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Meghívó
az augusztus 20-ai (szombat)
VÁROSI ÜNNEPRE
8-tól 10 óráig zenés felvonulás
a Martonvásári Fúvószenekarral
Várjuk a biciklisek, lovasok stb. csatlakozását
7 óra 30 perckor a Beethoven Általános Iskola elôtt.
Útvonal: Beethoven Általános Iskola, Emlékezés Tere,
Orgona utca, Ady Endre utca, Vasvári Pál utca,
Bocskai utca, Jókai utca, Szent László utca,
Beethoven Általános Iskola.

10 óra ünnepség a Városháza udvarán
Polgármesteri köszöntô és ünnepi mûsor
újkenyér szenteléssel
„Velünk – Bennünk” élô nemzetiségek:
sváb hagyományok bemutatása, kiállítással.
(A kiállítás megtekinthetô augusztus 26-áig
a hivatal nyitvatartási idejében.)
Sváb ételek kóstolója

A 21. Martonvásári Napok alatt sor került a 20 éve tartó német–magyar kapcsolat barátsági szerzôdésének
megújítására is. A megújított barátsági szerzôdés
szolgálja a két település és polgáraik közötti szoros
és baráti viszony fejlôdését, melynek lényege a kulturális találkozások és gazdasági együttmûködések ösztönzése és támogatása. Célja, hogy segítse az iskolák,
a civil szervezetek és az önkormányzatok között már
meglévô kapcsolatok és barátságok további ápolását
és újabb együttmûködések kialakulását.
A megújított szerzôdést a két település polgármestere, Robert Wiedemann és dr. Szabó Tibor írta alá.

Várjuk Önöket…
…augusztus 26-án (pénteken) 18 órakor marimba párbajra, Juhász Balázs és Palotás Gábor koncertjére a Rendezvényudvarba;
…augusztus 29-én (hétfôn) és 30-án (kedden) 15-tôl 17 óráig, valamint 31-én (szerdán) 10-tôl 12-ig, és 15-tôl 17 óráig a Beethoven Általános
Iskola portáján, ahol befizethetô a tankönyvcsomagok ára;
…szeptember 1-jén (csütörtökön) 8 óra 30 perckor (gyülekezô 8 órától) a tanévnyitó ünnepségre a Beethoven Általános Iskolába;
…szeptember 1-jén (csütörtökön), 2-án (pénteken), 6-án (kedden), 7-én (szerdán) és 8-án (csütörtökön) 8-17 óráig a Mûvészeti Iskolába
pótbeiratkozásra;
…szeptember 8-án (csütörtökön) 18 órakor a Mûvészeti Iskola tanévnyitójára az általános iskolába.
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Képviselô-testületi hírek
Képviselô-testületünk július 5-én
soron kívüli ülést tartott, melyen a
következôkrôl döntöttünk:
A képviselô-testület elôször 2008-ban
határozott arról, hogy megvizsgálja a
martonvásári közmûvelôdés területén, milyen – a lakosság számára kedvezô változást
jelentô és forrásaiban is biztosított – struktúraváltást lehet végrehajtani. Tavaly ismételten foglalkozott a kérdéssel, és összhangban
Martonvásár Önkormányzatának feladatellátásáról készült felülvizsgálat megállapításaival, úgy határozott, hogy az integrációnak
elsôsorban szakmai és lakossági érdekeken
kell alapulnia, melyre tekintettel a kérdéskört az intézmény-összevonás lehetôségén
túl is vizsgálni kell. A vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a martonvásári kulturális élet fejlesztése érdekében javasolt az
egységes intézményrendszer mûködtetése,
hatékonyabb mûködési és szakmai megoldások kidolgozása. Erre egy egységes vezetés – közös gondolkodás – lehet képes. Az
új intézmény hiánypótló tevékenységek ellátására vállalkozhatna, mint a ciklusban meghatározott önkormányzati célokkal összhangban álló turizmus, az idegenforgalom
fejlesztése, rendezvények szervezése, településmarketing feladatok, pályázati rendszerek mûködtetése, konferenciák szervezése, partnerségi kapcsolatok összefogása, civil szféra kapcsolatrendszerének kiépítése
és segítése. Mindemellett ellátná az eddigi
intézményi feladatokat is (könyvtár, klubház
tevékenysége). Mindezekre tekintettel úgy
döntöttünk, hogy a Klubház és Könyvtár in-

tézményét szeptember 1-jei hatállyal beolvadás útján egyesítjük a július 15. napjával
létrehozott új intézménnyel, a Martonvásári
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervezô
és Idegenforgalmi Központtal.
Módosítottuk a Beethoven Általános Iskola és a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratát. A költségvetési és a közoktatási törvény elôírásai és szabályozásának változása
alapján szükségessé vált az alapító okiratok
módosítása a normatív támogatás további
igénylésének biztosítása érdekében, melyre tekintettel egyhangú döntés született az
érintett közoktatási intézmények alapító
okiratának módosításáról, a sajátos nevelési igényû gyermekek fogalmának meghatározását érintôen.
Testületünk – élni kívánva elôvásárlási jogával – felhatalmazta a polgármestert, hogy a
megjelölt összeghatárig tárgyalásokat folytasson az adás-vétellel érintett Orgona utcai ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
érdekében.
Az egyebekben felhatalmaztuk a polgármes
tert, hogy a vágányzári menetrend módosításában tárgyaljon a MÁV STARTTAL
annak érdekében, hogy Tárnok mellett
Martonvásáron is álljanak meg a gyorsvonatok ezen idôszakban. Döntöttünk továbbá a háziorvosokkal kötendô módosított
szerzôdések jóváhagyásáról is.
Zárt ülésen tárgyaltunk átmeneti segélyké
relem elutasítása tárgyában benyújtott
fellebbezésrôl, helyben hagyva az elsô fokú
döntést.
A Képviselô-testület tagjai

Új forgalmi rend
Bizonyára észrevették, hogy az önkormányzat és a Martongazda Kft. megkezdte a forgalmi rend – korábban meghirdetett – átalakítást. A tervezetet hetekig lehetett megtekinteni és véleményezni a www.forummartini.hu oldalon. Sok szempontot igyekeztünk
figyelembe venni, melyek beépültek a tervbe. Szándékaink szerint több lakó-pihenô
övezetet és 30 km-es zónát alakítunk ki. A túl keskeny burkolatú utcákban egyirányú
közlekedés lesz lehetséges (pl.: Ady Endre utca az Orgona és a Budai út között) míg
más utcákat a KRESZ határai között zsákutcásítunk az áthaladó forgalom elterelésére.
A következô táblák kihelyezése év végéig történhet meg. Köszönjük megértésüket és
együttmûködésüket!
HB

Új útburkolat
A Határ utca burkolata teljesen megújult.
Az ott lakóknak nagy problémát okozott a
vasúti építkezéssel járó teherforgalom, zaj
és por, az út állapotának romlásáról nem
is beszélve. A kivitelezô konzorciummal

folytatott tárgyalások eredményeképpen
az önkormányzatnak sikerült elérnie a teljes felületû új burkolat kialakítását a kátyúk
kijavítása helyett. Így készülhetett el egy
korábbi önkormányzati ígéret alapján egy
szép, megújult aszfaltos utcánk, reméljük
az utcabeliek nagy örömére.
– horváth –
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Bemutatkozom

„Sok kis ember sok kis helyen,
miközben sok kis dolgot megtesz,
megváltoztathatja a világ arcát.”
(szólásmondás)

S

zeretettel köszöntöm a martonvá
sáriakat. Pfiffer Zsuzsanna vagyok,
1978-ban születtem Móron.
A Mûvészeti Iskolában 1999 óta dolgozom furulya-klarinét tanárként, a
Martonvásári Fúvószenekart pedig
2009 óta vezetem. Martonvásár Város Önkormányzatának képviselô
testülete bizalmat szavazott nekem,
így július 15-étôl az újonnan alakult Brunszvik-Beethoven Központ
vezetôje lettem. A megalakult kulturális szervezethez tartozik a Városi
és Iskolai Könyvtár, az Óvodamúzeum, a Százszorszép Táncegyüttes és
a Klubház.
Szándékom felfrissíteni Martonvásár
kulturális életét és közvetve turizmusát. Szeretném megismerni a helyiek igényeit, megtalálni a közös hangot az elképzelésekben, megvalósítani a jó ötleteket. Városunk lakóinak
és az ide látogatóknak fontos, hogy
milyen élményekkel gazdagodnak nálunk. Csapatban örömmel dolgozom.
Erôsíteni kívánom a meglévô közösségeket, teret adva az új kezdeményezéseknek. Keresem a lehetôségét
annak, hogy a fiatalok, gyerekek, családok, idôsebbek szabadidejükben
olyan tevékenységet végezhessenek, amiben megtalálják önmagukat.
Kiteljesíthetik személyiségük kreatív oldalát, örömet szerezve ezzel
elsôsorban önmagunknak, másodsorban a közösségnek, amelyhez tartoznak.
Kérem észrevételeikkel, ötleteikkel,
gondolataikkal segítség munkámat.
Elérhetôségem: bbkozpont@gmail.com
vagy személyesen a Városházán.
Pfiffer Zsuzsanna
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A Polgármesteri Kabinet hírei
Zajlik az elôkészítése a Beethoven Általános Iskola teljes nyílászáró cseréjének,
mely a múlt év után most az I. és a II. emelet összes külsô ablakát érinti. Pályázati támogatásként a feladatra nyertünk 13,444
millió forintot, melyhez az önkormányzat 20 százalékos önrészt vállalt. A munkát a Martongazda Kft. koordinálja. Ezzel
a fejlesztéssel jelentôs javulás érhetô el az
épület energiafelhasználásában. A másik, a
sportöltözô felújítására benyújtott pályáztunk sajnos nem nyert.

