megfelelő
helyet adnak az aláültetett futónövénynek.
A férjem például mindig vágyott egyre. Persze engem sem
kellett sokáig győzködni a dologról, azonnal láttam magam
előtt a rákúszó rózsákat, ő meg a szőlőfürtöket. Tavaly jutottunk el a megvalósításig, mert nem csak a tökéletes ácsot
találtuk meg, hanem a helyét is a kertben. A veteményest
takarjuk vele, lezárva a pihenő- és „díszkertet”. Kigondolt vonalában a szőlőt már két éve elültettük, így amikor tavaly
tavasszal megépült az építmény, csak szépen rávezettük a
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szőlő addigra nagyot nőtt „indáit” (bár ez is egy külön tudomány), két sarkára pedig telt virágú rózsát ültettem.

ÍGY ÁLLJUNK NEKI

Gondoljuk át, mire szeretnénk használni a pergolát! Mert
célja mindenképp legyen, ne csak egy kikerülendő tárgyként
végezze. Díszes kis sétaút vagy pihenőhely éppen ideális lehet alatta. Ezenkívül fontos, hogy olyan stílusban gondolkodjunk, amilyen a ház és egyéb épületek a kertben. Hogy kérgezett oszlopot vagy fűrészelt fát veszünk, pusztán ízlés (és
a választott stílus) kérdése, mi az utóbbi mellett döntöttünk.
Az áccsal való egyeztetés után megrendeltük a megfelelő
faanyagot, majd a főoszlopoknak betonalapot készítettünk,
amibe fém leszúrócsúcsot tettünk. A száradással együtt ez
eltartott két napig. Az ács és munkásai pedig egy nap alatt
összerakták a mi fél-pergolánkat. A férjem utána szépen lekente az egészet mahagóni színű páccal néhányszor, mert a
házunk fa részei mind ilyen színűek.
Hamar jó helye lett így annak a csinos, alumínium kerti asztalnak és négy széknek, amit egy aukción vettünk azzal a
céllal, hogy ott töltjük majd a nyári délutánokat, amikor már
szépen árnyékolja a helyet a felfutott szőlő és rózsa. Idén már
egész a tetejéig ér majd mindkettő, nem is kellett sokat várni.
| Suplicz Rita
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MÁSKÉPP-BALETT
KLASSZIKUSTÁNC MARTONVÁSÁRON

