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Hősök Napja

Megemlékezés május 25-én (pénteken)
18 órakor az Emlékezés terén.
(Cikkünk a 10. oldalon.)

Várjuk Önöket…
…május 18−20-án (péntektől vasárnapig) Tavaszi Fesztiválra, a Rendezvényudvarba;
…május 21-én (hétfőn) 16 órakor a Teleki Blanka Hölgyklub összejövetelére a városháza Geróts-termébe;
…május 25-én (pénteken) 17 órakor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórájára;
…május 25-én (pénteken) 18 órakor Hősök napi megemlékezésünkre az Emlékezés terére;
…június 2-án (szombaton) 15 órától a Művészeti Iskola Táncgálájára, a Beethoven Általános Iskola aulájába;
…június 4-én (hétfőn) 17 óra 30 perckor Trianoni megemlékezésre az Emlékezés terére;
…június 4-én (hétfőn) 19 órakor a Művészeti Iskola Tanári Hangversenyére a MTA ATK előadótermébe;
…június 12-én (kedden) 18 órakor a Művészeti Iskola évzáró ünnepségére, a Beethoven Általános Iskola aulájába.

A polgármester házhoz megy…
…május 26-án 14 órától a Petőfi és Gábor Áron utcákban.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460−233-as telefonszámra május 25-én – pénteken – 12 óráig.)
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ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületi hírek
Képviselő-testületünk soros ülését május 2-án tartottuk. Az ülés kiemelt napirendje volt a
2011. évi zárszámadás tárgyalása, melyről külön cikkben tájékoztatjuk Önöket. A zárszámadáshoz kapcsolódott a 2011. évi költségvetésnek a normatívák elszámolásával kapcsolatos
átvezetések miatti módosítása, valamint az ehhez is kapcsolódó belső ellenőrzési jelentés.
Az ellenőrzések nem tártak fel szabálytalanságot, azonban javaslatot fogalmaztak meg
egyes területeket (adóigazgatás és adóbehajtás, pályázati kiírások, múzeumi nyitva tartás
stb.) illetően a hatékonyság növelése érdekében.
Ezen az ülésen jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve,
valamint a testület korábbi
döntésének megfelelően több
önkormányzati rendeletünket
is felülvizsgáltuk.
Új jogszabályt alkottunk a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. A rendeletben a jogosultak részére jövedelem kiegészítésére, pótlására meghatározott pénzbeli szociális ellátások az ápolási díj, az átmeneti segély és a temetési segély.
A jogszabály kiterjed a normatív lakásfenntartási támogatás,
valamint az aktív korúak ellátására vonatkozó eljárási szabályok meghatározására is. A
jogszabályt teljes terjedelmében a város honlapján vagy a
lakosságszolgálaton tekinthetik meg.

Jogharmonizáció

Az eddig külön szabályozott
helyi adónemeket egy, egységes rendeletbe foglaltuk, de
eközben az egyes adónemekre vonatkozóan megállapított feltételeket és szabályokat

Köszönet
Képviselő-testületünk köszönetét fejezte ki Budai Józsefnek, Orosz Tamásnak és
Szalkai Józsefnek – a testvér települési kapcsolatokat is erősítő – önzetlen és
példaértékű munkájáért, hiszen a három fiatalember
odaadóan, pénzt és energiát nem kímélve segítette
Mezőkölpényben a felújított
református templom elektromos hálózatának kiépítését.
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nem változtattuk meg. Testületünk nem változtatott az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletén, ennek megfelelően képviselőink
továbbra is díjazás nélkül látják el munkájukat.
Jogharmonizációs és jogtechnikai okokból vizsgáltuk felül
az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló rendeletünket. Az egyes körzetekhez tartozó utcák besorolása nem változott, ám felkértük a Szociális
és Egészségügyi Bizottságot,
hogy az igényeket felmérve, a
lehetőségek figyelembe vételével tegyen javaslatot a szükséges módosításokra, mind a körzeteket, mind az ügyeleti ellátást illetően.
Kilenc helyi rendeletet érintett az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről szóló döntésünk, amit az
idén április 15-étől hatályos új
szabálysértési törvény írt elő.
Az említett időpontot követően
az érintett ügyekben már nem
a jegyző, hanem a Kormányhivatal jár el.
Újra alkottuk a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak meghatározásáról szóló rendeletünket, mivel − amennyiben a személyes ellátást nyújtó intézmény
fenntartója többcélú kistérségi társulás − a térítési díjakat a
székhely szerinti önkormány-

Gratuláció
Testületünk szívből gratulált Németh Ildikónak, a
Százszorszép Táncegyüttes
művészeti vezetőjének a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéséhez.
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zat rendeletében foglaltan kell
megállapítani.
Az ülésen értékeltük és elfogadtuk a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás
tevékenységéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a szociális igazgatási tevékenységről készült beszámolókat.
A státusz megüresedése miatt
döntöttünk aljegyzői pályázat
kiírásáról.

Beszámolók

Elfogadtuk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz
történő hozzájárulás 2012-re
vonatkozó mértékét. Tekintettel arra, hogy a munkaszervezeti feladatokat 2011 júliusától
már a martonvásári hivatal látja el hatékonyabban, valamint
arra, hogy az ügyeleti feladatok ellátását illetően sikerült
a költségek csökkentésében
megegyezni, a hozzájárulás lényegesen olcsóbb lett a tagönkormányzatok számára.
A képviselői munkával kapcsolatos költségek miatt módosítanunk kellett a hivatal alapító okiratát.
A Martongazda Kft. kezdeményezésére, az átvett városgazdálkodási feladatok ellátása érdekében beszerzett eszközök
és ráfordított költségek tényleges alakulásának ismeretében
módosítottuk egy korábbi zárszámadási rendeletünket.

Pályázatok

A Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetőjének kezdeményezésére engedélyeztük a maximális csoportlétszámtól való eltérést, hiszen a 43 férőhelyre
több mint 80 gyermek nevében
nyújtottak be felvételi kérelmet. A hatályos jogszabályok

alapján az épületben nem helyezhető el több csoport, egy
csoportba pedig nem vehető fel
30-nál több gyermek. Önkormányzatunk – figyelembe véve
a demográfiai mutatók alakulását – hosszú távú megoldásra
törekszik. Ehhez forrásai korlátozottak. Jelenleg elbírálás
alatt áll az óvoda bővítését célzó pályázatunk, melynek eredményessége esetén 2 csoportszobával (50 fő) és az azt kiszolgáló helyiségekkel bővülhetne az intézmény.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság kérelmére az idén már 300
ezer forinttal járulunk hozzá a
rendszeresebb rendőri jelenléthez Martonvásár közterületein.
Egyebekben tájékoztatót fogadtunk el a folyamatban lévő
önkormányzati
pályázatokról, a folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az aktuális
pénzügyi helyzetünkről és a
Martongazda Kft. elmúlt hónapban végzett tevékenységéről.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy KEOP-7.1.0/11 azonosító számú uniós pályázatra benyújtott, a martonvásári
agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása címmel, megvalósíthatósági tanulmány és a szükséges tervek elkészítésére – az
érintett négy település társulása nevében − benyújtott pályázatunk 28,5 milliós támogatást
nyert el.
A belterületi gyűjtőutak felújítására (KDOP-4.2.1/B-11 azonosító számon) benyújtott pályázatunkat is elbírálták, s azt
118,5 millió forint összegben
támogatásra érdemesnek nyilvánították, ám a rendelkezésre
álló támogatási keret kimerülése miatt tartalék listára helyezték. Ennek következtében a felújítási, beruházási célú elképzeléseink között előnyt élvező
útfelújítás továbbra is csak kis
léptekkel haladhat előre, saját
költségvetésünk terhére, és az
Önök hozzájárulásaival támogatva.
A képviselő-testület tagjai
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„Jut is, marad is”

Kiegyensúlyozott gazdálkodás 2011-ben
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május
2-án tartott ülésén tárgyalta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról készült beszámolót. A 2011-es
gazdálkodási év volt az első olyan
időszak, amikor a költségvetést új
alapelvek szerint készítettük el.
A költségvetés minimális mértékben tartalmazott általános tartalékot, nagy értékű
fejlesztéseket nem tudtunk tervezni, a városüzemeltetési társaság működése és finanszírozása pedig még nem volt kiforrott.
Így az elmúlt év egyik legnagyobb kihívása az önkormányzat gazdálkodásában a
Martongazda Kft. létrehozása volt. Gondot
okozott a napi működési kiadások finanszírozása is, hiszen a bevételek növelésére kevés lehetőségünk adódott.
A helyzetet súlyosbították a szennyvíztisztító szolgáltatással kapcsolatos gondok. Ezek kiküszöbölésére a négy település
részvételével megalakítottuk a szennyvízkezelő társaságot, mely a kezdeti nehézségeket követően stabilan működik. Összességében úgy látjuk, hogy ez a döntés is indokolt és hasznos volt.