Német barátaink a teljes ellátásukat maguk fizették, a francia polgármester úr pedig egy értékes fuvolát ajándékozott a fúvószenekarnak. A jövô évben mindkét testvérvárosunk a Százszorszép Táncegyüttest
várná vendégségbe, hiszen a Loire völgyében magyar hetet szerveznének a tiszteletünkre, míg Baienfurtban a hagyományos
Marktplatzfest mottója Martonvásár lesz. A
Robert Wiedemann és dr. Szabó Tibor polgármester urak által aláírt Partnerségi Díszoklevéllel és a kapcsolatok újbóli megindításával több területen lehetôsége lesz a településeknek együttmûködni. Tavasszal a tervek
Készülô pályázatok
Dolgozunk továbbra is a gyûjtô utak fej- szerint társas utazás keretében Baienfurti
lesztésére kiírt pályázaton, beadása ôsszel polgárok érkeznek egy busszal hozzánk,
esedékes. A szennyvíztisztító és hálózat hogy minél többen megismerjék városunbôvítésének, rekonstrukciójának elôkészí kat és az itt élô embereket.
tésére szintén még ebben az évben kívánunk
pályázatot benyújtani. A megvalósítási pályá- A városvezetés dolgozik
zat jövôre lehet esedékes, amennyiben mind A kommunikáció elengedhetetlen része
a négy közremûködô település fizetôképes a jól mûködô honlap. Be kell ismernünk,
marad és továbbra is együttmûködik.
ezen a területen még adósok vagyunk a
A sportpályára korábban elnyert pályá- martonvásáriak és a világ felé is. Év végézat (alkotóház) átgondolása is folyamatban ig a két honlapunkat integrálva, az addig
van. Elképzelhetônek tartjuk új helyszín kialakuló városi arculatot felhasználva új
megjelölésével a pályázat újbóli benyújtá- megjelenéssel kívánjuk ezt a korábbi ígésát. Keressük a kulturális témájú forrásokat, retünket is megvalósítani. Ezen felül elkémelyek egyelôre nem állnak az önkormány szül egy térinformatikai szoftver, mely a hizatok rendelkezésre.
vatal munkatársainak munkáját is megkön�nyítve áll majd a martonvásáriak rendelkezésére, többek között a telkek és az építési
Brunszvik-Beethoven
elôírások keresésében.
Központ
Még a választások elôtt megígértük, hogy A jogalkotási szünetben a Polgármesteri
intézményi szinten egységesen kívánjuk ke- Kabinet sem ülésezik, de a feladatokat fozelni Martonvásár kulturális életét (Klubház, lyamatosan egyeztetjük, a munka nem áll
Könyvtár, Óvodamúzeum, civilek, rendez- meg. Be kell számolnom Önöknek az elvények, kommunikáció). A testület által lét- múlt idôszak fontosabb tárgyalásairól. A
rehozott új intézmény élére a Martonvásári Martonvásárra települt Hazai Hús Zrt-vel
Fúvószenekar karmesterét neveztük ki. stratégia megállapodást kötöttünk, melyPfiffer Zsuzsa jó helyismerettel rendelke nek keretében segítik városunk fejlesztését.
zik, hiszen régóta tanít Martonvásáron. Ilyen jellegû megállapodást készítünk elô
Az ô érkezésével újra fiatalos lendületet ve- az Euroaszfalt Kft-vel, akik újból beindítják
het a város kulturális élete. Úgy gondolom, martonvásári keverôtelepüket. Folyamatomár most is látszott valami ebbôl az új irány- san egyeztetünk a vasúti beruházást irányító
ból a Martonvásári Napok alatt, de jövôre NIF Zrt. munkatársaival, és az állomásépüaz idôpont, a marketing és a programok is let felújítása kapcsán megkerestük a MÁV
teljesen megújulnak. Az idei szervezôk kö- Zrt. elnök-vezérigazgatóját. Megbeszélésezül Czirják Gábornak, Megyeri Lászlónénak, ket folytattunk a Római Katolikus EgyházVarga Péternek én is szeretnék külön köszö- község képviselôivel a mûemlék óvodaépünetet mondani.
let esetleges átvételérôl-megvételérôl, de a
A rendezvény alatt vendégül láttunk dele- tárgyalások egyelôre eredménytelenül zágációkat Baienfurt-ból és Saint Avertin-ból. rultak. Az új lakópark kapcsán felülvizsgál-

tuk a korábbi megállapodásokat, és elkészítettünk egy sokkal részletesebb, konkrét
feladatokat tartalmazó anyagot, mely alapját képezi a további együttmûködésnek.
Folyamatosan együttmûködünk a szomszédos települések vezetôivel. Úgy érezzük,
Martonvásár visszanyerte irányító szerepét
ezen a területen is. A kistérségi székhely
cím megszerzése után nem álltunk meg, hiszen még rengeteg a tennivaló, de legalább
ennyire sok a bizonytalan tényezô is a jövôt
tekintve a rendszer átalakítása miatt. Az
okmányirodánk megerôsítése is szükséges,
ezért beadványt készítettünk a minisztérium részére.
Az ipari park kapcsán megbeszéléseket
folytattunk más települések vezetôivel tapasztalatcsere okán és tárgyaltunk földtulajdonosokkal is, azonban egyelôre a pénzügyi
válság miatt a befektetôk elkerülik térségünket. A korábban elkészült Befektetési Kalauzt polgármester úr eljuttatta a minisztériumokba, nagykövetekhez, befektetôkhöz,
melynek eredményeképpen érdeklôdôk
vannak, de komolynak tekinthetô beruházó
még nem jelent meg Martonvásáron.
Martonvásár Város Önkormányzatának legfontosabb stratégiai partnere, a Magyar Tudományos Akadémia Mezôgazdasági Kutatóintézete, hiszen nem csak jó gazdája a település vonzerejét jelentô kastélynak és parknak, de szellemi bázist is jelent a városnak.
Bízom abban, hogy a megkezdett tárgyalások minden területen eredménnyel zárulnak. Be kell látnunk, hogy nem mindenben
tudunk olyan tempóban elôre haladni, mint
azt a választások elôtt elképzeltük, azonban
minden erônkkel azon vagyunk, hogy településünk tényleg egy „Élhetô Kisváros” legyen.
Horváth Bálint
képviselô, kabinetvezetô

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztõség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintõ rövidítések jogát.
Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzõk viselik a felelõsséget. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok legkésõbbi leadási határideje tárgyhó elsõ napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követõ hétfõ). Szerzõink megértését elõre is
köszönjük. Kizárólag sajátkezû aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztõség
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Rendkívüli közgyûlés
A Fejér Megyei Közgyûlést július 5-ére hívták össze a közeli
határidôk miatt sürgôssé vált elôterjesztések megtárgyalására.
A június 23-ai közgyûlés döntött a VVSI Nonprofit Kft. október 1-jétôl
való jogutód nélküli megszüntetésérôl és a végelszámolásáról. Ezután
egyeztetések folytak, melynek eredményeként indokolttá vált a megszüntetés és végelszámolás megkezdésének korábbi idôpontra való elrendelése. A közgyûlés megszavazta, hogy október 1. helyett a kezdô
idôpont július 6. legyen, valamint döntött a végelszámoló személyérôl is.
Az Örömhír Alapítvány a székesfehérvári Krisztus Király Plébánia
nevében egy hetes nyári magyarországi nyaralást szervezett a Segítô
Mária Római Katolikus Teológia Líceum csíkszeredai iskolája 20–25,
arra rászoruló, 9–13 éves korú gyermekének. Az Örömhír Alapítvány 50 ezer forinttal történô támogatását elfogadta a közgyûlés a
társadalom szolidaritási keret terhére.
A közgyûlés megszavazta az ÖNHIKI vissza nem térítendô támogatásra ismételten benyújtandó pályázatról szóló elôterjesztést az önkormányzat mûködôképességének biztosítása céljából.
Elfogadtuk a K&H Bank Zrt. kamatkockázatok kezelésére benyújtott javaslatát.
A lajoskomáromi Gesztenyefasori Általános Iskola és AMI, és a
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata közoktatási átszervezésérôl
készített megyei szakvéleményt, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat bicskei Prelúdium Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményének alapító okirat módosítását ugyancsak elfogadta a közgyûlés. Ez
utóbbi intézmény kapcsán az átköltözéssel összefüggésben felmerült költségek finanszírozásáról is határoztunk.
Döntöttünk továbbá a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközép- és Szakiskola Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társuláshoz való csatlakozásáról.
F. E.

Értesítés

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a gyermekek védel
mérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
20/A paragrafus (1) bekezdés a) pontja alapján, mely szerint „A
települési önkormányzat jegyzôje azoknak a gyermekeknek, fiatal
felnôtteknek, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást folyósít”.
Az eseti támogatás összege, gyermekenként 5800 forint. Kifizetés: augusztus 29-én (hétfôn) a házipénztárban.A 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdése szerint a támogatás folyósításáról határozatot nem kell hozni.
Pénzügyi osztály
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Tisztelt Polgármester Úr!
Július 22-én este abban a megtiszteltetésben volt részem,
hogy egy rendkívül színvonalas kulturális rendezvény keretében alpolgármester úrtól átvehettem Martonvásár Város
Martonvásári Rendôrôrs részére nyújtott pénzbeli adományt
jelképezô okmányt.
Meggyôzôdésem, hogy egyenruhás munkatársaink közterü
leti jelenlétének fokozásával a közterületen elkövetett bûn
cselekmények száma csökkenthetô és a fokozott rendôri jelenlét a városban élôk biztonságérzetét növeli. Mindezek miatt, a kapott támogatást a rendôrök által – Martonvásár Városban – a közterületen eltöltött órák számának növelésére kívánom felhasználni.
Martonvásár Város elöljáróival, a Képviselô-testülettel, valamint a Polgármesteri Hivatallal a Rendôrség együttmûködése
napi szintû, mely példaértékûnek minôsíthetô. Folyamatosan tájékoztatást kapunk a lakosság problémáiról, melyeket
lehetôségeinkhez mérten igyekszünk gyorsan és konstruktívan megoldani. A bûnözés társadalmi probléma, így megoldása
elképzelhetetlen a társadalom segítô közremûködése nélkül. A
közbiztonság közügy, valamennyiünk közös erôfeszítésére van
szükség, ha eredményt akarunk elérni.
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselô-testület, Tisztelt
Martonvásáriak!
A Gárdonyi Rendôrkapitányság Martonvásári Rendôrôrse nevében ezúton ismételten szeretném köszönetem kifejezni
azért, amiért viszonylag hosszabb idô elteltével ismételten támogatni tudják ily módon a rendôri feladatok ellátását.
Kérem továbbá bizalmukat és azt, hogy segítsék figyelmükkel, bejelentésükkel, észrevételükkel a Rendôrkapitányság
bûnüldözô munkáját.
Tisztelettel:
Dr. Sági János r. alezredes
rendôrkapitány

Martongazda
a Tûzoltószertárban!
A Martongazda Kft. ezúton hívja fel mindenki figyelmét arra, hogy
június 8-ától már az új helyén, a Tûzoltószertárban (Fehérvári út
10.) érhetô el. Itt intézhetôk a temetôvel és temetéssel kapcsolatos
ügyek. Ugyancsak itt vásárolhatóak meg a zöldhulladék szállításához
szükséges, a tavalyinál nagyobb zsákok 500, azaz ötszáz forintért.
Ezúton kérjük az Önök segítségét a temetôi nyilvántartások pontosításához! Amennyiben a martonvásári köztemetôben elhunyt hozzátartozójuk van, és ismerik az elhunyt adatait (elhunyt neve, születési dátuma, születési helye, anyja neve, halálozás dátuma, halálozás helye, temetés dátuma, utolsó lakhely, temettetô neve, címe,
elérhetôsége, sírgondozó neve, címe, elérhetôsége), akkor kérjük,
fáradjanak be a Martongazda Kft. irodájába, és segítsenek.
Adatokat szolgáltathatnak még: e-mailben: martongazda2011@
gmail.com; telefonon és faxon: (22) 569-128, és személyesen:
2462 Martonvásár, Fehérvári út 10. szám alatt a Tûzoltószertár
épületében.
M. K.