Mit ér egy magyar táncos
az amerikai show business
világában? Lehet 24 óra
alatt kétnapi feladatot
elvégezni? Miért kellett egy
behajtani tilos tábla, hogy
Martonvásáron elinduljon a
balettoktatás? - erről mesélt
nekünk Kuthy Mercedesz és
férje, Nagy Kuthy Zoltán.
- Hogy lettetek balett-táncosok?
- Kuthy Mercedesz: Engem ügyvédnek szántak a szüleim.
A tánc véletlenül jött, a család talán nem is vette komolyan,
ők arra figyeltek, hogy jó tanuló legyek. Akkor már jártam fel
Budapestre is táncolni, még hezitáltam a pszichológia és a
balett között, de egy mesterem azt mondta, ideje tényleg
döntenem - és a tánc lett a befutó. Felköltöztem a fővárosba,
és rövid időn belül azt vettem észre, hogy egyszerre járok
Jeszenszky Endréhez - aki klasszikus alapokat és az országban
elsőként jazztáncot oktatott -, lépek fel zenés produkciókban
városszerte és a tévében, miközben a Madách Színház tánckarának is a tagja vagyok; járok a Táncművészeti Főiskola
mesterszakára, és az ott tanultakat rögtön alkalmazom is
Martfűn, a balettiskola ifjú növendékein. Ezt az időszakot
viccesen csak a “siker, pénz és csillogás” időszakának hívom,
és ma sem értem, hogy fért be ennyi minden 24 órába.
Nagy-Kuthy Zoltán: Én nagyjából egyforma erőbedobással fociztam és néptáncoltam, amikor 14 évesen döntenem
kellett a kettő között. Volt bennem művészi véna, ezért a pécsi művészeti szakközepet választottam. Ott négy éven át
nem csak balettet, de modern táncot és színészmesterséget
is tanultam. A tanáraim egy év után azt mondták, érdemes
lenne megpróbálkoznom a Balettintézettel is, ahova felvettek, de egyszerűen nem tetszett az ottani légkör, így maradtam Pécsett. 18 évesen viszont nem voltam fülig szerelmes a
táncba. Vonzott a kaland, lettem volna kamionos is, de mégis
Debrecenben lettem színész - bár az első szerepem egy beugrás volt a Csodálatos mandarin-ba. Egy év után mégis vis�szatértem Pécsre, ahol Herczog István vezérletével egy nemzetközi balett-társulat szerveződött, addig sosem tapasztalt
magas színvonalon, orosz balettmester irányításával. Ezt
már igazán élveztem, de öt évig nemcsak balett-, de éhezőművész is voltam. Akkor a társulatban is megváltozott valami és szükség volt arra, hogy a családomat is tudjam támogatni. Így jött a Madách Színház, ahol egy új társulatot
kerestek. Nagyon kemény szelekció volt, de én bekerültem.
K.M.: Ma divat azt mondani, hogy régen minden jobb volt,
de igaz, hogy ami mai szemmel-füllel nem tűnik igazán
komoly produkciónak - például táncolni az Astoriában, a
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Halászbástyán, a televízió zenés produkcióiban -, bizony
az volt. A Madách-ban például Markó Iván vagy éppen
Roberth North vitt színre koreográfiákat.
- Itt, a Madách-ban ismerkedtetek meg egymással?
N.K.Z.: Igen. Itt láttam egy magas szőke lányt, hosszú lábain zöld harisnyával. Aztán később persze arra is gondoltunk,
hogy közösen kellene valamit csinálni, ám konkrét ötletünk
nem volt. Az élet megoldotta a kérdést. Egy olasz barátunk
táncos újságjában láttunk meg egy pálmafás-napsütéses
képet, és őt kérdeztük, mi az - mert akkor még egy szót sem
tudtunk angolul. Ő mondta, hogy egy amerikai cég hajókra
keres táncosokat. Megkértük, segítsen jelentkezni, küldtünk
magunkról egy ügyetlenül összerakott videókazettát, majd
elmentünk nyaralni két hétre. Mire hazaértünk, tele volt az
üzenetrögzítőnk az amerikaiak hívásával, hogy menjünk
Floridába próbatáncra.
K.M.: Írtunk, hogy túl messze vannak, sokba kerülne - erre
küldtek nekünk repülőjegyet. Muszáj volt hát odamennünk.
Ma is beleborzongok, ha eszembe jut a meleg, ami megcsapott
kilépve a repülőtér ajtaján, ahol a sárga taxik sorakoztak…
N.K.Z.: Életem első repülése volt, és rettegek a magasságtól. Az első hónapban nem betanultunk, hanem gyakorlatilag felvételiztünk. És akkor derült ki, hogy rengeteg mindent
nem tudunk. Hiába volt balett-táncos diplománk, ha életünkben nem szteppeltünk, nem írszteppeltünk. Ezt mind ott kellett megtanulni.
- Mennyi időtök volt erre?
N.K.Z.: Három hét. Ennyi idő alatt kellett betanulni három
komplett show-műsort. Éjjel kettőkor a fürdőszobában gyakoroltuk, amit az innen-onnan megszerzett videókon láttunk.
Meg amit a próbákon. Akkor tanultuk meg, hogy az európaiak
azért dolgoznak, hogy élhessenek, az amerikaiak meg azért
élnek, hogy dolgozhassanak. És mi Amerikában voltunk.
K.M.: Talán feladtuk volna, de tartotta bennünk a lelket,
hogy láttak bennünk valamit. Kicsit ott motoszkált bennünk,
hogy otthon lehetnénk akár koreográfusok, balettmesterek,
de ki akartunk törni a megszokott keretekből.
N.K.Z.: Azt hittük, minden sínen van, de kiderült, hogy még
csak tartalékok vagyunk - sőt, szét is akartak minket válasz10