Felelős gazdálkodás

Újjá kellett szervezni a közmunka programunkat, finanszírozási, mennyiségi és
szervezési szempontból is. Sajnálatos módon közel tizedére csökkent a közmunkások létszáma a jogszabályi változások miatt. A személyek kiválasztása, munkájuk
megszervezése, a munkavégzés hatékonysága megfelelő volt.
Az önkormányzat a megszűnő víziközmű
társulattól, az előző képviselő-testület döntése alapján átvállalta a meglévő kötelezettségek törlesztését, a költségvetési kintlévőségek behajtását. Az elkövetkezendő években ez a döntés ugyan több mint 100 millió
forintos pénzügyi kötelezettséget ró majd
az önkormányzatra, de mint a társtelepülések példája is mutatja, érdemes volt megkötnünk a megállapodást a bankkal.
Többszöri tárgyalás előzte meg az építmény-, és telekadó kivetését, mely eredményesen teljesült. Az érintettek tudomásul

vették, hogy vannak olyan kötelezettségek,
amelyek vonatkozásában különbséget lehet
tenni az életvitelszerűen helyben lakó, valamint az itt csak ingatlannal rendelkező állampolgárok között, az előbbiek javára.
A város által működtetett intézmények költségvetése 2011-ben is feszített volt, ennek ellenére mindenhol felelős gazdálkodás folyt.
Az intézményhálózatban jelentős változás történt a Városi Könyvtár, Klubház és
az Óvodamúzeum összevonásával. Ennek
eredményeként alakult meg a BrunszvikBeethoven Rendezvényszervező Központ és
Könyvtár, mely hatékonyan látja el feladatát.
Az egészségügyi intézmények működésében és finanszírozásában is előrelépés történt, minden helyi orvossal új szolgáltatási
szerződést kötöttünk, melyekben rögzítettük a költségek megosztását is.
A civil és sportegyesületek támogatását
2011-ben szinten tudta tartani az önkormányzat. Az előző évekhez hasonlóan kiemelt cél volt az ifjúsági kultúra és az ifjúsági sport támogatása. Az egyesületek beszámolóit áttekintve megállapítottuk, hogy
a megítélt pénzeszközt a pályázati cél megvalósítására fordították.

Építkezések

Az önkormányzati választások után felállt új testület két komoly építési beruházás végrehajtása előtt állt, melyek megvalósítása kétséges volt. Az egyik az új szociális központ épületének megépítése, a másik
a polgármesteri hivatal felújítása. Továbbra is fenntartjuk azt a véleményünket, mely
szerint nem feltétlenül ez a két beruházás
lett volna Martonvásáron a legindokoltabb.
Mivel a pályázatokat az előző vezetés elnyerte, így kötelességünk volt az örökül hagyott helyzet megoldása, ami nagy nehézségek árán sikerült is. A pályázat során közreműködő állami szervek teljes körű ellenőrzést végeztek a két pályázat végrehajtásáról,
melynek eredményeként mindent rendben
találtak. Ezekben a napokban újabb ellenőrzés zajlik a szociális központ épületének pályázata kapcsán, mely már uniós szintű, és
reméljük, ez is pozitív eredménnyel zárul.
Sikerült megszüntetnünk az áfa kölcsön
tartozás súlyos terhét. Tulajdonképpen minimális, 30 millió forintos ráfordítással
229,6 millió forintot és kamatainak összegét takarította meg ezzel a város.

A pótlólagos források bevonására sokkal
nagyobb erőfeszítést tettünk, mint az előző
időszakban, e mellett a költségek csökkentésére is ügyeltünk a kötelező feladatok sérelme nélkül.

Pénzmaradvány

A rendelkezésre álló pénzforrás 2011-ben
kerekítve 1,379 milliárd forint, míg a kiadás 1,032 milliárd forint volt. A céltartalékot nem használtuk fel. Az összes forrás
és a kiadás különbsége jelenti a 347 millió forintnyi pénzmaradványt. A pénzmaradvány nagy része a kötvény maradékából adódik. Ténylegesen 50 millió forint
állt rendelkezésünkre készpénzben 2011.
december 31-én, mely jelentős megtakarítás az előző időszakhoz képest. Működési
hitel igénybevételét, mint eszközt, gazdálkodásunkból kizártuk, ugyanakkor tartalék, illetve pénzmaradvány képzésére törekedtünk, így a többletbevételek nagy részét
megtakarítottuk.
Fontos lépés volt, hogy Martonvásár jogi
szempontból is a kistérség központjává
vált. A társulás gazdálkodó szervezetét a
polgármesteri hivatalba integráltuk be. A
kistérségi feladatokat létszámcsökkentés
mellett szétosztottuk a hivatal munkatársai
között, mely kézzelfogható eredményt hozott a költségvetési megtakarításokat és a
szakmai munkát illetően egyaránt. A jelenlegi állás szerint a kistérségi integrációval
megteremtődött annak a lehetősége, hogy
Martonvásár járási központtá váljon, amihez természetesen megfelelő infrastruktúrát kell teremteni.

Önkormányzati vagyon

A központi támogatások nem nyújtottak
fedezetet a kötelező feladatok kiadásaira. Emiatt továbbra is be kellett vonni a saját- és adóbevételeket. Az adóbevételek tervezettnél jobban alakultak az adóbehajtás
hatékonyabbá válása miatt. Sikerült olyan
adóhátralékokat is behajtani, amelyek évek
óta kintlévőségként szerepeltek. A fegyelmezett adózásért köszönetet kell mondani
kötelességtudó polgárainknak, ugyanakkor
még mindig sokan vannak, akik úgy gondolják, helyettük mások fizessék a rájuk eső
terheket is.
A forgalomképes vagyon értékesítésében a
tervezetthez képest négyszer nagyobb be-

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztőség fenntartja az írások szellemiségét és tartalmát nem érintő rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzők viselik a felelősséget. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A kéziratok legkésőbbi leadási határideje tárgyhó első napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követő hétfő). Szerzőink megértését előre is köszönjük. Kizárólag sajátkezű aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen
észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztőség
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vételt sikerült elérnie az önkormányzatnak,
ami évek óta nem volt jellemző.
A pályázatokkal kapcsolatban a támogatási
források 98 százaléka érkezett meg az önkormányzathoz, ami nagyon jó eredménynek számít.
A normatív támogatások elszámolásakor
mindössze 1 millió forint támogatást kellett
visszafizetni, főként az étkezési létszámváltozások miatt, ami szintén a megfelelő gazdálkodást bizonyítja.
Az önkormányzati vagyon 2011. év elején
4,1 milliárd forint volt, ami az év végére 5,5
milliárd forintra növekedett. Ez jórészt annak volt köszönhető, hogy elkészült a vagyonleltár és 20 éves késedelem után tényleges értéken vehettük számításba az önkormányzati vagyont. Ez a város hitelképessége szempontjából is fontos. E munkának része volt a tételes leltározás és az általános selejtezés is, amit évek óta nem sikerül elkészíttetni.
A lehetőségeinket erősen rontó információ,

hogy az 550 millió forint névértékű kötvény
tartozásunk a svájci frank további rendkívüli
erősödése miatt mára már 924 millió forintra nőtt. Ez év decemberében kell a tőketörlesztést elkezdenie az önkormányzatnak. Az
Erste Bankkal intenzív tárgyalásokat folytatunk, hogy a kötvényből még fennmaradó
250 millió forintból minél nagyobb részhez
jusson hozzá az önkormányzat. A bank ezt az
összeget jelenleg nem hajlandó rendelkezésre bocsátani, tekintettel arra, hogy az eredeti hitelszerződés szerint ez az összeg az állam felé fennálló kiadások fedezetéül szolgált volna. Pillanatnyilag az állam felé azonban nincs tartozása az önkormányzatnak.
Összességében megállapítható, hogy 2011ben kiegyensúlyozott volt az önkormányzat
gazdálkodása, melynek révén jelentős megtakarítást értünk el. A jövőben is igyekszünk ezt az utat járni a fennálló nehézségek ellenére.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