Intézményeink életébôl

Tanévkezdés –
tankönyvárusítás
A Beethoven Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyét szeptember 1-jén, csütörtökön 8 óra 30 perc
tôl tartjuk. (Gyülekezô 8 órától.) Kérem, hogy az
alkalomhoz illô ruhában jelenjenek meg a gyerekek,
táskát, írószert és órarendet hozzanak magukkal.
Az évnyitó után a szokásos tanév eleji szervezési feladatokkal (tankönyvosztás, órarend, házirend, balesetvédelmi szabályok ismertetése) töltjük a délelôttöt. Az elsô tanítási nap 11 óra 45 percig tart.
A tankönyveket a tanítást megelôzô héten, augusztus 29-én, 30-án
és 31-én (hétfôtôl szerdáig) lehet kifizetni. Hétfôn és kedden (29-én
és 30-án) 15-tôl 17 óráig, míg szerdán (31-én) 10-tôl 12-ig, valamint
15-tôl 17 óráig fizethetô a tankönyvcsomagok ára az iskola portáján.
A tankönyveket szeptember 1-jén kapják meg a gyerekek.
Felhívom figyelmüket, hogy az elsô tanítási napon csak azok a tanulók kaphatják meg a tankönyvcsomagot, akiknek elôzetesen kifizették azt, illetve akik ingyenes tankönyvre jogosultak, és az ehhez szükséges igazolásokat az elôzô tanév végéig benyújtották.
Turcsányi Klára

Rendhagyó történelemóra
(Még tart a szünidô, de már rövidesen kezdôdik az iskola. Az itt közölt
írás helyhiány miatt kimaradt májusi lapszámunkból. Most mégis közreadjuk, remélve, hogy egy diák szerzô írásával azok érdeklôdését is felkeltjük a tanulás iránt, akik valamilyen ok miatt nem annyira kedvelik
az iskolát. A szerk.)
A Beethoven Általános Iskola 8. évfolyama látogatást tett a
Terror Házában, Budapesten.
A múzeum elôterében a nyilas- és a kommunista terror áldozatainak állítottak emléket.
A földszinten egy hatalmas tankkal találtuk szembe magunkat,
körötte a falon rengeteg arckép képviselte a megannyi áldozatul esett embert. Az elsô
kiállítás a nyilas terrorról szólt.
A termekben képeket, fennmaradt emléktárgyakat és diavetítéseket tekinthettünk meg. Rövid tájékoztatókat is találtunk,
ezekbôl páran szorgosan össze
is gyûjtöttünk néhányat.
Ahogy átmentünk egyik terem
bôl a másikba, úgy utaztunk az
idôben is egyre elôrébb, átlépve a kommunista terror korszakába. A történelem vérfagyasztó idôszaka volt ez, ahol embermilliók vesztették életüket,
és ahol nem létezett az, hogy
szabadság. Az ’56-os forradalom egy fordulópontot jelentett a történelemben, mikor a
magyarok megelégelték az ön-

kényuralmat, és fellázadtak. Sajnos ez a szabadságharc is elbukott, de az áldozat nem volt hiába. Az 1960-as évektôl enyhült
a diktatúra, meggyengült a kommunizmus, és elôtérbe került a
szocializmus.
A következô állomás a pince volt,
ahol megrázó és elképesztô kép
tárult elénk. A látvány nem mindennapi volt. Azt hiszem, elég
azt egyszer látni, akkor is mély
nyomot hagy az emberben.
A „Könnyek termében” kétperces
csenddel emlékeztünk meg az akkoriban elhunyt áldozatokról.
A kijárat felé még megtekinthettük a tettesek arcképeit is, majd
beírtuk az emlékkönyvbe a nevünket, aztán elindultunk haza.
Biztosíthatok mindenkit, hogy
tanulságos és rendhagyó kirándulásban volt részünk tanáraink, Rottenberger Sándorné és
Izsákné Várbíró Judit vezetésével. Csak tanácsolhatom mindazoknak, akik kedvelik a történelmet, hogy látogassanak el a
Terror Házába.
Krizsán Georgina 8.b

Marimba
párbaj
A Martonvásáriak már megismerkedhettek a marimba
nevû, eredetileg afrikai ütôs hangszerrel. Juhász Balázs a
Martonvásári Napokon több alkalommal is bemutatta a hangszer különleges világát. Ezen a koncerten most két marimba
szólal meg egyszerre. Juhász Balázs társa Palotás Gábor lesz
ezúttal. Duók, szólók, átiratok, párbajok – két marimbára,
négy kézre és nyolc verôre.

Szeretettel várunk mindenkit
augusztus 26-án (pénteken) 18 órakor
a Rendezvényudvarban.
A belépés díjtalan.

Kedves Szülôk és Gyerekek!
Bár a vakáció még javában „dúl”, mégis érdemes figyelni
a Mûvészeti Iskolával kapcsolatos
év eleji teendôkre.

Az iskola titkárságán
pótbeiratkozást tartunk
a fennmaradt helyekre
szeptember 1–2. és 6–8. között
mindennap 8–17 óráig.
A következô szakokra tudunk még
jelentkezôket fogadni:

fuvola
cselló
népi hangszerek
hegedû
ütô
klarinét
trombita
néptánc
festészet és tûzzománc

A Mûvészeti Iskola évnyitója
szeptember 8-án 18 órakor lesz.
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Kitüntetések

Martonvásár Önkormányzatának Képviselô-testülete Martonvásár Díszpolgára címet adományozott
Salamon Ferencnének, valamint Martonvásárért kitüntetô díjat Kurt Frankenhausernek és dr. Kizmus Lajosnak.
A kitüntetéseket Szabó Tibor polgármester úr a Martonvásári Napok alatt, a Százszorszép Néptánc Gálán adta át.
Ezúttal – e helyrôl is gratulálva a kitüntetetteknek – a méltatásokat adjuk közre.

Martonvásár Díszpolgára: Salamon Ferencné

M

indig gyönyörködünk néptáncosaink
produkciójában és természetesnek
vesszük, hogy évtizedek óta szerepelnek
rendezvényeinken. De vajon honnan indult,
mikor és ki indította el ezt a nagyszerû néptánc-mozgalmat.
Több, mint negyven évvel ezelôtt, az 1960as években költözött családjával egy fiatal
tanárnô, Salamon Ferencné, Erzsike Marton
vásárra. Biológiát és testnevelést tanított
a Beethoven Általános Iskolában. Már korán elkötelezte magát – egy egész életre –
a népi kultúra, a népi hagyományok ápolásával. Az 1960-as évek végén kezdett néptáncot tanítani az iskolában. Miután a gyerekek kijárták az általános iskolát, megfogalmazódott az igény a gyerekek és a szülôk
részérôl, hogy ezt a munkát tovább szeretnék folytatni. Erzsike kezdeményezésére és
vezetésével így jött létre az 1970-es évek

végén – immár több, mint harminc éve – a
martonvásári Százszorszép Táncegyüttes.
A néptánc mozgalom egyre inkább terebélyesedett, erôsödött Martonvásáron.
Az együttes bejárta az országot, megfordultak Európa szinte valamennyi országában. Eljutottak Észak-Amerikába, Egyiptomba és Izraelbe is. Mindenhová elvitték
Martonvásár és hazánk jó hírét. Hazánknak
utazó kulturális nagykövetei voltak. Mindez
erôsítette nemzeti öntudatunkat.
Erzsike kiváló érzékkel választotta ki azokat
a kitûnô néptánc szakembereket, koreográfusokat, akikkel együtt dolgozva elérték az
igen magas szakmai színvonalat. Az együttes az elmúlt évtizedekben hatszor nyerte
el a kiváló együttes címet. A teljesség igénye nélkül említjük meg Gazdag Bélát, Tímár
Sándort, Gémesi Zoltánt, Foltyn Jolánt, Németh Ildikót és Szabó Szilárdot. Az utánpótlás
nevelésében Vajda Rozáliát és Vajda Leventét.
Erzsike mély elkötelezettségével, célratörô,
kemény, kitartó munkájával – idônként
még a konfrontációtól sem visszariadva – sok embert tudott maga mellé állítani. Befogadta és teljes erôvel támogatta az
együttes munkáját az 1970–80-as években mûködô ÁMK – Általános Mûvelôdési
Központ – igazgatója Udvaros Károly. Támogatták az együttest a település vezetôi,
egykori tanácselnökök, polgármesterek,
mindenekelôtt Horváth Ottó polgármester
az 1990-es évektôl.
Az együttes anyagi hátterét biztosították a községben, városban lévô gazdasági intézmények, termelô üzemek. Így
mindenekelôtt az MTA Gazdasága, Porvay
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László igazgatóhelyettes, a gárdonyi ÁFÉSZ,
a martonvásári Új Élet Termelôszövetkezet
és a martonvásári KTSZ.
Magyarországon elôször a Beethoven Általános Iskolában volt kötelezô az alsó tagozatban a heti egy néptáncóra. Az ének-zenei tagozatból kinôve, Erzsike kezdeményezésére és vezetésével az 1990-es évek elején létrejött a mûvészeti iskola.
Erzsike felismerte, hogy profitéhes, elidegenedett, globalizált világunkban milyen
nagy szükség van a mûvészeti nevelésre,
a mûvészeti értékek ápolására, hogy világunk élhetô világ legyen.
Erzsike nem csak saját magát, de családját is
elkötelezte egy életre a népi kultúra, a népi
hagyományok ápolásával.
Fia a Százszorszép Táncegyüttes tagja és
a Marton Zenekar vezetôje volt évtizedeken keresztül. Egyik lánya Sára (Saci) évtizedeken át táncolt az együttesben és szólótáncversenyen elnyerte a gyöngyös párta
díjat. Másik lánya Eszter, a néptánc talajáról
indulva balett mûvész lett és szintén hírünket öregbítette a világban. Férje, Ferenc pedig hûségesen nyújtotta a családi hátteret.
Az elmúlt évtizedekben a martonvásári
önkormányzatok mindig megteremtették
a néptáncegyüttes és a mûvészetei iskola
mûködésének lehetôségét. Reméljük, hogy
a súlyos anyagi gondok ellenére ez a továbbiakban sem fog megváltozni.
Martonvásár Képviselô-testülete 2011-ben
Salamon Ferencné Erzsikének a Martonvásár
Díszpolgára címet adományozta.
Gratulálunk Erzsike és köszönjük!
Tóth Iván