tani. Erre azt hazudtuk, hogy házasok vagyunk, így sikerült
együtt maradnunk, de éreztük, hogy valami komolyabb
dologgal kell előállnunk. Ez lett volna az emelős számunk,
amit már itthon is csináltunk. A sors úgy hozta, hogy ennek
a műfajnak, az általuk adaggiónak hívott dolognak a legnagyobb sztárja épp ott volt, ahol mi próbáltunk. Emlékszem,
meg is sértődtem, hogy milyen fancsali képet vág közben,
biztos irigy. Aztán feljött a színpadra, elkérte Mercit, és azt
mondta, megmutatná az egyik egyszerű figurát, a helikoptert. És felkapta, felemelte olyan gyorsan és magasra, amit
elképzelni sem tudtam, majd megpörgette.
K.M.: Akkor esett le nekünk, hogy nem táncot, hanem
cirkuszi mutatványt várnak tőlünk. A fiú pedig tesztelt, igazából megsérült a párja, és őt akarta velem helyettesíteni, de
nem adtam magam.
N.K.Z.: Nekiálltunk tehát megtanulni ezt is. Szerepeltünk a
táncműsorokban és felléptünk a mi kis emelésünkkel, miközben folyamatosan gyakoroltunk. Aztán megsérült a hátam, az egyik turné végén már a zoknimat sem tudtam felhúzni. Kiderült, hogy így nem folytathatjuk tovább. Az a
tartás, ami a tánchoz kell, teljesen alkalmatlan ahhoz a fajta
cirkuszi emeléshez, amit az adaggio megkíván, így ismét
dönteni kellett. Kerestünk egy másik társaságot, ahol csak
az emelést kellett bemutatnunk, amihez fel is szedtem pár
kilót és izomzatot a megfelelő tartáshoz.
- És akkor végre sztárok lettetek.
K.M.: Majdnem. Mire igazán jó lett a számunk, addigra már
nem ez volt a nagy szám, hanem a lassú emelés, aztán a
tissue, a magasba akasztott kötélen végrehajtott kettős gyakorlat. Ezt is megtanultuk, és azt is, hogy addig becsülnek
meg a show business világában, amíg pénzt tudunk keresni
és a szerződés tart. Nem panaszkodunk, bejártuk a világot,
jól kerestünk, éltünk Las Vegasban, de tíz év hajós élet és
még ötévnyi visszajárás után váltani akartunk. Hazajöttünk.
Szerettünk volna egy nagy kertes házat, így elkezdtünk vidéken is nézelődni. Egy tordasi barátunk hívott, hogy nézzünk körül nála, vannak errefelé is eladó házak jó áron. Este
szétnéztem az interneten, és találtam egy kedves-elvarázsolt házat a környéken, ami nagyon megragadott. Másnap
aztán leautóztunk Tordasra, majd visszafelé jövet kicsit eltévedtünk. Zoli behajtott egy behajtani tilos táblánál, majd
egyszer csak megláttunk a bokorban egy “ház eladó” táblát.
Egy óra múlva már a házban álltunk, ami a legnagyobb megdöbbenésemre az a kedves-elvarázsolt épület volt, ami már
a neten is megtetszett. Megvettük.
- Ekkor nyitottátok meg az iskolát?
N.K.Z.: Nem, még két évig kijártunk, csak utána költöztünk
igazán ide. Akkor fedeztük fel a Brunszvik-kastélyt, és gondoltam arra, milyen jó lenne itt balettórákat tartani gyerekeknek.
K.M.: Én pedig teljes erőből próbáltam lebeszélni róla.
N.K.Z.: Igen, de én úgy gondoltam, hogy mi sem egyszerűbb, mint kellő táncosi-tanári papírokkal felszerelkezve
gyerekeknek órákat tartani, továbbadni valamit a tudásunkból. Így az sem állított meg, hogy azt mondták, nincs hely
erre a kastélyban, meg minek is az a balett, van Martonvásáron néptánc meg hiphop, elég az. Így kezdtünk Tordason, az
iskola néptánctermében, ahonnan később a művelődési házba költöztünk. Éreztük, nem az igazi, hogy minden órára az
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autóval visszük a balettrudat, utána meg elhozzuk - kellett