FEJ ÉR MEGYE

Lépések a fejlesztések jövőjéért
Április 26-án délelőtt több fontos, a területfejlesztési feladatainkból eredendő előterjesztést tárgyalt Fejér Megye Közgyűlése. Egyebek mellett Csór, Csákvár, Magyaralmás, Söréd települések rendezési terveinek módosítását véleményeztük. E napirendi pontokat pedig előzetesen a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
is tárgyalta, amely első ízben április 23-án,
hétfőn ülésezett dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár és Cserna Gábor Dunaújváros polgármestereinek, a megyei közgyűlés elnökének és Somogyi Balázs megyei képviselőnek a részvételével.
A közgyűlésen Fejér megye 2011. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről számolt be
dr. Simon László, Fejér Megyei Rendőr-főkapitány, míg a Közép-dunántúli Regionális
Mentőszervezet elmúlt éves munkájáról Pápai Imre igazgató adott számot. Tárgyaltunk
a tavalyi éves költségvetési beszámoló keretében az intézményeink működéséről. Utolsó alkalommal fogadott el a testület ezeket
érintő beszámolót, miután január elsejétől
már nem a Fejér Megyei Önkormányzat az
érintett intézmények fenntartója.
A közgyűlés tárgyalt egy elkészült munkaanyaggal kapcsolatos előterjesztésről,
mely az Országos Területfejlesztési Koncepció és Országos Fejlesztési Koncepció
megalapozására szolgál. A munkát ennek
a közgyűlésen elfogadott alapdokumentumnak az alapján kezdjük, illetve folytatjuk. Ez szolgál alapul az országos és a megyei fejlesztési koncepció és terv elkészítéséhez. Ezzel összefüggésben tárgyaltunk
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egy nagyon fontos napirendi pontot, amelyben arra kérjük a települések polgármestereit, és képviselő-testületeit, hogy segítsék ezt a munkát, a megye fejlesztési elképzeléseit összefogni és megalkotni. Ez magas színvonalon csak akkor lehetséges, ha
együtt gondolkodunk mind a 108 település képviselő-testületeivel, szakembereivel,
polgármestereivel és az ott élőkkel. Ehhez
egy adatbázis is szükséges, amelyet összegyűjteni nagyon nagy munka. Ezen adatok
feldolgozása még nagyobb munka. Ez lesz
majd a fejlesztési koncepció alapja.
A közgyűlést követően a Megyeháza Dísztermében, két új előadóval kiegészülve,
második alkalommal rendeztünk „A területfejlesztés átalakuló rendszere Fejér megyében” címmel szakmai tájékoztatót, melyen hárman képviseltük városunkat. Ezúttal a megye déli részének településvezetői, polgármesterei, jegyzői, országgyűlési képviselői, a fejlesztés területén dolgozó szakemberei számára tartottak szakmai
előadásokat Vargha Tamás megyei közgyűlési elnök, Székesfehérvár országgyűlési
képviselője, dr. Molnár Krisztián megyei
főjegyző, valamint Molnár Tamás, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója. Ugyancsak előadást tartott Czéghér Ildikó, a Fejér Megyei Széchenyi Programiroda irodavezetője, bemutatva
tevékenységüket. Fekete László, a Pronergy
Kft. cégvezetője az épület-energetikai költségek csökkentéséről, ezek pályázati támogatásairól szólt.
Farkas Erzsébet

Megállapodás
a beruházóval
A következő időszakban megkezdődhet a Bajcsy-Zsilinszky és Táncsics
Mihály utca telkei és a vasútvonal által határolt 10 hektáros területen a
telkek kialakítása. Ennek érdekében
megállapodásra jutott az önkormányzat a beruházóval.
Az új szerződéses rendszer egyik eleme a településfejlesztési megállapodás, melyben a tulajdonos és a befektető vállalja 40 millió forint településfejlesztési támogatás megfizetését
5 év alatt, a telkek eladásával párhuzamosan, melynek biztosítéka 5 telekre bejegyzendő jelzálog és vételi jog alapítása. A beruházó vállalta az orvosi rendelő bővítését két rendelő egységgel 2014 júliusáig. Vállalásai között szerepel továbbá az Ady
Endre utca szélesítése a Budai úttól a
lakóparkig, véderdő telepítése a vasút mentén, valamint a lakópark teljes belső infrastruktúrájának kiépítése, beleértve a csatornahálózatot is,
melyre a Szent László lakóparkban
nem került sor.
A területfejlesztési megállapodást kiegészíti egy ajándékozási szerződés,
mely alapján az önkormányzat tulajdonába kerül a belső úthálózat és a háromteleknyi zöldfelület, valamint egy
építési telek a két rendelőegység biztosítékául. A beruházó vállalja a teljes belső infrastruktúra üzemeltetését
mindaddig, amíg a településfejlesztési megállapodásban rögzített vállalások nem teljesülnek.
A megállapodás harmadik része egy
előszerződés, majd a bejegyzést követően szerződés a jelzálogjog és vételi jog alapításáról az 5 telek tekintetében.
Ezen rendszer alapján megkezdődhet
a földhivatali bejegyzés, így az építési
telkeknek minősülő terület után a tulajdonos jövő évtől a telekadó megfizetésére is kötelezetté válik.
Az új szerződéses rendszer megalkotására azért volt szükség, mert a jelenleg hatályos megállapodás sem
terjedelmében, sem tartalmában nem
volt képes ellátni feladatát. Az előző képviselő-testület a tulajdonos és
beruházó konkrét vállalásai nélkül,
nem számon kérhető módon kötötte
meg azt.
Dr. Szabó Tibor
polgármester,
Horváth Bálint
képviselő – kabinetvezető

INTERJÚ

Hogy jó legyen magyarnak lenni

Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt fogadóórája után kérdeztük életéről, munkájáról
• Táncol-e még?
− Bicske testvér városa
Altshausen. Oda készítettem
egy összeállítást gyimesi és
moldvai táncokból, amelyeket
a helyi művészeti iskola népzenész tanulói kísértek és a helyi képviselő-testület tagjaiból,
intézményvezetőkből, tanárokból és a fúvószenekar tagjaiból verbuválódott alkalmi táncegyüttes adott elő. Akkora sikere volt az altshauseni testvérvárosi találkozóról leadott televíziós felvételnek, hogy tavaly
augusztus 20-án aztán hazai
pályán, Bicskén is meg kellett
ismételni az előadást. Ezt követően a csapat kérte, legyen egy
felnőtt táncos kör. Azóta minden szerdán fél héttől másfél
órát táncolunk.
• Önéletrajzában Budapesti születése után Martonvásár
szerepel.
− Volt egy köztes állomás is:
Baracska. Édesapám 1956-ot
követően Martonvásár és Baracska állomásfőnöke lett és
Baracskára költözött. Itt ismerte meg Váli-völgyi, kajászói
születésű édesanyámat. A kórházból még oda kerültem, viszont talán még egy éves sem
voltam, amikor Martonvásárra
költöztünk. Gyerekkoromat illetően teljes mértékben Mar
tonvásárinak gondolom magamat. Martonvásárt azért szerettem, mert pontosan annyira
vagyunk itt Budapesttől, hogy
annak előnyeit élvezzük, a hátrányait viszont már nem szenvedjük. Az életforma vidéki, de
nagyon könnyen elérhető Budapest minden előnye is.
Hasonló megfontolásból kerültem Bicske környékére is. Ott
telepedtem le, és úgy érzem sikerült elég jól eligazodnom a
helyi közéletben az elmúlt 10
évben.
• Mennyiben maradt meg országgyűlési képviselőként az
emberekkel való foglalkozás
szépsége?
− Amikor választások előtt állnak a politikusok, az emberek a
bennük lévő vélt, vagy valós ér-