Kitüntetések

„Martonvásárért” díjas: Kurt Frankenhauser

V

árosunk kulturális életének meghatározó elemei a mûvészetoktatás és a
martonvásári fúvószenekar. Nemzetközi,
testvérvárosi kapcsolataink megerôsödésé
nek, virágzásának alapja, hogy megtaláltuk a
különbözô nemzeti kultúráink közös pontjait. Olyan pontokat, melyek embereket, kö-

zösségeket kötnek össze, túllépve a formális udvariaskodás keretein. A fúvószenekari élet és hagyományok ápolása, és életben
tartása ilyen pont Martonvásáron és testvértelepüléseinken is. Ez elképzelhetetlen értékes, elkötelezett, tenni akaró emberek nélkül. Minden település, város annyira jó és
élhetô, amilyenek a benne élô és alkotó emberek. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan emberrôl beszélhetek, aki sokat tett a martonvásári fúvószenei
élet megújulásáért.
Kurt Frankenhauser németországi testvértelepülésünkön, Baienfurtban élô zenész, fúvószenekari karnagy, zenekar vezetô.
Martonvásárral való kapcsolata több mint
egy évtizedre nyúlik vissza. Fúvószenekarunk németországi koncertjén nagyon
megfogta ôt a magyar fiatalok lelkesedése, zenei teljesítménye. Eldöntötte, hogy a
gyermekcipôben járó zenekar fejlôdését saját eszközeivel támogatni fogja. Minden nyáron egy hétig tartó adománygyûjtô körútra indult. Kerékpárra ült feleségével együtt,

maga után vontatva kuriózumnak számító
havasi kürtjét. Minden településen, ahol áthaladtak, megállt és utcazenéléssel adományokat gyûjtött Martonvásár fúvószenekarának hangszervásárlásához. Az így összegyûlt
összeget a körútról szóló fényképek kíséretében minden ôsszel levélben küldte el a
Mûvészeti Iskola számára évek hosszú során
át. A támogatás segítségével az iskola a legnehezebb anyagi körülmények között is tudott zenekari hangszereket vásárolni.
Számomra még most is csodálatra méltó, és
példaértékû ez a hozzáállás, segíteni akarás.
Kurt Frankenhauser minden érdek és ellenszolgáltatás nélkül egy idegen ország kis közösségéért tevékenykedik egy évtizeden keresztül. Tevékenysége folyamatosan hozzájárul a martonvásári fúvószenei hagyományok
ápolásához, fejlesztéséhez. A személyéhez
kötôdô kapcsolat és barátság erôsíti nemzetközi testvérvárosi együttmûködésünket.
Emberi hozzáállása és tartása minta értékû
mindannyiunk számára.
Nemes József

„Martonvásárért” díjas: dr. Kizmus Lajos

D

r. Kizmus Lajos 1942. november 20-án
látta meg a napvilágot a Bakony alján,
Ajkán. Itt végezte általános és középiskolai
tanulmányait. Az éles eszû fiú korán a természettudományok felé fordult. Az ELTE
biológia-kémia szakán szerzett diplomát.
Ott ismerkedett meg feleségével, Beával,
akivel az egyetem elvégzését követôen ös�szeházasodtak és Martonvásáron kezdték
meg közös életüket. Bea a Beethoven Általános Iskola tanára lett, míg Lajos az MTA
Mezôgazdasági Kutatóintézetében helyezkedett el, és néhány éve innen ment nyug-

díjba. A kukoricanemesítéssel, azon belül
a kukorica kórtannal foglalkozott. Szívesen segítette a kutatóintézet eredményeinek megjelenítését, kiállításainak szervezését. A botanika avatott tudoraként – ismeri a park összes fáját, bokrát, virágát –, valamint mûveltsége és nyelvtudása révén sokszor volt a település idegenvezetôje.
Kizmus Lajos mindig fogékony volt a társadalmi problémákra és szívesen részt vett a
település életében. A Hazafias Népfront elnökeként fáradhatatlanul dolgozott a II. világháborús emlékmû létrehozásán. A 2000.
évi Millenniumi Emlékbizottság elnökeként
nagy érdeme volt a Millenniumi Emlékoszlop megvalósulásában, azóta is mindig ô újítja fel, tartja karban.
Fiatalon bekapcsolódott a szellemi életbe a
dr. Bogdán Emillel fémjelzett Széchenyi István Klub, majd annak szellemi jogutódjának
tekintett Brunszvik Klub aktív tagja volt. Lajos a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka
Alapítvány kuratóriumi tagjaként nem csak
az alapítvány kiadványáért, az Ôrlángért
lángolt, de aktívan segítette Üvegesné dr.
Hornyák Mária munkáját az újság szerkesztésén túl is.
Tanácstag volt, majd több cikluson keresztül
képviselô-testületi tag, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. Ha telefontársulást
kellett szervezni, akkor abban segített, ha a

csatornaépítésnél kellett bábáskodni, akkor
ott volt.
A község életében elindított elsô újság, a
Martonvásári Tájékoztató szerkesztôje,
majd a Forum Martini nagyközségi havilap
egyik atyja. Lajos mindig „Mondta a magáét” – de meggyôzôdése szerint mindig a
jó ügyért harcolt. Az általunk életre hívott
MásKép Egyesület elnökeként is ezt tette és
teszi most is.
Mióta végleg nyugdíjba vonult, azóta a Pol
gármesteri Tanácsadó Testület titkári te
endôit látja el, mûveli a családi szôlôt Csák
váron, a maga és a gyerekei kertjeit és ápolja
csodálatos íriszeit. Jó barátként segíti a mindennapjainkat, mindenben lehet rá számítani.
Kedves Bea és gyerekek, köszönjük, hogy
hagytátok Lajost lángolni, mert ezzel nekünk is utat mutatott!
Kedves Lajos, köszönjük, hogy voltál, vagy,
és reméljük, még sokáig leszel!
Szeretettel gratulálok! Úgy érzem, jó helyre
került ez a „Martonvásárért” díj.
El nem köszönök tôled! Jó egészséget kívánok és azt, hogy maradj még sokáig velünk a
családod, és barátaid örömére! Rendezzünk
sok kiállítást, ültessünk együtt sok virágot és
fát, fôzzünk lekvárt és a jó célok megvalósításáért vívjunk meg még közösen néhány
nagy csatát!
Horváthné dr. Porvay Judit
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21. Martonvásári Nyár

Emlékezetes programok
A Martonvásári Napokat ebben az eszten
dôben július 15-e és 24-e között rendeztük
meg. A hivatalos megnyitót megelôzôen, a
programsorozat „nulladik” napján Somogyi
Boglárka és Kalamár Zuárd festôk kiállítását
Salamon Sarolta nyitotta meg a Rendezvényudvarban, ahol a kiállított képeket jazz zene
mellett nézhették meg az érdeklôdôk.
A napok hivatalos megnyitója 16-án, szombaton 10 órakor volt a Sporttelepen, ahol
gyerekek és szép korúak, képviselôk és civilek együtt, közösen ültettek fákat. Polgármester úr szavait idézve: „Aki fát ültet, az
hosszú távra tervez…”

Megnyitó faültetéssel

A faültetést követôen 3 kiállítás nyílt meg.
Délelôtt az Alkotóházban a Tulipán Foltvarró Mûhely tagjainak alkotásait és az óbaroki
Nagy Katalin iparmûvész gyöngyfûzô remekeit tekinthettük meg marimba hangjai mellett. Délután elôbb a Folyton Folt Kör, majd
Sütô Petre Rozália növendékeinek munkáit csodálhattuk meg a Mûemlék Óvodában.
A programsorozat este a Rendezvényudvarban folytatódott. Itt Csík Csaba-Arany Tamás
Óz a nagy varázsló címû mesejátékát követhettük figyelemmel telt házas közönség
elôtt. Akik nem fértek be a terembe, az udvaron sátor alatt felállított kivetítôn nézhették meg az elôadást.

Július 17-én, vasárnap délelôtt a bicajosoké
volt a fôszerep a Sporttelepen, míg az általános iskola auláját a sakkosok vették birtokba, ahol nagymesterek elôtt adhattak számot felkészültségükrôl és tudásukról. Ezen
a napon este a templomba volt még érdemes ellátogatni, ahol felcsendült az orgona.
Alen Sutton orgonamûvész kápráztatta el a
zsúfolásig megtelt templom közönségét.
A német és francia testvérvárosok küldöttségét július 21-én, csütörtökön, a Városházán
fogadtuk. Ezt követôen a Rendezvényudvarban Bencsik Sándor emléknapot tartottunk
ifjúsági rock zenekarok bemutatkozásával.
Július 22-én, pénteken külföldi vendégeink
Martonvásár nevezetességeit tekintették
meg, és eljutottak a Rendezvényudvarba
is, ahol a borok kedvelôi gyûltek össze. Ez
a nap sem maradt kiállítás nélkül. A Magyar
Tudományos Akadémia Mezôgazdasági Kutatóintézete fôépületében, a kastély könyvtárának elôterében Üvegesné dr. Hornyák
Mária történész által létrehozott „Brunszvik
Teréz a képzômûvészetben” címû kamara
kiállítás nyílt meg.
Ez a nap a szigeti szabadtéri színpadon a díjátadóval egybekötött Százszorszép Néptánc
Gálával folytatódott. A Mûvészeti Iskola gyermekcsoportjának elôadása után dr. Szabó Tibor
polgármester úr Martonvásárért Díjat adott
át dr. Kizmus Lajosnak, Kurt Frankenhausernek
(Németország). Díszpolgári címben részesült Salamon Ferencné. Az átadást követôen
a Százszorszép Táncegyüttes elôadásában
megcsodálhattuk a Gyimesi táncokat, és a
legutóbbi minôsítô komplett mûsorát. Az
est keretén belül Gucsek István alpolgármester úr a Gárdonyi Rendôrkapitányság
képviselôjének, dr. Sági János rendôr alezredes úrnak átadta a 200 ezer forintról szóló támogatási dokumentumot. Ezt követôen a németországi Baienfurt polgármestere, Robert

Üvegesné dr. Hornyák Mária nyitja meg
a „Brunszvik Teréz a képzômûvészetben” címmel rendezett kiállítást
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Lendület

Wiedemann kért szót, dr. Szabó Tibor polgármester úr jelenlétében. A két testvértelepülés 20 éve tartó együttmûködését, barátsági
szerzôdés aláírásával ismét megerôsítették.
A szerzôdést csütörtökön, a vendégtalálkozón írták alá a Városháza Geróts-termében,
ám az ünnepélyes átadásnak a gála adott helyet. Fergeteges táncok következtek ismét,
Román kerék címmel Bonchidai táncokat
és Mezôszopori táncokat láthattunk és hallhatunk. Jean-Gérard Paumier Saint-Avertin
(Franciaország) polgármestere köszöntôjével
folytatódott az est, aki egy fuvolával ajándékozta meg a fúvószenekart. Hatalmas tapssal köszöntöttük a Százszorszép Táncegyüt-
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A testvérvárosok polgármesterei, Robert Wiede tát állít
mann (Baienfurt), dr. Szabó Tibor és Jean-Gérard gyarsá
Paumier (Saint-Avertin) a vendégtalálkozón vényud
Juhász Balázs és Beke Kata mûsorát hallgatják ké vol