egy állandó hely. Ez lett a mai termünk itt, Martonvásár
szélén, a Szent László út 44-ben, az első emeleten.
- Egészen megdöbbentő, hogy mennyire mások
vagytok, amikor négy- és amikor tizennégy évesekkel dolgoztok. Ez tudatos?
K.M.: A gyerek tanít, főleg a saját gyerek. Hatévesen érdemes kezdeni a szakmai munkát, de persze addig is lehet rá
készülni, és egy négyévesnek is fenn kell tudni tartani a
figyelmét, együtt mozgásra lehet késztetni, de semmit sem
akarunk elsietni. Persze vannak videók a neten, hogy hétévesen spicc-cipőben táncolnak, de nálunk ilyen nincs. Kivárjuk a fizikai és mentális fejlődés megfelelő szakaszát,
hogy továbbléphessünk a csoporttal.
N.K.Z.: Nem azt kell kikövetelni, hogy ránk figyeljenek, hanem annyira kell figyelni rájuk, hogy ezt észrevegyék. Ilyenkor megnyílnak és a maguk szintjén rendkívül együttműködőek lesznek. Persze ez más szint egy négyévesnél meg egy
érettségire készülő majdnem-felnőttnél. Másképp lehet rájuk hatni, másképp motiválhatók és másképp jutalmazhatók.
Nagyon fontos, hogy tudjanak rajtam nevetni. Direkt elrontok dolgokat, mindent megteszek, megteszünk, hogy
azért figyeljenek ránk, amit teszünk, és nem azért, mert mi
vagyunk a tanárok. Nem felnézni kell ránk, nem tekintéllyel
nevelünk. Inspirálni szeretnénk őket.
K.M.: Sokaknak mi vagyunk a második család: ha belenéznek a szemünkbe, lássák, jót akarunk neki. Így talán tényleg
példaképek vagyunk, de meg lehet minket kérdőjelezni, mint
ahogy mi is nap mint nap beszélünk egymással szakmai dolgokról. Nem gondoljuk csalhatatlannak magunkat.
- Lehet egy olyan sok hagyománnyal és előírással rendelkező dolgot, mint a balett, ilyen szabad szellemben
oktatni?
K.M.: Mi nem balerinákat, balett-táncosokat nevelünk, hanem egy mozgásformát adunk át. Szerintünk ez nem különleges emberek különleges szórakozása. Talán bele is őrültünk volna, ha csak balett lett volna az életünkben. Azt
viszont valljuk, ez az alap, ez megadja a koordinációt, az
izomérzetet, az erőt, a rugalmasságot más táncstílusokhoz
is. Olyan, mint a kottaolvasás a zenésznek. Aki a későbbiekben tényleg táncos akar lenni, annak mi megadjuk az alapot,
de nem cél, hogy mindenki az legyen.
N.K.Z.: Többet el lehet érni ösztönzéssel, azzal, hogy megmutatjuk az élvezetet a táncban. Nem a tekintélyünkkel próbálunk
hatni, de mindehhez szakmailag tökéletesnek kell lenni.
- Rengeteg díjat nyertetek már versenyeken. Ez fontos?
N.K.Z.: A díj? Az nem, de a verseny igen. A gyerekek imádják,
kell a cél, kell valami, amiért megéri dolgozni. A balett-terem
nem adja meg azt az adrenalinlöketet, amit egy versenyhelyszín színpada. A helyezés nem számít, de az igen, hogy az
esetleges sikert és kudarcot is fel tudják dolgozni. Nálunk
alapelv, hogy mindenki jön versenyezni, nem csak a kiválogatott kevesek. A koreográfiáinkkal igyekszünk mindenkinek
megmutatni az ügyesebbik oldalát. Az igazi siker pedig az,
amikor érzik, hogy magukhoz képest mindent megtettek, és
megjelenik a semmi máshoz nem hasonlítható, őszinte színpadi mosoly.
| Busánszky Lajos
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SZOMSZÉDOLÁS - TORDAS
A tordasi evangélikus közösség eredete
1713-ra nyúlik vissza, amikor Felvidékről érkező
evangélikus családok újra benépesítették a török
időkben rommá lett települést.