tően sietek Budapestre a frakcióülésre. A hétfői nap mindkét területen az egész hétre kiterjedően meghatározó. A hét
eleje inkább parlamenti jellegű, a második fele pedig helyi,
ami egyrészt ott helyben, másrészt, mint most is, a választókerület településein történik. A
kettőt nem véletlenül választotta szét a parlament, hiszen fizikailag ezt nem sokáig lehet
bírni. Ugyanakkor a két tevékenység kimondottan támogatja egymást, mivel polgármesterként értem a települések vezetőinek gondjait. Ha pedig segítséget kérnek, mint képviselő, a megoldási lehetőségeket
is látom.
tékek alapján mondják ki, hogy
azt az adott embert miért támogatják törekvéseiben. Bicskén egy nagyon kedves támogatóm, Kürthy Viki bácsi − aki
a bicskei gimnázium igazgatója
volt egy időben − mondta azt,
hogy a tanárember mentalitása
egy politikusnak csak jól jöhet.
Mert a jó tanárember alapvetése az, ami egy politikus alapvetésének is lennie kell, hogy önzetlenül szeretne segíteni tanítványain, környezetén. Szerintem ez az igazán fontos.
• Rengeteg a feladata. Mi a sorrend?
− Nagyon fontos az ember háttere. Hogy a családja rendben
legyen. Szerintem ez olyan,
amit, ha valaki nem tart az első
sorban, akkor az összes többi
sérülni fog. Ehhez szerencsével párt kell találni, és szerencsés neveléssel megfelelő gyerekeket is kell „találni” hozzá.
Ez adja a biztonságot, amire a
munka során alapozni lehet.
Az ennél hétköznapibb életben
a hétfői napok inkább parlamentiek, bár reggel el kell indítani a 12 ezres várost kabinetüléssel, a teendők végigbeszélésével.

• A megterhelést könnyebben
viseli, aki sportol. Sportol-e?
− Fizikai megterhelés szempontjából a konyhakertünkben
ténykedem. Tavasszal azon a 10
áron van munka bőven, amíg a
magok a földbe kerülnek, és a
néhány gyümölcsfát megmetszem. De van egy jelentős terület a ház körül is, amit kaszálni kell.
• Kézzel?
− Hat évesen kislányom tett rá
javaslatot, hogy miként kellene tenni a dolgokat, hogy elérjem, ne kelljen motoros fűrés�szel vágnom a füvet. Természetesen ő a motoros kaszára gondolt. És igaza van, mert nagyapja ragyogóan tud kaszálni,
így lenne kitől megtanulni. Saj-

nos erre is időt kellene szánni,
amiből a legkevesebb van.
• Filmnézés, zene...?
− A gyerekekkel (7 és 9 éves
lánykák) időnként elmegyünk
moziba gyermekfilmet nézni.
Ez is teljes értékű szórakozásnak számít számomra. Színházba ritkán sikerül eljutni,
olyan rendezvényekre viszont
igen, amit a településeken szerveznek. Természetesen nagyon
szívesen jövök a martonvásári
Százszorszép műsorára is.
• Közelebbi, illetve távolabbi
megvalósítani kívánt céljai?
− Feleségemmel nagyon szeretnénk három leányom mellé egy negyedik gyermeket.
A Tessely névnek férfiágon az
utolsó tagjaként örülnék, ha fiú
lenne. Kedves barátaim viszont
szokták kérdezgetni, hogy ha
lány lesz, akkor...? Amire én
azt válaszolom, hogy a négy
lány jobb, mint a három! Imádom a lányokat, nagyon elkényeztetnek.
A távolabbi célt tekintve pedig kétezer környékén volt egy
időszak, amikor azt mondhattuk, hogy jó magyarnak lenni. Azt szeretném, ha ismét eljönne egy ilyen időszak. Ebben
szeretnék segíteni, és szerintem sokan vagyunk úgy, hogy
amit ránk bízott a jó Isten, azt
előre vigyük. Jó lenne, ha ezt a
közeli és távoli célt nem kellene
elkülöníteni, mielőbb megvalósulna mindkettő.
Nagy Árpád

• A gondolkodás már a reggeli
fogmosásnál elindul...
− Nagyjából igen. Ezt köve-
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Diákok – tavaszi aranyesőben
Igazán sikeres időszakot tudhatunk magunk mögött. Tanítványaink rengeteg versenyen vettek részt, s büszkén
állíthatjuk, hogy mindenhol a legjobbak között voltak.
Felsorolni is nehéz azt a sok-sok díjat és elismerést, amit
a gyerekek és tanáraik kaptak a különböző megmérettetéseken.
Az idén is útjára indult a
„LADIK”, a
„Lapot a Diákoknak!” országos médiavetélkedő, melyet a Pannon Lapok Társasága évente meghirdet az általános iskolások számára. A megyei döntőbe a versenyen résztvevő 50 csapat közül a legjobbakat hívták meg: a
székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola és a Ciszterci Szent
István Gimnázium, a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, valamint a martonvásári
Beethoven Általános Iskola
csapatait. Az összecsapásra a
Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségében került sor. A zsűri a martonvásáriak teljesítményét találta a legjobbnak, így
csapatunk, a „Holt költők társasága” képviselheti Fejér megyét az országos döntőn, melyet Bikalon, az élménybirtokon rendeznek majd. A csapat tagjai: Kisdi Johanna, Somogyi Zsuzsanna, Szűcs Nikolett, Vajda Villő és Jambrik
Levente, felkészítő tanáruk dr.
Czikajló Gyuláné. A versenyről és a martonvásári csapat
sikeréről a Fejér Megyei Hírlap április 27-ei száma a címlapon tudósított. A beszámoló
és a versenyről készült képek
megtekinthetők a Fejér Megyei
Hírlap honlapján.

Nemcsak a médiaismeret, hanem a művészetek területén is
sikeresek voltak tanítványaink: a II. Országos Komplex
Ének-Zenei Műveltségi Verseny közép-magyarországi régiós döntőjén I. helyezést szerzett, így továbbjutott az országos versenyre iskolánk csapata, a „Brunszvikok” (Németh
Regina, Somogyi Zsuzsanna,
Vajda Villő), felkészítő tanáruk
Bodóné Polányi Tünde.

Versről versre

Hagyományosan Balatonbog
láron rendezték a Szép Magyar
Beszéd Verseny országos döntőjét, melyen az a 60 gyerek vehetett rész, akik a megyei versenyeken a legjobbaknak bizonyultak. Óriási sikerként
könyvelhetjük el, hogy Riczu
Alex, aki Fejér megyét képviselte, arany Kazinczy-jelvényt
szerzett. Felkészítő tanára dr.
Czikajló Gyuláné.
Nem tétlenkedtek szavalóink,
prózamondóink sem. A Tanítók
Egyesülete VII. Országos Prózamondó Versenyén 2. helyezést ért el Szabó Anna 3.b osztályos tanulónk. Felkészítője,
dr. Veisz Ottóné átvehette a legeredményesebb felkészítő tanítónak járó díjat. Különdíjat kapott Kálfári Dóra (2.a), felkészítő tanítója Filemon Krisztina.
A váli Vajda János Szavalóversenyen az 5−6. és a 7−8.

A „Holt költők társasága”: Jambrik Levente, Kisdi Johanna,
Szűcs Nikolett, Vajda Villő és Somogyi Zsuzsanna
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évfolyamosok mezőnyében is
martonvásári diákhoz került az
aranyérem: Somogyi Zsuzsanna (8.a) és Papp János (5.c) is
a legjobbnak bizonyult korosztályában. Tóth Tímea (5.a)
és Csáp Barnabás (8.a) a harmadik helyen végzett, Bencze
Zsanett különdíjat kapott. (Felkészítő tanáraik dr. Czikajló
Gyuláné és Bottyánné Márkus Olga). Kiváló teljesítményükért Somogyi Zsuzsannát,
Csáp Barnabást és Papp Jánost meghívták a május 12-én,
Veszprémben megrendezendő
„Regősök húrján” elnevezésű
országos vers- és prózamondó
versenyre.
Az alsó tagozatosok versenyén
Kálfári Dóra (2.a) ezüstérmet
szerzett. (Felkészítő tanítója Filemon Krisztina). Székesfehérváron, a Vörösmarty Mihály Megyei Szavalóversenyen
Kálfári Dóra bronz minősítést
kapott.