Fúvósaink ezúttal a Rendezvényudvarban

21. Martonvásári Nyár

bemutató, ügyességi játék, estére azonban újra együttesek foglalták el a színpadot. A megasztáros Giorgio és zenekara, a
Maghômérô fellépésével a hangulat forrósodott, hatalmas fergeteges bulit csaptak nekünk a srácok. Aki nem jött el, nem tudja
mirôl maradt le! Éjféltôl pedig diszkóval folytatódott a buli.
A „napokat” július 24-én, vasárnap hagyományos búcsúi programmal zártuk.
Bízom benne, hogy mind a martonvásáriak,
mind a városunkba érkezô vendégek kelletben a Százszorszép Táncegyüttes tagjai mesen töltötték ezeket a napokat!
Köszönet az eseményeket szervezô egyesüûvészeti vezetôit, Németh Ildikót és Sza- letek tagjainak, közösségeknek, a kiállítók
lárdot, akik már 25 éve töretetlenül és nak, akik önálló programmal színesítették
letlenül állnak az együttes élén. Zárás- a rendezvénysorozatot. Továbbá köszömezôföldi koreográfiát láthattunk. A ze- net a helyszíneket biztosító Martongazda
sôgör Róbert és zenekara
Kft. munkatársainak, akik
ltatta.
mindenhol rendet terem
még nem ért véget a nap,
tettek. Az MTA Mezô
22 órától a Rendezvénygazdasági Kutatóintézetnek,
ban a Martonvásári Fúhogy a Százszorszép Népnekar pezsdítette a hantánc Gálát és díjátadó ünt, majd a Szôke Andris
nepséget a szigeti szabadHabos Oldal rock zenetéri színpadon tarthattuk
allhattuk. Éjféltôl Gergics
meg. Hasonló köszönet ilés csapata, a Tintás
leti a mûsorfüzetünkben
s zenekar szerepelt. Véhirdetôket, a vendégeink
jnalig mulattak a fiatalok
ellátásában közremûködô
odiszkóban.
vállalkozásokat, a Macsbaton, július 23-án ko- Brunszvik Teréz gyerekszem- ka Fogadót, a Malom Ven
már 8 órakor kezdôdött
mel. Somogyi Zsuzsanna déglôt és az Obsitos Ven
t a Sporttelepen a „Hor- és Kováts Dorottya alkotása déglôt, valamint a sok-sok
Ottó” Kézilabda Emlékalapanyagot adó Hazai Hús
val, majd 9-tôl nyitott az amatôr or- Részvénytársaságot. Köszönjük minden kols teniszbajnokság a teniszpályákon, légának, az önkénteseknek, Czirják Gáborethoven Általános Iskola aulája pedig nak, Gurabi Andreának, Nagy Áginak, Megyeri
mek sakkversenynek adott otthont. A Lászlóné Margitnak, a Hölgyklub tagjainak és
mlék Óvoda udvarán Szent-Jakab napi Varga Péternek a kitartó és néha embert prómányôrzô nap és szer keretében jur- báló munkát! Nélkületek nem ment volna!
tottunk, elôadásokat hallgattunk a maPfiffer Zsuzsanna, a Brunszvik-Beethoven
ág történetébôl. Délután a RendezKözpont igazgatója
dvarban a családoké és a gyerekeés Tóth Andrásné, a Martonvásári Nyár
lt a fôszerep. Volt itt vetélkedô, táncKulturális Egyesület elnöke

n tettek ki magukért

Borról borra
A Kertbarát Egyesület szervezte a július 22-én megrendezett Borút Konferencia és Találkozót. A szabadtérre
tervezett eseményt a bizonytalan idôjárás miatt végül
a rendezvényudvar zárt részében kellett megrendeznünk, ám ezt leszámítva már minden az elôzetes tervek szerint folyt. Dr. Pásti György egyetemi docens Chile borászatáról tartott színes elôadást, melyet Varga
Máté, a Móri Hegyközségi Tanács elnöke és Frey Szabolcs Hegyközségi titkár elôadása követett környezetük szôlészeti, borászati helyzetérôl, értékeirôl. A konferencia befejezéseként Tóth László szôlész-borász tartott elôadást a Kunsági borvidék monori körzetének
helyzetérôl. Az elôadások tartalmasak, színesek voltak.
Rendezvényünkön vendégeink voltak testvérvárosunk,
Baienfurt és Saint-Avertin képviselôi is.
Az elôadók borait követôen a meghívott vendég kertbarát egyesületek képviselôi mutatták be körzetük borait, hölgy vendégeink pedig süteményeikkel kényeztették rendezvényünk résztvevôit.
V. B.

Ajándék a múzeumnak
A „Brunszvik Teréz a képzômûvészetben” címû idôszaki
kiállítás megnyitóján Mecsekaljai Szemesi György éremplakett szobrász a Beethoven Múzeumnak ajándékozott egy Brunszvik Terézt és egy Beethovent ábrázoló bronz plakettet. Ezt a múzeum nevében Molnár Dénes vette át. A mûvész ez ideig közel 100 híresség vonásait örökítette meg, több díjjal tüntették ki, néhány
mûvét jubileumi kitüntetésként osztják ki alkalmanként.
O. A.

A Folyton Folt Kör tagjai a Mûemlék Óvodában mutatkoztak be
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Hagyományôrzés
Martonvásári Napok szervezôinek kérésére és a III. Szent Jakab Napi Hagyományôrzô
Programot és Szert a tervezettnél egy héttel korábban, július 23-án (szombaton) rendeztük, de nem a Martonvásári Napok keretében. Most is, ahogy 2009-es elsô próbálkozásunk
óta mindig, a magyar hagyományokat kívántuk hirdetni és erôsíteni.
Fontos szerepe van a magyar jurtánál az ajtónak,
mely mindig befele nyílik, hogy a napsugár és a
vendég könnyen bejuthasson. A lengôajtóként
szolgáló résben nem segíti a tartást kerge, ezért
fontos a szerepe a küszöbnek. Alatta lakott
ugyanis a jurta kígyójának, vagy sárkányának szelleme. Erre rálépni nem volt szabad, hogy az alatta lakó szellem békében maradhasson (avagy,
össze ne dôljön az építmény).
Míg ezt a lakást szolgáló építményt készre állítotA tündöklô a jurtában ta Galántai Gábor és felesége, elôkerültek a mesterségek, a teremben pedig Szôke István Attila
(Kéz)míves munka
tett hitet e mondatával: „Pilis szülte szép szavakKézmûves bemutatóval, annak gyakorlásával, a kal, avagy verseimmel lelkeket óvok.” – A költô
vásár létével adtunk teret, lehetôséget használa- verseiben, dalaiban a magyar múlt tiszteletét, a
ti tárgyainkban rejlô míves, munkás értékek meg- mûveltség, a lélek, a megmaradás fontosságát, a
ismerésére. E napon rendeztünk szert, tanácsko- nemzettudat építését fogalmazta meg.
zást, vagy legalábbis olyan elôadásokat, amelyek
az ismereteinket mélyítik. Vajon ki az, aki még is- Sok van a rováson
meri a szer kifejezés jelentését, tartalmát? Ez csak Az ôsmagyarok írását kôbe vésték, fába rótták. A
egy kifejezés a kevéssé használtak közül, de ezen rovásírásról Szakács Gábortól hallottunk, a 2005a napon, az „élô történelemóra” keretében, azaz, ben felfedezett boszniai piramisvölgy kapcsán,
a jurta felépítése közben több olyan magyar szó- melynek vizsgálói körébe feleségével Fridrich
val találkoztunk, melynek a jelentését vagy nem Klárával együtt kerültek, a bosnyák születésû
ismerjük már, vagy egyszerûen átalakultak a hasz- Semír Osmanagik meghívására. A zöld növényeknálat során. Az itt felállított 6 méter átmérôjû jur- kel buja módon benôtt hegyeket formázó alaktában egy 6–8 fôs család élhetett. Gyakorlattal zatokat régészek, geológusok, fizikusok, egyiprendelkezô két nôszemély 1,5–2 óra alatt felépít- tológusok, kémikusok, építészek, írásszakértôk
heti és berendezheti ezt a szállást.
vizsgálják. Ahol ennyiféle tudós ember talál magára vonatkozóan kutatási anyagot, az nem leJurta és nyelvészet
het egyszerû, erdôvel és egyéb zöld növényzetA rendhagyó történelemóránkat Galántai Gábor, az tel benôtt hegyek sora. Mesterségesen faragott,
Árpád Nemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves vagy alakított kövek, ugyancsak mesterséges,
Egyesület alapítója tartotta. A jurta helyének ki- de a mai tudástól igencsak eltérô kötôanyaggal
választása után a 70 kilónyi „építôanyag” sorban dolgozott az az intelligens építô, akinek munkátörténô felállításával indította feleségével, Katával ja felülmúlja az egyiptomi piramis titkait is – taa bemutatót. Kifeszítették a megfelelô számú ker- lán. A titok része, hogy a sok ezer év múltán sem
gét (ezeket ma – mi, a hozzá nem értôk – apá- található ott emberi, vagy állati „maradvány”. A
carács névvel illetnénk), melyeket bôr szegeccsel járatok szellôzése viszont olyan tökéletes, hogy
fognak össze, hogy megmaradjon a szerkezet ru- gyógyulni járnak oda. A két magyar tudós rovásgalmassága (az állandó átépítôs mozgatás miatt na- írás szakértô számára kutatási alap a piramison
gyon fontos!). A rácsokat lélek kötéllel fogják ös�- belül fellelt tárgy, melyen rovás jeleket találtak.
sze. Ez a kötél az építmény „lelke”. Ha kimarad, Ezek között pedig a székely rovás betûkkel azoaz egész munka kárba vész, merthogy akkor dôl nos formát is sikerült azonosítani. Elôadónk nem
össze a jurta, amikor már késznek hinnénk. Most állította, hogy ezt is a magyarok ôsei alkották,
jön a tündöklô kerék beállítása az Isten fájával föl- csupán valami közösség meglétét gondolja a jeemelve. Látványként ez utóbbi egy hosszú léc, me- lek azonosságában.
lyen tartják a tetôlécek beillesztéséhez az üres ke- Az elôadások, a bemutatók iránti érdeklôdés
reket, a tündöklôt. A Nap sugara tündököl be ezen mellett sikere volt a csülökpörköltnek, melyet
a tetôrésen (keréken), éjszaka pedig a csillagok ál- most is Eisenbacher Géza rakott jó ízléssel a boglását engedte láttatni, vagy a levegôzést, a huzatot rácsba. A más asztalon készülô kézmûves portészolgálta. A hosszú tartóléc elnevezése pedig az kák mellett a kész termékek vására adta még a
eszköz kiválasztottságát és nagy jelentôségét mu- nap cégérét a magyarságról, annak kultúrájáról,
tatta. (Ha volt ilyen kifejezésük eleinknek, istenük írásbeliségének különlegességérôl.
is kellett legyen ezeknek a „pogányoknak”.)
Nagy Ágnes
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Élô
Múzeum
Café est
A MúzeumCafé a budapesti Szépmûvészeti Múzeum 2007-ben alapított lapja, nemcsak a szakmát, de
nemzetközi díjazottként egy
nívós esztétikai értéket is
képvisel. A magazin kéthavonta tájékoztatja a magyarországi és határon túli múzeumok világa iránt érdeklôdô
közönséget a múzeumi
szakma legkülönfélébb területein dolgozó szakemberek gondolatairól, sikereirôl
és gondjairól. Emellett a
világ kulturális híreirôl is
beszámol, valamint a magyar és nemzetközi képzôés iparmûvészet legjelesebb
képviselôit is megszólaltatja
igényes fotókkal és illusztrációkkal kísérve.
A magazin szerkesztôsége
Budapesten és vidéken egyaránt, 2010 óta havi rendszerességgel szervezi élô kerekasztal-beszélgetéseit, melyet
júliusban a Brunszvik kastély télikertjében rendeztek
meg. Ez alkalommal Martos
Gábor fôszerkesztô a hazai
kastélymúzeumok látogatóbarát kiállítási lehetôségeirôl,
a fôúri otthonok mûemléki
és múzeumi szerepeirôl, a
képzômûvészettel való szimbiózisáról, kompromisszu
máról és természetesen a
martonvásári kastély jelenlegi helyzetérôl, problémáiról és jövôjérôl kérdezte dr.
Molnár Dénest és Kovács Olivért.
Az igényes és jó hangulatú rendezvénynek a park
késô délutáni fényei adtak
hátteret. A beszélgetést az
érdeklôdôk a MúzeumCafé
weboldalán megtekinthetik.
(http://muzeumcafe.com/
post/7629127479/elomuzeumcafe-2011-julius14-brunszvik)
H. A.
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Balett csillag születik?!