Templomunk 1790-ben épült, eredeti formáját mai napig
megőrizte. 1855-ben épült orgonája országszerte ismert,
zenészek által kedvelt hangszer. Fejér megyében az
evangélikusság "szórványhelyzetben" van, a mi vidékünkön Tordason és Gyúrón van jelentősebb létszámú
evangélikus közösség - kapjuk a fontos információkat
Süller Zsolttól. A tordasi gyülekezet közössége a régi
tagok mellett számos új családdal bővült az elmúlt
évek során. Istentiszteleteiket Tordason vasárnaponként 11 órakor tartják, Martonvásáron pedig minden
hónap első vasárnapján 15 órakor a római katolikus
templomban. Rendszeres hétközi gyülekezeti alkalmaik a női- és férfi bibliaolvasó kör, Gyúrón bibliaóra,
könnyű- és kamarazenei próbák az istentiszteleti
szolgálatra készülve és természetesen az iskolai hitoktatás. Szeretettel hívják és várják gyülekezetük közösségébe a Martonvásáron élő evangélikusokat is.

Következő alkalmuk a Házasság Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódik, amelyre szeretettel várják
a fiatal és idősebb házasokat egyaránt. A rendezvény vendégei Révész Szilvia, aki tizenhat évig a
Baptista Szeretetszolgálat munkatársa volt, ebből
nyolc évet kommunikációs igazgató. 2009 óta a
Family magazin szerkesztője és állandó szerzője.
2017 januárjától Isten teljes idejű “kommunikációs
munkatársa”. Előadó konferenciákon, a Baptista Rádió
Nappali című családi magazinjának szerkesztőműsorvezetője, és a Dunántúli Női Misszió vezetője.
A másik vendég természetesen Révész Lajos, aki
Velencén szolgált lelkészként, majd egy évig feleségével Mongóliában végzett missziós munkát, jelenleg a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet lelkésze.
Kontakt: http://tordas-gyuro.blogspot.com/
email: suller.zsolt@evangelikus.hu

Házasság hete
Előadók
Révész Szilvia
és Révész Lajos

Érzelmi
szükségletek a
házasságban

február 22. péntek
18:00

Helyszín:
Tordas Evangélikus
gyülekezeti terem
Tordas, Szabadság út 132.
Tordas-Gyúró Evangélikus
Egyházközség
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ELNYOMÁS ÉS
SZERELEM
MÁRCIUSI MASZK
LORCA-BEMUTATÓ

A MASZK társulata újabb bemutatókra
készül tavasszal. Fontos volt számukra,
hogy tovább szélesítsék a repertoárt,
különböző témájú és hangulatú
előadásokkal örvendeztessék meg
a martonvásári és környékbeli
közönséget.
„Idei első új darabunkként Federico García Lorca ‘Bernarda
Alba háza’ című művét mutatjuk be 2019. március 23-án
19:00 órakor a Brunszvik-Beethoven Közösségi Házban” tudtuk meg a Resetár-Csikász-párostól, akik szerint “ezen
az estén mélyen elgondolkodtató, tanulságos történetet láthat minden 14 év fölötti érdeklődő.”
A tragikus sorsú Federico García Lorca 1936-ban keletkezett műve a nők helyzetét mutatja be a huszadik század
elején Spanyolország egyik kis falujában. A komoly, feszültségekkel teli dráma tíz női sorsot mutat be, akik egy fedél
alatt kénytelenek eltölteni az időt nyolc éven keresztül,
míg az apjuk halála utáni gyász véget nem ér. Bernarda
Alba öt lánya között a feszültség egyre fokozódik egyetlen
férfi miatt, melynek tragédia lesz a vége. Hogyan próbál az

ember kitörni egy ráerőltetett helyzetből? Mit tehetünk az
elnyomás ellen? Mit tehet öt lány, ha nincs egyebe, csak a
tisztessége? Az élni akarás küzdelmét mutatja be egy olyan
házban, ahol nincsen élet, csupán egyetlen kisgyermekben.
A próbafolyamat alatt a lányok egyik feladata az, hogy minél
jobban egymásra hangolódjanak. Fontos, hogy megértsék,
hogy a nők helyzete akkoriban közel sem volt rózsás. Sokat
beszélgetnek a tisztességről, az elnyomásról, a felelősségről,
és persze a szerelemről. „Mindnyájunk érezte már valamilyen formáját az elnyomásnak, és minden ember érzett már
szerelmet, akár viszonzásra került, akár nem. A 14-20 éves
fiatalokban megfogalmazódó kérdésekkel foglalkozunk
García Lorca drámáján keresztül.” - tudtuk meg a MASZK
szakmai vezetőitől. Mi meg nagyon várjuk a bemutatót.