Szorgos hangyácskák

Dicséretre méltó eredményeket
értek el tanítványaink a különböző tanulmányi versenyeken
is. Az Apáczai Kiadó Komplex
Levelező Tanulmányi Versenyén a 2.c osztályosok „Szorgos Hangyácskák” csapata az
országos döntőbe jutott, és ott a
2. helyen végzett. A csapat tagjai: Mednyánszky Pál, Lipovics
Anna Ráhel és Szilasi Hanna.
Felkészítő tanítójuk Kőrösiné
Lőrincz Erzsébet.
A Kis Vakond Országos Levelező Versenyen 3. helyen végzett Gyurmann Nikolett (3.b)
és Szalai Kristóf (2.a). míg
Izsák Béla (2.a) negyedik lett.
Tanítóik dr. Veisz Ottóné és
Peregovits Erzsébet.

Győrben, a Mozaik Országos
Tanulmányi Versenyen magyar
irodalomból 3. helyezést kapott Vida Péter (2.a), felkészítője Filemon Krisztina. Szalai
Kristóf (2.a) környezetismeretből az 5. helyen végzett. Felkészítője Peregovits Erzsébet.
A víz világnapja alkalmából
meghirdetett megyei meseíró
pályázaton 1. helyezést ért el
Keresztesi Dominika, különdíjat kapott Radvánszki Máté,
mindketten 2.a osztályos tanulók, tanítójuk Filemon Krisztina. Keresztesi Dominika lett a
győztese a víz világnapi mesemondó versenynek is.

Gyors ész, hamar kész

Agárdon, a Chernel István Általános Iskola „TRIÁDA” területi matematikaversenyén I.
helyezést szereztek korosztályukban: Gábor Ákos (3.b, felkészítő tanító dr. Veisz Ottóné),
Biró András (4.c, felkészítő tanító Lazókné Jankura Erzsébet) és Bottka Axel (7.b, felkészítő tanár dr. Cseh Lajosné).
Szabó Anna (3.b) a második
helyen végzett, felkészítő tanító dr. Veisz Ottóné. Bronzérmet szereztek Sachs Róbert
(3.a, felkészítő tanító Nagyné
Varga Andrea) és Sulyok Bence
(5.a, felkészítő tanár dr. Cseh
Lajosné). Jambrik Csaba (5.b)
a 4. helyen végzett (felkészítője
dr. Cseh Lajosné).
A „Ráckeresztúr Kupa” körzeti
matematikaversenyen az egyéni versenyben 1. helyezést ért el
Sulyok Bence (5.a), a csapatversenyben ötödikeseink a 2. helyen végeztek. A csapat tagjai:
Sulyok Bence (5.a) Hornyák Gábor és Nagy Cintia (5.b). Felkészítő tanáruk dr. Cseh Lajosné.

Bodóné Polányi Tünde és a „Brunszvikok”:
Somogyi Zsuzsanna, Németh Regina és Vajda Villő
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Riczu Alex a Szép Magyar Beszéd
Verseny országos döntőjén
A Vajda János Általános Iskola területi rajzversenyén 2. helyezett Fehér László (2.a), 3.
helyezett Izsák Béla (2.a). Felkészítőjük Peregovits Erzsébet. Szilasi Hanna (2.c) különdíjat szerzett, tanítója Kőrösiné
Lőrincz Erzsébet.
Ercsiben, a területi „Gyors ész,
hamar kész” matematikai–logikai csapatversenyen négy
csapatunk indult. Első lett a 6.
(Budai Zsófia, Gyulay Júlia,
Kardos Angelika, Páter Ákos
Sebestyén) és a 7. (Béni Kincső, Bottka Axel, Bottka Alex,
Bőke Boglárka) évfolyamos
csapatunk. A nyolcadikosaink (Vajda Villő, Csáp Barnabás, Dudás Bence, Jambrik Levente) a 4. helyen, míg az ötödikeseink (Bencze Vanessza,
Jambrik Csaba, Sallai Zita,

Sulyok Bence) az 5. helyen végeztek. (Felkészítő tanáruk dr.
Cseh Lajosné.)
A pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola névadója tiszteletére rendezett versenyeken
a Beethoven Általános Iskola
tanulói közül elsők lettek Gábor Donát (2.b), Rezessy Júlia (3.a), Gábor Márton (4.b)
és Biró András (4.c). Második
helyet szerzett Izsák Béla Gábor (2.a) és Gábor Ákos (3.b),
harmadik pedig Szabó Barnabás (2.a). Versmondásban első
Boriszov Tímea (2.b), második Kálfári Dóra (2.a) és különdíjas Szabó Anna (3.b).
Rajzban 1. helyezést szerzett
Radvánszki Máté (2.a). (Felkészítő tanítóik: 2.a: Filemon
Krisztina és Peregovits Erzsébet; 2.b: Kőrösiné Lőrincz
Erzsébet; 3.a: Nagyné Varga
Andrea; 3.b: dr. Veisz Ottóné;
4.b: Kocsisné Ihász Valéria;
4.c: Lazókné Jankura Erzsébet.)
S végül következzenek egy
házi verseny eredményei! A
4. osztályosok iskolai szavalóversenyét Urschler Anna
Sára (4.b) és Keresztes Abigél
(4.b) nyerte meg. Második lett
Patatics Alexandra (4.b), míg
harmadik Zoboki Alexa (4.c) és
Kővári Kristóf (4.b).
Valamennyi diáknak és felkészítő tanárnak köszönjük a
munkáját, s további szép eredményeket kívánunk.
Szeidl Hedvig

Beiratkozás
és műsorok
A Művészeti Iskola Táncgálája június 2-án lesz. A program 15
órakor kezdődik a Martonvásári Fúvószenekar fellépésével,
majd 16 órakor folytatódik a néptánc csoportok bemutatóival.
A minden évben várt Tanári Hangverseny az idén június 4-én 19
órakor lesz az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának előadótermében. Szeretettel várjuk a szülőket, gyerekeket és minden érdeklődőt.
A Művészeti Iskola évzáró ünnepsége június 12-én 18 órakor
lesz, a Beethoven Általános Iskola aulájában.
Régi növendékeink számára a beiratkozás a 2012−2013-as tanévre a következő időpontokban lehetséges:
június 11-én 8 órától 16 óráig és június 12-én 8 órától 18 óráig
Új növendékeink számára a felvételi és beiratkozás a
2012−2013-as tanévre a következő időpontokban lehetséges:
június 13-ától június 15-éig, naponta 8 órától 17 óráig.
Beiratkozni a Művészeti Iskola titkárságán lehet.
Bódi Árpád

Nem nehéz a jót megszokni
Ez jutott eszembe, amikor az új munkahelyemről,
a kezdetekről szóló cikk megírásához hozzáláttam.
Gyúrón élek férjemmel és két kislányommal, korábban dajkaként dolgoztam egy budapesti óvodában,
majd az otthon töltött évek alatt elvégeztem az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus szakát. Az elmúlt esztendőben sikerült némi tapasztalatot szereznem egy százhalombattai óvodában helyettes óvónéniként. Szabadidőmben szívesen barkácsolok, biciklizek, ápolom a kertünket és zumbázok (Latin ritmusokra épülő fitness. A Szerk.). Szakmai munkám tavaly ősszel kezdődött a város óvodájában egy rutinos óvónéni, Borbélyné Török
Tünde párjaként. Hamar kiderült, hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk a gyerekekről, a szakmáról, így még egyszerűbb volt a beilleszkedés számomra az óvodába. Mára elmondhatom, hogy nagyon
jól érzem magam a város óvodájában. Igazán nagy öröm, hogy a
munkámat hobbiként gyakorolhatom, nyugodt derűs légkörben nap,
mint nap. A gyerekek szeretete is feltölt egy-egy mozgalmasabb, nehezebb napon. Szüleikkel is nagyon jó, közvetlen, őszinte kapcsolatot alakítottunk ki és ápolunk. Remélem, még sokáig színesíthetem
a martonvásári óvodás gyerekek mindennapjait.
Bíber Dóra