Nemrég egy fiatal házaspár telepedett le városunkban, akik úgy
gondolták, megpróbálják felkelteni az itt élô gyerekek és fiatalok tánc iránti érdeklôdését. Az
Ercsi felé vezetô úton, a helységnévtáblát elhagyva, baloldalon találjuk ezt a kis varázslatos,
kedves tánciskolát. A két fiatal
– Kuthy Mercedes és Nagy-Kuthy
Zoltán – keze munkáját dicséri a balett terem és a hozzá tartozó öltözôk. Mindent a saját
erejükbôl, tehetségükbôl teremtettek, ami ott látható. Kalandos
életútjuk, tanulmányaik, vándoréveik, szerepeik, megismerkedésük külön cikk témája lehet,
most hely hiányában elégedjünk
meg azzal, hogy közel egy esztendeje Martonvásáron, a kastély parkjában mondták ki egymásnak a boldogító igent, s telepedtek le városunkban. Itthon
vagyunk otthon! – mondták, akkor a mi hazánkban is mutatkozzunk újra, s ennek jegyében az
egyik televízió Csillag Születik
címû mûsorában magyarok milliói ismerhették meg ôket.
A néhány hónapja indult balettiskolájukban kis embercsodák próbálgatják szárnyaikat.
Az apró lábacskák, kezecskék
még nehezen engedelmesked-

nek a tánc szigorú szabályainak.
A legkisebb 3 és fél éves, a többiek 4–5–6–7 évesek. Tündériek. Már túl vannak az elsô fellépésükön, sôt már a másodikon
is, a „Gumimacik” nagysikerû
elôadásával.
A nyári szünetben külön tábort
is szerveztek, ahol a nyíregyházi
színház egyik vezetô színésznôje,
Kuthy Patrícia (Soós Imre és
Domján Edit-díjas) – mellesleg
Mercedes testvére – játszott a
gyerekekkel színészesdit. De
volt ott profi énektanár is, Munkácsi Sándor személyéban (Cserháti Zsuzsa duett partnere, valamint Bradányi Iván szerzôtársa),
aki megénekeltette ôket igazi
mikrofonba. Zsonglôr alapokat
Simon Tibor oktatott, akivel szintén izgalmas órákat tölthettek el
a gyerekek. Zoltán és Mercedes
is készültek egy kis újdonsággal
a táborra. Levegô akrobatikával
kezdték el ôket megismertetni
az iskola tornatermében. Óriási
élmény volt ez nekik és nagyon
élvezték.
Ôsszel, a néhány heti pihenést
követôen újult erôvel indulhat
újra ez a kis balettiskola, ahol
klasszikus balettot (minden tánc
alapja), jazz és musical táncot,
akrobatikát sajátíthatnak el az
itt tanulók. Talán lesz néhány bátor fiatalember is, mert nem kell
szégyellni a táncot, ugyanis nem
baj, ha nem leszünk híres balettosok vagy profi táncosok, de jó
alakú, csinos lányok és erôtôl
duzzadó, izmos fiúk, tele önbizalommal annál inkább.
A Nagy-Kuthy házaspár szeretettel várja régi és új növendékeit,
kicsiket-nagyokat egyaránt, sôt
a mozogni vágyó szülôket is egy
kis mozgásra a szeptembertôl
folytatódó oktatásokon, a balettiskolában, a város szélén.
K. László

Sarlós Boldogasszony
jegyében

A Kalász ezen a nyáron is megrendezte a gyermekek részére a hittantábort, melyen 26 iskolás vett részt. Az elsô osztályostól a hatodikosig színes programokban volt részük a gyerekeknek. A tábor
témája a közeli Sarlós Boldogasszony ünnepe volt. Ekkor emlékezünk arra, hogy az áldott állapotban lévô Mária meglátogatja messze
élô rokonát, Erzsébetet, hogy segítse fia, Keresztelô Szent János születésére készülni. Ebben a témakörben zajlottak öt napig a beszélgetések, a kézmûves foglalkozások, és ennek jegyében készültünk a
szombat esti mûsorra. A foglalkozásokon nagyon sok lehetôségük
volt a gyermekeknek, hogy próbára tegyék ügyességüket. Pólót batikoltak, szélcsengôt készítettek csigaházból és kagylóból, gyöngyöt
fûztek, szôttek, üveget festettek, kukoricaszárból hangszert készítettek… Szombaton este, az elkészült munkákból egy kiállítás várta a szülôket és az érdeklôdôket, akkor mutatták be a gyönyörû,
lélekemelô mûsorukat is, amire hét közben készültek.
A táborvezetô dr. Hamza Lászlóné Irénke néni, a szervezô pedig
Kurucz Istvánné Lujzika néni, a Kalász helyi csoportjának vezetôje
volt. Köszönjük nekik az áldozatos munkájukat, amellyel lehetôvé
tették, hogy a gyermekeink egy hétig ilyen jól érezzék magukat.
Köszönjük a minden nap jelen levô, a munkát segítô pedagógusok,
édesanyák, nagymamák jelenlétét is.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeinknek ilyen és hasonló programokat is szervezzünk a hittanórákon kívül. Ma rendkívül
fontos, hogy a fiatalok megtalálják azt a közösséget, ahol igazi baráti kapcsolatok alakulhatnak ki. Azt gondolom, hogy ha hasonló gondolkodású gyerekekkel vannak körülvéve kicsi koruktól kezdve, akkor az olyan tartást adhat nekik, ami megvédi ôket a manapság rájuk leselkedô veszélyektôl.
Szerencsénkre a martonvásári diákoknak számtalan lehetôségük
van arra, hogy egy ilyen értékes közösségre találjanak. Programjainkra mi is szeretettel várjuk nemcsak a hittanos gyermekeket, hanem azokét a szülôkét is, akik ezen a területen hasonlóan gondolkodnak.
Szilágyi Melinda
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Vélemény

„Hírhedett zenésze
a világnak”
A zongorista csodagyerek, vagy
a „Hírhedett zenésze a világnak”,
ahogy késôbb Vörösmarty Mihály
nevezte versében, 1823 májusának
elsô napján (alig 12 esztendôsen)
debütált a kulturális életét akkoriban bontakoztató, minden tekintetben „kétarcú” városban, Pest-Budán. Az ifjú mûvész ez alkalomból
plakátokon üzent leendô hallgatóinak: „Magyar vagyok, és nem ismerek nagyobb boldogságot, mint
hogy neveltetésem és taníttatásom
elsô gyümölcseit Franciaországba
és Angliába utazásom elôtt ragaszkodásom és hálám elsô áldozataként drága hazámnak bemutathassam.” – olvashatjuk az Új Ember
mellékleteként megjelent Mértékadó újságban Pallós Tamás írásában. Liszt lokálpatrióta kötôdése késôbb csak erôsödött: 1838-ban
Bécsben adott jótékonysági hangversenyt a pesti árvízkárosultak
javára. Itthon hamarosan díszpolgári címmel tüntették ki.
A forradalmi hevületû negyvenes évek elmúltával, az Esztergomi
mise 1856-os bemutatóját követôen Liszt látogatásai mind gyakoribbá váltak, egyre több idôt töltött Pest-Budán, ahol immár nemcsak körülrajongott vendég volt, hanem tudatos, tevékeny pesti
polgár is. Állandóvá vált kapcsolata az Erkel Ferenc által 1853-ban –
az ô biztatására – alapított Filharmóniai Társasággal. Liszt rendszeresen koncertezett vendéglátóinál, nyilvános fellépéseinek helyszíne többek között a királyi Városi Színház, majd a Nemzeti Színház
és az Akadémia díszterme volt. Szerzôként, elôadóként, karmesterként (és persze mûélvezôként) azonban legtöbbször az osztrákok által lerombolt Redout utódjában, a Vigadóban jelent meg, ahol
1864-ben a Szent Erzsébet legendája világpremierjét is tartották.
A budavári Nagyboldogasszony-templom is zenetörténeti jelentô
ségû eseménynek adott otthont 1867-ben. Ott hangzott el elsô ízben a Ferenc József és Erzsébet királyné tiszteletére komponált Koronázási mise. A szerzô sokat látogatta a szívéhez közelálló pesti
ferenceseket, az angolkisasszonyok házát és mindenekelôtt a belvárosi templomot. Utolsó pesti lakása és szellemi bázisa 1880-tól
1886-ig a régi Zeneakadémia épületében volt. (Ma emlékmúzeum
és kutatóközpont.) Liszt alapítványt tett a pesti Nemzeti Zenede
létesítésére, majd 1875-ben reáruházzák a budapesti Zeneakadémia elnökségét.
Liszt Ferenc kora legkiválóbb zongoramûvésze és egyik legnagyobb
zeneszerzôje. A Sopron megyei Doborjánban született 1811. október 21-én (200 éve). Számunkra ez egy újabb jó dátum lenne, s egyben ez évben, 2011-ben az utolsó, ha már a májusi évforduló adta
lehetôséget elszalasztottuk, hogy itt Martonvásáron is emléket állítsunk Liszt Ferencnek, aki 1846. május 11-én (165 éve) 35 évesen,
már világhírû zenemûvészként látogatott el Martonvásárra az itt
élô Brunszvik családhoz, Beethoven emlékeket keresve. Megszólaltatta a hangszereket is, amelyeken Beethoven is játszott, a zongorát és a kápolna akkori orgonáját.
Ha mégis – például egy utca vagy tér el-, illetve átnevezésével –
emléket állítanánk Liszt Ferencnek, akkor a táblán a magyar felirat mellett németül és angolul is meg kellene említeni, hogy „A
világhírû magyar zenemûvész 1846. május 11-én járt itt.”
– harcsáné –
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Felesleges tábláink
A helyi forgalomszervezéssel
kapcsolatban is szeretnénk szóvá tenni néhány felesleges közúti táblát, s arra kérünk mindenkit, jelezzék, ha szerintük ilyennek vélt jelzéseket látnak. A sort
egy csomópont két táblájával
kezdjük.
A Budai–Fehérvári–Dózsa Gy.–
Szent László utcai jelzôlámpás
keresztezôdésnél
legalább
kettô felesleges tábla van. A
Dózsa György utca elején és a
Fehérvári út elején is egy-egy
megállni tilos tábla található. A
KRESZ helyes értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy a lámpás
keresztezôdéstôl a kastély felé
haladva a Dózsa Gy. utcán az
Orgona utcai keresztezôdésig
nem lehet megállni. Nem lehet annak ellenére, hogy a buszmegállót követôen parkolósáv van egészen a régi óvodáig. A KRESZ szerint egyébként
a buszmegállót megelôzôen 15
méterrel, s azt követôen 5 méterrel nem lehet megállni, sôt a
keresztezôdéstôl 5 méteren belül ugyancsak tilos, vagyis ezen
a részen mindenképpen tilos
a megállás. Azt már talán meg