MARTONI SZÍVEK
Valentin nap előestéjén, röpke négy óra alatt, Orosz Kata
és Fejes-Kocsis Kati vezetésével 200 szívecskét rejtettek el
városunk főbb pontján, na meg persze kedves ismerőseik,
barátaik kapualjaiban.
Az akció célja annyi volt, hogy „kizökkentsük egymást a
megszokott monotonitásból és felhívjuk a figyelmet az
igazi értékek erejére” - mondták a szervezők. A projekt
zárásaként, még egy flashmobra is invitálták a városlakókat
a Für Elise kávézó teraszához péntek délután, hogy közösen,
égő mécsesekkel kirakjanak egy óriási szívet, amit egy
drónfelvétellel meg is örökítettek az utókornak.
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KARÁCSONY
FARSANG IDEJÉN
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
martonvásári gyermekotthonának tíz lakója
nyert el rendkívüli települési támogatást
Martonvásár Város Önkormányzatától,
ötszázezer forint értékben.
„Gyermekotthonunkban sokszorosan hátrányos helyzetű,
különleges nevelési igényű, értelmileg akadályozott gyermekeknek nyújtunk otthont pótló ellátást” - tudtuk meg
Dr. Hampóné Kiss Zsófia gyógypedagógustól. „Otthonuk ös�szetétele két élesen elkülöníthető csoportra osztható: az
értelmi akadályozottság középső, illetve alsó szintjén lévő
gyermekekre és a felső határon lévő, jobb képességű, de ös�szetett és súlyos magatartásproblémákkal küzdő, pszichésen
is terhelt gyermekekre.
Ezért nagy feladat minden gyermek esetében megtalálni
azt a tevékenységet, amely a számára sikerélményt biztosít, segíti őt önmegvalósításában, a meglévő készségeinek,
képességeinek kibontakozásában, erősítésében, valamint
újak tanulásában.
E célok megvalósulását az élménypedagógiai és a gyógypedagógiai módszerek ötvözésével érhetjük el, melyekhez
gazdag eszközkészletet sikerült beszereznünk az önkormányzati támogatásnak köszönhetően.
A személyiségfejlesztő társasjátékok, kognitív képességeket

fejlesztő munkafüzetek, tananyagok, sokoldalúan használható mozgásfejlesztő eszközök, kézműves alapanyagok, írószerek, konstrukciós játékok, diagnosztikus anyagok segítik
a különböző mentális képességű, érdeklődési körű, motiválhatóságú gyermekek egyéni fejlesztését, szabadidejük változatos eltöltését. A gyermekotthon valamennyi lakója és
dolgozója nevében köszönjük Martonvásár Város Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a nyújtott
támogatást. A megvásárolt eszközök és játékok segítségével
igyekszünk még sikeresebbé, eredményesebbé tenni szakmai munkánkat.”
A martonvásári Polgármesteri Hivatal részéről Gucsek István
alpolgármester és Széll Anett szociális ügyintéző vettek
részt a jelképes átadóünnepségen. A gyerekek megcsodálták
az érdekesebbnél érdekesebb játékokat, melyeket a vendégekkel közösen, gyorsan ki is próbáltak. Szerencsére időbeli
tájékozódást segítő naptár is volt az ajándékok között, mert
enélkül, az önfeledten játszadozó gyermekek között könnyen
hihette volna bárki, hogy újra Karácsony van.

EGYEDÜL IS
BEAVATKOZHATNAK
TŰZOLTÓINK
Széleskörű összefogással alig több mint egy
év alatt az önálló beavatkozás jogosultságát is
megszerezte a martonvásári tűzoltó egyesület.
Az önkéntesek január elsejétől a vállalt készenléti időben
Fejér megye öt településének közigazgatási területén a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok nélkül avatkozhatnak be a káreseteknél. A január tizenötödikei, martonvásári
beiktatási ünnepségen a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője is az önkéntes szerepvállalás jelentőségét hangsúlyozta.
A legnagyobb érték a biztonság – emelte ki köszöntőjében dr.
Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere. A város első embere biztosította az egyesületet az önkormányzat támogatásáról. Kiemelte, hogy a települések lakói úgy szeretnének élni,
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hogy biztonságban tudják családtagjaikat, és ha mégis baj
történne, akkor hamarabb és közelebbről érkezzen a segítség.
Az ünnepségen Pimper László elnök megköszönte az önkéntesek összefogását, és hangoztatta: a csapat lelkesedését tükrözi, hogy, bár négy fővel vállalták a készenlétet, a legtöbbször
legalább nyolcan indulnak a bajba jutottak megsegítésére.
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JÓTÉKONYSÁGI EST
A BEETHOVENBEN
GÁBORNÉ S. EDINA AZ ISKOLA-BÁLRÓL