Adójuk 1%-a − ajánlják fel!
Nyakunkon a májusi SZJA bevallási határidő, ezért ismételten figyelmükbe ajánljuk a helyi civil szervezeteket, melyek a városunkban, a közösség érdekében működnek, annak javát szolgálják.
• Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány,
adószáma: 18482155–1–07;
• Együtt Értük Alapítvány, adószáma: 19097123–1–07;
• Embertársainkért Alapítvány, adószáma: 19096517–1–07;
• Gyermekkert Alapítvány, adószáma: 18493368–1–07;
• Harmonikus Fejlődésért Alapítvány, adószáma: 18490327–1–07;
• Martonvásár Sportjáért Alapítvány, adószáma: 19097037–1–07;
• Martonvásári Egyházközségért Alapítvány,
adószáma: 18494060–1–07;
• Martonvásári Fúvószenei Egyesület, adószáma: 18497063–1–07;
• Martonvásári Gyermekekért Alapítvány, adószáma: 18485866–1–07;
• Martonvásári Kertbarát Egyesület, adószáma: 18492099–1–07;
• Martonvásári Olimpia Diák Sportegyesület,
adószáma: 18485127–1–07;
• Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány,
adószáma: 18484195–1–07;
• Martonvásári Városvédő Egyesület, adószáma: 18494383–1–07;
• Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány, adószáma: 18791745–1–07;
• Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány, adószáma: 18486582–2–07;
• Százszorszép Alapítvány, adószáma: 19095619–1–07;
• Szent László Völgye Lovas Egyesület, adószáma: 18495339–1–07;
• Zöld ALapítvány MArtonvásárért, adószáma: 18495841–1–07.
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Polgármesteri Tehetségtámogató
Program
A Polgármesteri Tehetségtámogató Program elindulása kapcsán és azt megelőzően is
örömmel tapasztaltam, hogy településünkön
milyen sok, a zenében, képzőművészetben,
néptáncban, tanulásban jeleskedő, tehetséges
diák van. Ugyanakkor azt is érzékelem, hogy
az egyre romló gazdasági helyzet következtében anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé tehetségük teljes kibontakozását.
Az életre hívott program a kulturális, tudományos és erkölcsi értékek iránt elkötelezett
30 év alatti martonvásári lakosok számára
szól, annak érdekében, hogy tehetségüket továbbfejleszthessék.
Nagy öröm számomra, hogy a múlt évben két alkalommal tudtam hozzájárulni a
martonvásári diákok támogatásához. Bízom
benne, hogy a program folytatására a jövő-

ben is lehetőségem lesz! A patronálás lehet
pénzbeli és eszközbeli hozzájárulás, melyet a
képviselő-testület szándéka szerint saját hatáskörben fordíthatok a helyben lakó fiatal
tehetségek segítésére.
Kérem, segítsenek rátermett gyermekeink
és fiataljaink felkutatásában, és jelezzék, ha
környezetükben arra érdemes fiatalt ismernek. Ajánlásaikat rövid indoklással kiegészítve, valamint megadva az ajánló és ajánlott személy elérhetőségeit, írásban legyenek
szívesek május 31-éig elküldeni Buda Gabriella részére a titkarsag@martonvasar.hu
e-mail címre, vagy a polgármesteri hivatalba
(Martonvásár, Budai út 13.). Segítségüket és
közreműködésüket előre is köszönöm.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Hozz magaddal egy verset!
Április 13-án, a könyvtárban a költészeté
és a verseké volt a főszerep. A BBKÖZpont
első alkalommal invitálta versmondásra
a Martonvásáron élőket és dolgozókat. A
hagyományoktól eltérő programot Drócsa
Izabella fogta össze nagyszerűen és kön�nyedén. Minden korosztály képviseltette
magát az eseményen (képünkön). Somogyi
Zsuzsanna Tóth Árpád Körúti hajnal című
versét, Winkler Rózsa Szabó Lőrinc Semmiért egészen és József Attila Születésnapomra című alkotását, Kupi Gábor Vörösmarty Mihály Vén cigány, Schrőder Gyula atya Xavéri Szent Ferenc egyik versét,
Gáborfi Balázs saját költeményét szavalta,
míg André András Zöld és Fekete című versét Drócsa Izabella olvasta fel. Orosz Ákos
Arany János Epilógus, Kurucz Istvánné
Mécs László Emlékezzünk az elsőkről című
versét tolmácsolta a közönségnek. Drócsa

Izabella minden előadótól kérdezett valami
személyeset. Különösen a költőkhöz feltett
kérdéseire adott válaszok mosolyogtatták
meg a jelen lévőket. Arra a kérdésre, hogy
születnek a versek, Gáborfi Balázs azt válaszolta: „Csak mentem az utcán, néztem a
Holdat, és ennyi.”
Bognár Csaba hangulatos gitár muzsikája
fűszerezte a versek előadását.
A meghívott vendégek után a közönség soraiból léptek elő azok, akik vállalták a nyilvános versmondást. Különösen az általános iskolás korosztály volt nagyon aktív,
már csak azért is, mert közülük jó néhányan az esemény előtt néhány perccel érkeztek meg Válból, a Vajda János szavaló
versenyről.
Jókedvű, természetes vidám másfél órát
töltöttünk el a Költészet Napját ünnepelve!
Jövőre folytatjuk!

SPR
A Martonvásári Tehetséggondozó Alapítványon keresztül megvalósult dr. Szabó Tibor, a város polgármestere által létrehozott
Polgármesteri Tehetségtámogató Program,
melynek keretén belül 270 ezer forintért kapott az SPR Művészeti Csoport szakkörbeli
tanulmányaihoz különböző anyagokat, eszközöket. Ez a segítség nagyon hasznos volt.
Az időben megérkező támogatásnak már
meg van a kézzel fogható eredménye is. Köszönet érte a Polgármester Úrnak!
Május negyedikén a Baján megrendezett
„Víz-Jel” Diákalkotók Nemzetközi Grafikai
Biennáléján a második korosztályban, a felsősöknél 2. és 3. helyezést értünk el Kováts
Dorottya, illetve Raffai Fanni személyében
(ezek szakmai díjak), míg Somogyi Zsuzsanna és Sulyok Bence dicsérő oklevelet kaptak
az ott kiállított munkáikra.
A Fejérvíz ZRt. által szervezett víz témában
kiírt pályázaton Raffai Fanni 3. helyezést ért
el, Sulyok Bence és Rezessy Lili dicsérő oklevelet kapott. Az egész csoport kiemelkedő
minőségű munkájáért a csoport oktatója, Sütő
Petre Rozália tanári díjban részesült.
Székesfehérváron a VOKE könyvtár megyei
rajzpályázatán a felsősöknél első lett Buda
Eszter, második Raffai Fanni, harmadik
Gyulay Júlia, míg az 1−4 osztályos korcsoportban Szendrei Csenge ért el 3. helyezést.
Ezen kívül még négy nemzetközi versenyre is küldtünk anyagot, melyekről várjuk az
eredményhirdetést.

Április 21-én délelőtt az immáron szokásossá vált termelői vásárunkon palántákat, virágokat, újdonságként friss pékárut lehetett vásárolni. Első ízben szerveztünk állatbemutatót. Lovak, nyulak,
dísztyúkok, kecskék és még számos állat
megtekintésére nyílt lehetőség.
Május 19-én, a következő alkalommal
rendezendő vásárunkhoz egész napos
program is kapcsolódik. Részleteket a
Tavaszi Fesztivál programjaiban találhatnak.
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Szép volt Matyi!
Az idén 47. alkalommal rendezték meg április 19–22.
között Győrött a Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjét, amelyen 130 hazai gimnázium és szakközépiskola diákja vett részt. Ebben a mezőnyben ért el Vajda
Mátyás, a budapesti BaárMadas Református Gimnázium tanulója, kategóriájában
II. helyezést, amivel Kazinczy-érem, egyetemi felvételi pontok és pénzjutalom is járt. A tehetséges martonvásári diák dr.
Szathmári István, Lőrince Lajos- és Déry Tibor-díjas emeritus
professzor kezéből vehette át a díjat (képünkön). Gratulálunk!

Tiszta Forrás tábor
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy idén is lesz Tiszta Forrás
tábor július 2-a és 6-a között, Gyúrón. Ennek részvételi díja fejenként 6500 forint. Néhány részlet a tábor programjából: Fabók Mariann A székely menyecske és az ördög című darab előadása; Görömbő Kompánia Tündér Erzsébet című előadása stb.
Kézműves foglalkozások: fazekas, nemezelés, mézeskalácssütés, bőrözés, réz ékszerkészítés stb. Martonvásárról külön busz viszi és hozza haza a gyerekeket. Érdeklődni a
(22) 460−286-os vagy (20) 484−9955-ös telefonszámon, illetve a
bbkozpont@gmail.com e-mail címen lehet.