sem érdemes említeni, hogy a
Dózsa Gy. utca ezen szakaszán
záróvonal is van, ami a KRESZ
szerint a kellô útszélesség híján
ugyancsak tiltja a megállást. Ki
érti ezt?
Ugyanez a helyzet a Fehérvári
út Postakocsi Vendéglô melletti
szakaszán, ahol a záróvonal és a
rendelkezésre álló szûk hely miatt tábla nélkül is tilos a megállás,
utána pedig a buszmegálló korlátozza ugyanezt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (röviden KRESZ) szerint.
– orbán –

A szeretô családfô
Sorozatunkban a harmonikus család jellemzôirôl, a szolgálatkész
ségrôl, a házasság meghittségérôl, a szeretetteljes nevelésrôl, az
engedelmességrôl és a szülôk tiszteletérôl szóltunk. Ötödikként a
férj, mint szeretô családfô következik. A Biblia azt mondja, hogy a
férfiak úgy szeressék feleségüket, mint saját testüket, mert aki szereti feleségét, az önmagát szereti. Amikor a férj felelôsségteljesen
és megbízhatóan vezeti a családját, és odaadóan gondoskodik
feleségérôl és családjáról, betölti isteni küldetését, mint szeretô
családfô. A következôkben álljon itt néhány irányelv, arra vonatkozóan, hogy milyen a jó férj, illetve, hogy milyen lépéseket kell megtennie annak, aki meg akar felelni családfôi szerepének. Jó férj tehát
az, aki társának tekinti feleségét, támasza akar lenni, de nem uralkodik fölötte. Szívesen beszélget vele. A feleség egyik legmélyebb vágya, hogy férje megossza vele gondolatait, érzéseit és vágyait, mert
ekkor érzi azt, hogy férje beengedi ôt az életébe. Fontossági sorrendjében felesége áll az elsô helyen. Feltétel nélkül szereti ôt, ami
azt jelenti, hogy a javát keresi függetlenül attól, hogy ô hogyan viszonyul hozzá. Felfedezi és betölti szükségleteit. Arra törekszik, hogy
családjában lelki és erkölcsi értékeket képviseljen. Ha egy férj a helyén van, úgy feleségének is könnyû lesz betölteni szerepét a házasságban. A férj, mint szeretô családfô, és mint szeretô apa kulcsfontosságú egy család életében. Ez utóbbiról legközelebb írunk.
Czékusné Biró Nóra és Fodor-Adorjáni Edit édesanyák

Vélemény
Kizmus Lajos rovata

Vannak dolgok…
Vannak dolgok, melyek mellett nem lehet szó nélkül elmen- ra fontos pop zenekarok felléni. Különösen akkor nem, ha az ember az átlagosnál fogéko- pései. Egy korábbi nagyszerû
nyabb a társadalmi jelenségekre, a közéletre, a mindennap- önkormányzati döntés eredok történéseire. Akkor hát szólni kell… Mert ez – ha meg- ményeként immáron mindenengedhetek magamnak ennyi nagyképûséget – az „írástu- nek helye is van a Rendezvénydók” kötelessége.
udvarban. Sokaknak tetszik ez a
„pajta”-hangulatú, jelen állapoEngedtessék meg azzal kezde- dokumentumokat dr. Grimm Ló- tában is izgalmas helyszín, ahol
nem, hogy számomra megle- ránd és a helyi Vöröskereszt ak- azért tágas terek adnak otthont
petés szerûen kitüntetést kap- kori aktivistái szolgáltatták. Az- különbözô programoknak. Natam. Megvallom férfiasan, hogy tán volt néhány csodálatos kiál- gyon jó lenne okosan, cél- és
az elsô pillanattól kezdve azon lítás, amelyek létrehozásában a ésszerûen megôrizve tovább
tûnôdöm, tulajdonképpen kiket nagyszerû Üvegesné dr. Hornyák fejleszteni ezeket a tereket.
is illet e kitüntetés? Mert én csak Mária társa lehettem. És sok* * *
tettem a dolgom. S ha nem talá- sok olyan apróbb-nagyobb ön- A Százszorszép Gála az minlok társakat, vagy nem fogadnak kormányzati feladat, melyet dig egy különleges élmény. Így
el mások társnak, akkor nem két nagyszerû polgármesterrel volt ez most is. Nehéz szavalett volna mirôl szólnia a mél- együttmûködve sikerült meg- kat találni annak a szívet-lelket
tatásnak. Így hát legyen szabad oldani: pl. a martonvásári vo- gyönyörködtetô, igen magas
itt és most megköszönni mind- nalas telefonhálózat fejleszté- színvonalú produkciónak a mélazoknak az együttmûködését, sét Horváth Ottóval, a szenny- tatására, amit a népes nézôsereg
akik segítettek számos saját el- vízcsatorna beruházást Orbán azon a július 22-ei esten láthaképzelés megvalósításában, és Andással. És a Millenniumi Em- tott. Ez az együttes olyan értéakiknek segíthettem az ô elkép- lékoszlop. Hát igen… Erôs el- ket képvisel, ami méltán megérzeléseik valóra váltásában. Kö- lenszélben, de a martoniak demli/megérdemelné a telepüszönet illeti mindenekelôtt csa- többsége által támogatva (anya- lés hatékony támogatását. Mert
ládom tagjait, akik „elviselték” gilag is!) Czipa László és Zsiga férj, az apa közéleti „túlórá- mond Róbert önzetlen támogait”, tevékenységét. Aztán azo- tásával megvalósult. És egyetlen
kat, akik ráirányították figyel- percig sem felejtem el azokat
memet a magyar társadalom a társakat – a régi, még id. Doszámos súlyos, érdekes, izgal- bos Károly által vezetett Nyugmas problémájára. Így dr. Bog- díjas Klub tagjaira (akik közül
dán Emilnek, az országos hírû sokan már nincsenek köztünk)
Széchenyi István Klub, és dr. gondolok mindenekelôtt –, akik
Somodi Istvánnak, a hasonló- az elsô hívó szóra jöttek és tetképpen széles körben ismert ték, amit tennünk kellett. Így hát
Brunszvik Klub vezetôinek is elsôsorban talán még inkább
köszönet. Mint ahogy köszö- ôket illeti e díj, melyet azonban
net annak a nagyszerû ember- most én köszönök meg mindnek, annak a kiváló pedagógus- azoknak, akik így döntöttek.
nak, aki éles szemmel fedezte
* * *
fel bennem a községért is ten- Immáron mögöttünk a 21. Mar
ni tudó embert és küldött a te- tonvásári Nyár, vagy legalább is
lepülés életébe még a nyolcva- annak jó része. Vélhetôen sonas évek végén Népfront elnök- kan sokszor értékelik, elemnek. Udvaros Károlyé is e díj. Az- zik a rendezvényt, itt és most
tán a Forum Martini címen is- csak személyes élményemrôl
mert, immáron városi hírforrás szólok. Az érzékelhetôen vis�elôzménye, a Martonvásári Tá- szafogottabb és talán kicsit más
jékoztató létrejötte is elképzel- szerkezetû programot elegánshetetlen Tóth Andrásné, Már- nak, mértéktartónak és színvoti és ifj. Dobos Károlyné, Éva tá- nalasnak tartom. Örvendetes,
mogatása, segítsége, áldozat- és remélhetôleg tovább folytavállalása nélkül. A II. világhábo- tódó része e programnak a firús emlékmû sem jött volna lét- atal képzômûvész tehetségek
re id. Dobos Károly bátyám nél- bemutatkozása, csakúgy, mint
kül. Ehhez az emlékmûhöz a az elsôsorban az ifjúság számá-

a köszönet az ugyan szép gesztus, de nem igazán jelent „vásárló erôt”. Márpedig – mint tudjuk – Krisztus koporsóját sem
ôrzik ingyen.
* * *
Azért van itt valami, ami mellett nem mehetek el szó nélkül. Több ismerôstôl is hallottam azt a rosszalló megjegyzést, hogy miért kellett a búcsú napját megváltoztatni. A
régi hagyomány szerint egy
község búcsúja mindig a templom védôszentjének névnapját követô vasárnapra esik.
Most Szent Anna napja (július
26.) keddre esett és a búcsút
meg 24-én (tehát elôtte vasárnap) tartottuk. Természetesen
van magyarázat, a fiatalabb generáció számára még el is fogadható, de talán nem ártana
egy kicsit ragaszkodni a régiek,
idôsebbek által ôrzött hagyományokhoz.
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Információk

Martonvásár Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal irodáinak elérhetôsége
Központi telefonszám: (06-22) 460-004, fax: (06-22) 460-229
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS VÁRÓ
TELEFON