Az iskola fejlesztésére és a hátrányos helyzetű
diákok támogatására fordítják a Martonvásári
Beethoven Általános Iskolában a március 2-án
megrendezendő jótékonysági est bevételét.
- Hogyan merült fel az ötlet az I. BJE megszervezésére?
- Az idei évben hagyományteremtő céllal szeretnénk megrendezni az iskolában egy jótékonysági estet, aminek ötletét
már az új igazgató, Csapó Tamás pályázati anyagában is
olvastuk, úgyhogy a nagyon aktív szülői szervezettel, az ún.
SZMK-val bele is vágtunk a szervezésbe.
- Kiket várnak a jótékonysági estre?
- Szeretettel látunk minden jelenlegi és régi szülőt, elballagott diákot, akik szeretnék jól érezni magukat. Természetesen az egy tartalmas estét eltölteni kívánó martonvásári és
környékbeli lakosokat, baráti társaságokat is várjuk, akik a
részvétellel természetesen az iskolát támogatják.
- Milyen programokat kínálnak a vendégeknek?
- Kapunyitás 19 órakor, igény esetén vacsoralehetőség (vacsorajegyek február 28-ig vásárolhatók). 20 órakor Spiriev
Teo énekes zenekara ad egy élő koncertet 3 fúvóssal, zongorával, basszussal és dobbal megtámogatva, majd Dj Kozi
gondoskodik a jó hangulatról. Úgy tudjuk, hogy az igazgató úr
az élő koncerten fellép hangszerével, úgyhogy igazán különleges alkalomra számítunk. A hátteret pedig a diákok farsangi rajzaiból összeállított kiállítás fogja színesíteni.
- Hol lehet jegyet vásárolni?
A jegyek megvásárolhatók az iskola büféjében: támogatójegy
(belépő) 2000 Ft, vacsorajegy 5000 Ft.
- Mire fordítják a befolyt összeget?
- Sok-sok ötlet felmerült, a jótékonysági est bevételét az iskola a természettudományi terem kialakítására, média-stúdió
szoba kialakítására és természetesen a rászoruló gyermekek
kirándulási költségeinek támogatására fordítja. Aki nem tud
részt venni az eseményen, de támogatná a kezdeményezéseket, kérjük, a támogató jegy vásárlásával segítse az iskolát.
A lényeg: mindenkit szeretettel várunk. Nagyon jó buli lesz.

SULI-GALÉRIA

Turóczi Zsófia, 6.c: Geometriai fantázia
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ESZPERENTE ELMETESZTEK, FEJTSD MEG!
E havi feladványunkat Tóth Balázsnak,
a Martonsport vezetőjének köszönhetjük,
aki a sportszervezés mellett szívesen kreál
fejtörőket is szabadidejében. Szólásokat
és közmondásokat rejtett el a mellékelt
eszperente fejtörökben, fejtsék meg, és
küldjék be címünkre.
Múlt havi zenei rejtvényünk megfejtései a
Beethoven emléke előtt Mar tonvásáron
is tisztelgő Liszt Ferenc, a vá rosunkban
többször is fellépő fantasztikus zongoraművész-karmester Kocsis Zoltán, illetve a
legendás gitáros és P. Mobil-tag Bencsik
Sándor voltak. A szerencsés nyertes Izsák
Jenő, 10 ezer forintos nyereményét a Macska
Panzió és Étteremben költheti el. Jó fejtést
kívánunk és jelezzenek, ötleteljenek, sőt,
küldjenek rejt vényeket, fejtörőket, örömet okoznak vele a
szerkesztőség nek
és az olvasóknak is.