Főzőverseny
Továbbra is várjuk a jelentkezőket. Ha szereti az ízeket, ha szereti a
különlegességeket, és ha elég bátor, akkor jelentkezzen az első nemzetek konyhája főzőversenyünkre, melyet a Tavaszi Fesztivál alatt
rendezünk! Várjuk közösségek, intézmények, baráti társaságok, cégek stb. jelentkezését, megjelölve, hogy mely nemzet konyhaművészetével kívánnak bemutatkozni! Jelentkezni május 17-éig lehet. Jelentkezési lap letölthető a www.martonvasar.hu internetes oldalról,
de igényelhető a BBKÖzpont irodájában (Martonvásár, Szent László
út 20.) vagy az e-mail címén is: e-mail cím: bbkozpont@gmail.com.

Új Zélandtól Kölpényig
Áprilisi találkozónkon dr. Janky Ferencné Julika és párja Ferenc osztotta meg velünk Új-Zélandon tett látogatásuk élményeit. A szórakoztató beszámolójukat képekkel is illusztrálták. Rendkívül érdekes volt egy távoli szigetvilág életébe betekinteni. Természetesen a beszámolóból nem maradtak ki Új-Zéland szőlőültetvényei és borai sem. Sőt a messziről hozott borból még kóstolhattunk is. Köszönet
érte mindkettőjüknek! Májusi találkozónkra visszatérünk a városháza
Geróts-termébe! Időpontja 21-e (hétfő) 16 óra. E napunk első részében megtartjuk a Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület közgyűlését, majd a második részében levetítjük Szabó Teréz Mezőkölpény kiemelkedő táncos egyéniségének élettörténetéről készült műsor felvételét. Hiszen a műsort jó néhány klubtagunk a rendezvény utáni vendéglátásra való készülődés miatt nem láthatta. Ezt most a vetítéssel pótoljuk. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megismerni egy erdélyi kis faluban élő asszony sorsát.
Tóth Andrásné

Tavaszi Fesztivál
Május 18−19−20.
Rendezvényudvar

Május 18. péntek
18 óra	Megnyitó. Kiállítás a martonvásári művészek alkotásaiból, vásárlási lehetőséggel. A kiállítás megtekinthető május 18-ától 20-áig, naponta 10-től 18 óráig.
Kiállító művészek: Kárpáti József festőművész, Kovács Erzsébet ötvös iparművész, Pázmány Ágnes keramikus, Sütő Petre Rozália festő- és grafikusművész,
Turcsányi Erzsébet fotós, Váncsa Ildikó festőművész,
Vécsy Attila fotóművész, Zoltán Győző ötvös iparművész, valamint Kuna Ágnes, Pap Emese Dorottya,
Pletser Cecília és Vida László, a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói.
21 óra
Habos Oldal zenekar koncertje
22 óra
Disco
Május 19. szombat
7 órától	Termelői vásár a Rendezvényudvar előtti útszakaszon
9.30 órától	Vásári Komédiások (Langaléta garabonciások, gólyalábasok) bemutatója
09.30–11.30 Kézműves foglalkozások
között
gyermekeknek (bábok készítése)
14.30 órától Térzene a Martonvásári Fúvószenekarral
15 órától
Főzőverseny „Nemzetek Konyhái” bemutató,
19 óráig	kóstoltatás. Az infó pultnál 200 forintos kóstolójegy
vásárolható. Gondolj a környezetre és hozz magaddal
saját tányért és evőeszközt.
15 órától	A Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Diákotthon Ulwilla zenekarának műsora
Amatőr Művészeti Csoportok Találkozója
15.30 óra	Tökváros − mesejáték (Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Bicske 3.o.)
16 órától	Karyah showtánc csoport bemutatója
16.30 órától	Párisz és a mai való világ. Berg Judit Párisz almája
című darabját átírta Glückné Buzás Ildikó.
(Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Bicske 7.o.)
17 órától	Doblerobik SE és a Zoltán Erika táncstúdió
bemutatója
17:30 órától	A hat Jaszoha-csi című tréfás mesejáték
(Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium
Kápolnásnyék felső tagozatosok)
18 órától
Molnár Ferenc: Ibolya. (a KOMISZ Komédiások Integrált Színházának bemutatója)
19 órakor
A főzőverseny eredményhirdetése
19.30 órától	Kung Fu bemutató
20 órától	Modern ír sztepptánc-show
20.30 órától	KÉK BAB folk&roll zenekar koncertje
21.30 órától	Disco Baby Gabi fellépésével
Egész nap:
kirakodóvásár, helyi és kézműves termékek vására,
gyermekfoglalkozások, ugrálóvár, Rózsa Szépségház − minden,
ami a szépséghez kell! Tanácsadás, masszás, fodrász stb…
Május 20. (vasárnap)
18 órától	Mesefilm vetítés
A programsorozat 200 forintos támogató jeggyel látogatható,
melyet az infó pultnál vásárolhatnak meg.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2012. május • FORUM MARTINI

9

ÖSSZEFOGÁS

Hősök Napja
Május utolsó vasárnapja a Hősök Napja, mely lassan száz éves múltra
tekint vissza. Ekkor első sorban az életüket feláldozó katonáink, hőseink előtt tisztelgünk. Háborús fényképeket keresgélve jutottam el
a http://don-kanyar.atw.hu/ honlapra, ahol nemcsak korabeli fotókat,
hanem a fényképek eredetét magyarázó, a Hősök Napján önmagáért
beszélő pár sort is leltem. K. I:, a fényképeket készítő dr. Emődy Tamás orvos unokája írta 2008-ban:
„Nagymamám az idén lesz 93 éves, 27 évesen két gyerekkel „özvegy” lett. Nagypapám orvos százados volt a II. világháborúban, a
43. gyalogezrednél szolgált. 1943 januárjában eltűnt, legalábbis a Vöröskereszt erről adott ki egy értesítést. Azóta semmit nem tudunk róla.
Édesanyám gyerekként írt az akkori Szovjetunióba, de soha nem kapott választ. Édesapjáról csak halvány emlékei vannak „...egy nagy
katonacsizma az előszobában...”, és amikor utoljára látta, a sok anekdota és persze a fényképek. Ezeket én is sokszor halottam és a mai napig is szeretem hallgatni a történeteket, amiket a Nagymamám mesél.
Tehát Nagypapámat én csak fényképekről, a családi legendákból, elbeszélésekből ismerem. Gyerekként még bíztam benne, hogy egyszer
csak betoppan egy Bácsi, akit Nagypapának hívhatok, és azt mondja:
’Megjöttem! Ki ez a kicsi lány?’. Persze így felnőtt fejjel már nem hiszek ebben, mivel ez már fizikai képtelenség lenne, hiszen 1911-ben
született. ... Nagymamám dolgai között találtam több száz fényképet
és ezek negatívjait a II. világháborúról, amiket Nagypapám fényképezett, a képek kb. 1942 júniusától 1942 decemberéig terjedő időszakban készülhettek. Megdöbbentem... eddig soha sem láttam ezeket a
képeket! Katonaorvos volt, ment, mert mennie kellett és eltűnt a Donnál. … A képek hátán csak számokat találtam, azt még Nagypapám
írta rájuk, semmilyen magyarázat nem szerepel rajtuk. … Számom-

ra ismeretlen magyar emberek, akik valószínűleg azért mentek a háborúba, mert muszáj volt menniük, itthon hagyva szeretteiket, szüleiket, feleségeiket, gyerekeiket csak azért, hogy egy értelmetlen felső hatalmat szolgálva, Hősi halált haljanak, vagy megnyomorítva jöjjenek haza, és az ott átélt borzalmak örökké, életük végéig kísértsék
Őket. Milyen jó lett volna, ha Nagypapám mondaná el, hogy mit, miért fényképezett le, hol készültek a képek, de ma már tudom, hogy lehetetlent nem kívánhatok!
A képeket nem kommentálom, beszélnek azok maguktól!
Ezzel szeretnék emléket állítani Nagypapámnak és azoknak az ártatlan magyar embereknek, akik ebben az értelmetlen pusztításban és
vérontásban nem önszántukból vettek részt!”
Az itt idézett sorok írójához hasonlóan én is minden nap megemlékezem nagyapámról, bár − vele szemben − szerencsésnek mondhatom magam. Ő, sok hozzá hasonló „szerencsés” társával együtt hazatérhetett, nem lett hősi halott. A frontszolgálat, s az azt követő szibériai fogság nekik nem az életüket, hanem „csak” öt ifjúi évüket vette el,
ugyancsak pótolhatatlanul. Ők azok a hősi halált halt és hazatért katonák, akik egyes, a történelemben és a jogszabályokban kevésbé járatos, vagy valamilyen okból félrevezetett emberek szerint még ma
sem méltók elismerésre, sajnálatra vagy éppen tiszteletre, mert – mint
mondják − önként és dalolva mentek a frontra. Én, nagyapám elbeszélései és a korabeli okmányok alapján bizton állítom, hogy a többség törvénytiszteletből és alighanem kényszerűségből is ment, mert
nem tehetett mást, s vált végül hazaszeretetből hőssé. Ezért, ha máskor nem is, legalább a Hősök Napján hajtsunk fejet a háborúkban elesett vagy fiatalságuk legszebb éveit feláldozó katonáink, hőseink és
családjaik előtt.
Orbán András