Varga
Zoltánné – lakosságszolgálat, talált tárgyak, hirdetésfelvétel
(06-22) 460-004
Csabai Karola – okmányirodai idôpont egyeztetés, tájékoztatás
(06-22) 460-081
POLGÁRMESTER
Dr. Szabó Tibor
(06-22) 460-233
JEGYZÔ
Dr. Koltai Gábor
(22) 569-221
KABINETIRODA
Gucsek István alpolgármester – városüzemeltetés,
lakossági szociális ügyek, polgári védelem, közbiztonság
(06-22) 460-004
Horváth Bálint kabinetvezetô – városfejlesztés, pályázatok,
stratégia, munkacsoportok, képviselôtestületi–hivatali
egyeztetômunka, kabinetülések elôkészítése, kommunikáció
(06-22) 460-004
SZERVEZÉSI OSZTÁLY
Miklósné Petô Rita osztályvezetô – testületi elôkészítô munka,
pályázatok, oktatási – kulturális ügyek, egészségügy,
esélyegyenlôségi referens
(06-22) 569-227
POLGÁRMESTERI, JEGYZÔI TITKÁRSÁG, CIVIL IRODA
Tóth Andrásné – civil referens, polgármesteri titkárság, városi rendezvények
(06-22) 460-233
Provoda Józsefné – jegyzôi titkárság, jegyzôkönyvkészítés
(06- 22) 569-221
Papp Irén – hagyaték, birtokvédelem, iktatás
(06-22) 569-204
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Nagy Andrea Zsófia osztályvezetô – munkaügy, polgári védelem
(06-22) 569-202
Farkasné Zámbó Judit – anyakönyv és szabálysértés
(06-22) 569-207
Kállainé Henn Imola – szociális- és gyámügy
(06-22) 569-225
OKMÁNYIRODA
Archipenkov Szilvia – jogosítvány, jármûigazgatás, vállalkozói tájékoztatás
(06-22) 460-081
Simon Szandra Eszter – gépjármû ügyintézés		
Turcsányi Tímea – lakcímbejelentés, személyi igazolvány, útlevél,
parkolási igazolvány, ügyfélkapu		
MÛSZAKI OSZTÁLY
Tóth Zoltán osztályvezetô – építéshatósági ügyek (Baracska, Kajászó)
(06-22) 569-208
Tiszóczki Éva – csatornaüzemeltetés
(06-22) 569-208
Kiss Balázs Zoltán – építéshatósági ügyek (Martonvásár, Tordas, Gyúró)
(06-22) 569-209
Nagymáthéné Monori Erika – mûszaki, gazdasági ügyintézés,
közterület foglalás, környezetvédelmi referens
(06-22) 569-209
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Bíró László osztályvezetô – pénzügyi, gazdasági tervezés
(06-22) 569-203
Barta Károlyné – intézményi referens (iskola, óvoda)
(06-22) 569-224
Bogárné Drabos Mária – számviteli referens		
Csakmag Helga – utalások		
Kôvári Ferencné – intézményi referens (mûvészeti iskola, könyvtár, klubház)		
Nagy Zoltánné – önkormányzati referens (polgármesteri hivatal)		
Hersicsné Molnár Tímea – könyvelés		
PÉNZTÁR
Hutvágner Károlyné – kézpénzes kifizetések
(06-22) 569-229
ADÓIRODA
Gyöngyné Denkovics Gizella – iparûzési, kommunális, építményadó,
adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, behajtás
(06-22) 569-206
Málovics Andrea – gépjármû adó, talajterhelési díj, telekadó,
adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, behajtás
(06-22) 569-223
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E-MAIL CÍM
ugyfelszolgalat@martonvasar.hu
polgarmester@martonvasar.hu
jegyzo@martonvasar.hu
alpolgarmester@martonvasar.hu
kabinetvezeto@martonvasar.hu

onkormanyzat@martonvasar.hu
martoninyar@martonvasar.hu
jegyzo@martonvasar.hu
szervezes@martonvasar.hu
okmanyiroda@martonvasar.hu
igazgatas@martonvasar.hu

epitesugy@martonvasar.hu
vizikozmu@martonvasar.hu
kiss.balazs@martonvasar.hu
muszak@martonvasar.hu
lbiro@martonvasar.hu
penzugy@martonvasar.hu

helyiado@martonvasar.hu

Információk

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2011. július 1–31-éig
Házasságot ezen idôszak alatt 7 pár kötött.

Újszülöttjeink:
Mátyási Dóra, Horváth Kornél, Födô Zétény,
Balogh Richárd, Baranyai Lili Dóra, Gulyás
Olivér, Juhász Balázs Dániel, Schmidt Ádám
Samu, Balahoczky Rikárdó, Fábián Flóra,
Orosz Fanni, Fehér Emese Mária

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentôk:
104
• Betegszállítás:
06-22 311-325
(A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a 104
vagy a 06-22 460 017-es telefonszámon.)
• Orvosi rendelô:
06-22 460-053
• Gyógyszertár
06-22 460-019
• Tûzoltók:
05
• Rendôrség:
107; 06-22 460-007
• Általános segélyhívó:
112
• Posta:
06-22 460-001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda: 06-30 859-0558
• Okmányiroda:
06-22 460-081
• Polgármesteri hivatal:
06-22 460-004
• Csatorna üzemzavar bejelentés: 06-40 200-341
06-30 458-4929
• Orvosi rendelés •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelõ telefonszáma: (06-22) 460-053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (06-30) 956-4597
Dr. Czikajló Gyula
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfõ:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelõben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet mûködik.

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analízis, valószínûség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak
23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432-9407
• Beépíthetô telek csendes utcában eladó. Telefon: 06 (70)504-6164
• Pótvizsgára németbôl van még remény. Nyugdíjas pedagógust hívj!
Telefon: 06 (30) 234-8694

• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Telefonszám: (06-25) 492-021, (06-25) 492-008
Hétköznaponként: 17 órától másnap reggel 7 óráig
Szombat – vasárnap: 8 órától másnap reggel 7 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-637
Hétfõ: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig ta
nácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök:
8–9
óráig,
14–16 óráig | Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-334
Hétfõ: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelõ. A változásokról az orvosi rendelõknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.

FORUM MARTINI Martonvásár Lapja
ISSN 2060-6346

Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Önkormányzata
Fôszerkesztõ: Orbán András
A szerkesztõség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelõs kiadó: Martonvásár polgármesteri hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Védõnõi szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (06-22) 461-369 Mobil: (06-30) 384-4382
Várandós tanácsadás: kedd 9–13 óráig
Csecsemõtanácsadás: Dr. Jellinek Kinga szerda 8–10 óráig
Önálló védõnõi tanácsadás: szerda 10–11 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védônô: Máténé Jáskó Anna
Telefonszám: 06 (22) 461-369
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsiben: szeptember 3., 4.
Ráckeresztúr: augusztus 27.,28.,
Martonvásár: augusztus 20., 21., szeptember 10., 11.
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Sport

Felkészülés minden szinten
Megkezdôdött a felkészülés minden korcsoport részére a Csapatunkból távoztak: Bobory Balázs és Bánfalvi Balázs
következô szezonra. Az edzéseket július 18-án kezdtük. Nyári fel- Lovasberénybe, Lizák Bálint és Lepsényi József Tordasra, Kanyó Rikészülésünk alatt heti két edzés és két edzômérkôzés szerepel. Ed- chárdot pedig munkahelye Angliába szólította. Érkeztek: Barbai Gádigi lejátszott felkészülési mérkôzéseink: Diósd – MSK (3:2), MSK bor és Bajzát Attila Csepelrôl, Bozsó Ferenc Gyuláról, és még egy
– Dunafém (10:1), Felcsút II. – MSK (3:6), valamint a „Rehus Tibor remek labdarúgót várunk Magyar Balázs személyében Budafokról.
Emléktornán” MSK – Százhalombatta (2:3). Augusztus 7-én (lapzár- Bôvebb információt a www.martonvasarsk.gportal.hu honlapon tata után)Vereben Magyar Kupa mérkôzés következik, majd a Bag, és lálnak.
a III. Kerület ellen játszunk még felkészülési mérkôzéseket.
MSK

Utánpótlás – rajtra éhesen
Megkezdôdött a felkészülés utánpótlás nevelô egyesületünkben, a Mustang SE-ben
is. A gyerekek már alig várják
a
megméretetéseket.
A felkészülési idôszakban heti
3 edzés és lehetôség szerint
edzômérkôzések
szerepelnek. Az U13-as korcsoportunk
Felcsúton már játszott egy felkészülési mérkôzést a helyi korosztály ellen, ami végül 0:0-ás
döntetlennel zárult.
Korcsoportjainkat beneveztük
az FMLSZ által kiírt bajnokságokba. Az U7-9-11-es csapataink a Bozsik Programban, U13as csapatunk a Megyei Bajnokságban játszik. Az U11-es csapatunkat újra neveztük a Dunaújváros által szervezett Duna Mount Bajnokságba.
A csapatok átalakultak, sokan
korcsoportot váltottak és már
alig várják a bajnokságot.
Bôvebb információt a www.
mustangse.gportal.hu
honlapon találnak.
Mustang SE

„U11” Duna Mount Bajnokság
veretlen csapata
Álló sor: Gábor Márton,
Markó Tamás, Markó Dávid,
Borostyán Bence, Szeidl Bence,
Csiki Anna, Gutyina Attila
Középsô sor: Patkós Csaba,
Tarczali Bence, Berencsi Bence,
Szöllôsi Dávid, Molnár Levente,
Juhász Bence, Petz Csaba
Alsó sor: Rácz Olivér,
Földesi Dominik, Gábor Ákos,
Juriga Zoltán, Patkós Kevin,
Zoboki Álmos, Hornyák Gábor
„U13” FMLSZ Bajnokság
ezüstérmes csapata
Álló sor: Túróczi Tamás,
Katona Máté, Szeidl Bence,
Földesi Ábel, Kiss Sándor,
Gál Benedek, Mónus Márk
Középsô sor: Gutyina András,
Csiki Anna, Takács Benjamin,
Majer Milán, Szöllôsi Dávid,
Patkós Csaba
Alsó sor: Pintér László,
Gutyina Attila, Horváth Ákos,
Juhász Bence, Pozsár Richárd,
Petz Csaba

Tenisz – feladott mérkôzések
Július 16-án rendeztük 1. házi páros versenyünket.
A jó idô ellenére, vagy talán éppen ezért, a vártnál kevesebb résztvevô volt. A döntôben a Szôke testvérek,
végül a vártnál talán simábban, vereséget szenvedtek a
Zsembrovszky Péter/Zoboki Zoltán párostól. A 3. helyezett Szôke
András/Kuti Csaba páros lett.
Július 23-án, a mostoha idô ellenére, 14 résztvevôvel megtartottuk a 21. Marton Open nyílt amatôr versenyünket. A rossz
idô ellenére a hét martonvásári és hét vendégjátékos erôs
mezônyt alkotott. Nagyobb meglepetés nem történt, és a 4 kiemelt nehézség nélkül jutott az elôdöntôbe. Ott aztán a tavalyi
gyôztes, Bokorovics Balázs 4:2, 4:1-re nyert a „móri mészáros”,
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a háromszoros korábbi gyôztes, Gombás Szabolcs ellen. A másik
elôdöntôben a 2. helyen kiemelt szintén móri Molnár Miklós 4:1, 0:4,
10:6-ra nyert a tordasiak legjobbja, Nánási Dávid ellen. A döntôben
az elsô szett nagy csatát hozott, de Bokorovics Balázs megfordította
a vesztettnek tûnt állást, és 7:5-re behúzta az elsô játszmát. A második szett elején, sajnos Molnár Miklós megsérült, és fel kellett adnia a
mérkôzést. Így Bokorovics Balázs, remek játékkal megvédte tavaly
megszerzett címét! Ezúton is gratulálunk!
Egy kis öröm, hogy a vigaszági versenyt legalább megnyertük!
A döntôben Zoboki Zoltán (MartonTenisz SE) – Nánási Attila
(Tordas) mérkôzést 4:0, 3:4-es állásnál utóbbi sérülés miatt feladta.
MartonTenisz SE