FORUM MARTINI / 2019. FEBRUÁR

1. Eszed ne legyen heves, tested ne legyen sebes,
mert lehet, ezzel messzebbre mehetsz!
2. Lehet rengeteg helyen kellemesen elmerengsz, de ez
egyetlen rejteked, melyet lelkednek rendezel be, s
legesleg szeretsz!
3. Egy testes nyeles elem, mellyel merhetsz, megyeget
egy cseppekkel telt veremhez, ellenben egyszer
megreped, s ezzel befellegzett, e mese befejezett lett.
4. Rengeteg egyed, mely egekbe emelkedve mehet,
de kezekkel nem rendelkezhet, egy termetesebb,
rendezetlen egyedet verhet el.
5. Egy csepp terembe rengeteg kedves ember bemehet,
mert rendben meglesznek.
6. Keserves embert, mely kevesebbel rendelkezhet s
szerencse sem megy mellette, egy helyben termett
szerves egyed “keze” sem enged el.
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ESEMÉNYEINK

							

FEBR. 16.
|
IV. Jótékonysági Kézilabda Bál
		
20.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem

MÁRC. 02.
|
I. Beethoven Jótékonysági Est
		
19.00 órától
		
Beethoven Általános Iskola

FEBR. 19.
|
Teleki Blanka Hölgyklub – 		
		
„Örömtánc” indítása
		
16.30 órakor, BBK Központ

MÁRC. 09.
|
Termelői vásár és bolhapiac
		
07.00 órától 12.00 óráig
		
BBK Központ udvara

FEBR. 22.
|
Tessely Zoltán képviselő úr
		fogadóórája
		
17.00 órakor
		
Polgármesteri Hivatal

MÁRC. 15.
|
Az 1848-49-es forradalomra és
		
szabadságharcra emlékezünk
		
09.30 órakor
		
Emlékezés tere

FEBR. 25.
|
A kommunizmus áldozataira
		emlékezünk
		
18.00 órakor
		
Csendes gyertyagyújtás
		
az Emlékezés terén

|
Ünnepi testületi ülés,
		Díjátadó
		
10.00 órakor		
		
BBK Központ, Színházterem

FEBR. 28.
|
Szent László Völgye Segítő
		
Szolgálat - Gyermekvédelmi
		Tanácskozás
		
14.00 órától 17.00 óráig
		
BBK Központ
MÁRC. 02.
|
Polgármester házhoz megy
		
14.00 órától
		
Jókai utca, Deák Ferenc utca,
		
Teleki Pál utca, Széchenyi István utca,
		
Kölcsey Ferenc utca
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MÁRC. 19.
|
Teleki Blanka Hölgyklub –
		
Névnapok ünneplése műsorral
		
16.30 órakor
		
BBK Központ
MÁRC. 23.
|
Federico García Lorca:
		
Bernarda Alba háza című
		
előadást bemutatja
		
a MASZK társulat
		
Jegyek kaphatók: Fehérvári út 77.
		
19.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22 /460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés: Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök
13.00 - 14.00

Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

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.

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
2462 MV, Szent László út 24. | Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
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FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés:
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: 13-19 óráig
Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ:
www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, védőnő: Máthéné Jaskó Anna
tanácsadási idő: hétfő 8-12 óra között várandósok
és csecsemők részére; iskola-egészségügyi védőnői
feladatok ellátása; tel.: 30/950-0875

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

22 /460-023
30 /825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

22/460-039
22/460-065
18

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Bardócz Jonatán
Buzás Zoltán Ádám
Csörghe Benedek
Mata Kevin
Novozánszki Máté
Pankhardt Nóra Éva
Pogácsás Máté György
Szabó Bálint Levente
Varga Bánk Benedek

ELHUNYTAK*
Balogh Andrásné (97 év)
Hüll Lászlóné (77 év)
Letkó József (88 év)
Poszmik Pálné (74 év)
Sárga Sándor (57 év)
Urbán Istvánné (87 év)
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

MARTONVÁSÁR: nincs ügyelet ebben az időszakban
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: febr. 23., 24.; márc. 2., 3. 15., 16., 17.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: febr. 16.,17.; márc. 9., 10.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!
*Rendelkezésre álló adatok alapján.
Elhunytakról illetve újszülöttekről információt hozzátartozóik tudtával,
vagy azok kérésére teszünk közzé.

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám
alatti fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak, abban
az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/ ünnepnap
vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig
szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.

Lapzárta után érkezett

Bajnok lett a téli műfüves bajnokságon
Martonvásár felnőtt labdarúgó csapata.
Gratulálunk és örülünk!
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