Gondolatok egy rendezvény margójára
Amikor 2011 februárjában leukémiát diagnosztizáltak a gyermekemnél, akkor azt hiszem,
esetemben nem a klasszikus forgatókönyv zajlott, ami a hír feldolgozását illeti. Álmatlan éjszakám hogyne akadt volna, ha este
lefeküdtünk, bizony eláztattam
én is jócskán a kispárnámat, de
amint megismertük a lehetőségeinket és a gyógykezelés menetét, akkor nem merült fel bennem
semmi más, csak az, hogy tenni
kell a dolgunkat és biztos voltam
benne, hogy nem lesz, nem lehet
baj, a kezelés hatni fog.
Talán elhamarkodottnak tűnhet ez az elgondolás, hiszen a
két éves gyógykezelésnek kicsivel vagyunk túl a felén, de annak kezdetén óriási lökést adtak
nekem kezelőorvosunk szavai:
ha a szülő rendet tud tenni a fejében és erős, céltudatos, akkor
azzal nagyon megnöveli gyermeke gyógyulási esélyeit. Ez a pár
szó ki is jelölte az utunkat: vezetni a gyermekünket úgy, hogy
a testi betegség mellett lelkében
– amennyire lehet – egészséges
kisgyerek maradjon. Persze eh-
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hez kellett az én kicsi lányom remek természete, fegyelmezettsége is.
Ami emellett megmentett minket
a széthullástól, az a szűk család,
a barátok és a kórházi stáb hozzáállása volt. Az ő anyagi és természetbeni segítségükkel olyan védőháló feszült alánk, amin soha
szakadás nem mutatkozott. Egy
másodpercig sem fenyegetett
minket az a veszély, hogy tönkremegyünk anyagilag, érzelmileg vagy pszichésen.
Martonvásáron élünk 2008 óta.
Itt az a hír járja, hogy nehezen fogadják be a betelepülőket. Bizton
állíthatom, hogy ez „városi legenda”! Amikor az önkormányzat munkatársai, a városi képviselő-testület, valamint a Segítő Szolgálat vezetője tudomást
szerzett a helyzetünkről, minden
lehetséges eszközt megragadtak,
hogy segítséget nyújtsanak nekünk. Aztán néhány héttel ezelőtt
felhívott a védőnőnk, hogy az
itt élők jótékonysági napot szeretnének tartani Sára, a lányom,
és a másik beteg martonvásári
gyermek − Samu, a pöttöm baba

2012. május

− gyógyulása érdekében. Beleegyezünk-e? Számos ellentmondás kavargott bennem erre a kérdésre: öröm és ijedtség, izgalom
és nyugalom, szorongás és felszabadultság, de természetesen
igent mondtam. Az ellentmondás
abból fakadt, hogy saját bőrömön
tapasztaltam, hogy mennyire kell
bizony a segítség ilyen esetekben, de mivelünk annyi jó történt
már jó emberek révén, hogy felmerült bennem a kérdés, nem illetlenség-e még ezt is elfogadni. De sajnos, a rákos betegségek
nagyon gonoszak, amikor azt hiszed, kicselezted és legyőzted,
simán bevihet egy olyan ütést,
amiből sosem állsz fel…
Majd eljött március 3-a, a jótékonysági rendezvény napja, amikor a legnagyobb örömmel és
döbbenettel néztük a nyüzsgő
embertömeget, kicsit és nagyot,
öreget és fiatalt, helyit és szomszédos településbelit, ismerőst és
ismeretlent, akik eljöttek, hogy
támogassák ezt a két pici gyereket és családjaikat, akiket az
egyik legnagyobb csapás ért, ami
szülőt érhet. Így történt, hogy a

család, a barátok és a „hivatal”
mellett Martonvásár lakossága és
a környékbeliek is a mi csodálatos védőhálónk része lett. Aztán
persze ez a nap annak is fricska,
aki úgy vélte, nem fognak eljönni
az emberek, mert Martonvásárt
nem lehet semmivel megmozgatni. De igen, lehet!
Sára mindenesetre igen felvillanyozódott a rendezvény hallatán. Az öccsét és az apját szépen
felöltöztette (hiszen oda szép ruhában kell menni, vigyázz, Apa,
ne lépj a sárba!), és borzasztóan
odavolt, hogy ő lesz a „díszvendég”, amivel persze nagy derültséget okozott nekünk. Mindezekért a vidám pillanatokért és a kiváltott mély érzésekért (bizony,
például a műsor közben sokszor
nagyon nyeltem a könnyeimet),
valamint a temérdek anyagi támogatásért szeretnénk köszönetünket kifejezni a három főszervezőnek, és mindazoknak, akik
szabadidejüket, energiájukat és
nem utolsósorban a pénzüket áldozták a mi megsegítésünkre.
Köszönjük szépen!
Kovács család

PÜNKÖSD

Konkolyból búzává
Az Úr Jézus példázatában, amikor a búzaföld gazdájának jelentették a szolgák, hogy konkoly van a búza között, azonnal ki akarták
gyomlálni, de a gazda nem engedte. Ez a példázat határozottan különbséget tesz a búza és a konkoly között. Nyílván nem a búzaföldről szól, hanem rólunk. A Biblia határozottan két féle embert, két
féle világot különböztet meg fehéren feketén: széles út – keskeny
út, búza – konkoly, bibliás élő hit – halott babonás vallásosság, istentagadás. A Teremtő búzát vetett!
Az ember, a teremtés koronája kezdetben teljes bizalommal járt az
Úr Istennel közösségben, de meg kellett szólalnia az idegen hangnak az Édenben, hogy ősszüleink tudjanak különbséget tenni, választani, hogy önként, a saját szabad döntésükkel ragaszkodjanak
az Úr Isten vezetéséhez, gondviseléséhez, oltalmához. Az ember az
idegen hangra, a Sátán hazugságaira hallgatott és az Istentől független életet, az úgynevezett szabad életet választotta. Gonosz és
tisztátalan történelmünk világosan bizonyítja, hogy az úgynevezett szabad élet valójában nem szabad, hanem a háttérből, a Sátán
által alulról manipulált és irányított.
Így kerültünk a bűn hatalmába, így lettünk búzából konkollyá, így
lett Isten előtt utálatossá, elfogadhatatlanná az életünk. Megérdemelnénk, hogy kigyomláljon. Noé történetében olvassuk: „megbánta az Úr hogy embert alkotott” és ezt mondta: „eltörlöm a Föld
színéről az embert”, de fontos tovább olvasni a történetet, mert így
folytatódik: „de Noé kegyelmet talált az Úr előtt”. (Mózes I. könyve 6:6-8.) Az özönvíz egyértelműen bizonyítja, hogy Isten igazságos. A bűnre csak az ítélet lehet az igazságos válasz. Az Úr irgalmas hozzánk és azért jött el a mennyei világból, hogy helyettünk
elszenvedje a kárhoztató ítéletet. Engesztelő áldozatával a bűnbocsánatot, az ingyen kegyelem lehetőségét teremtette meg nekünk.
Ő mondja: „Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres,
talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté evangéliuma 7:7-8.)
Aki, mint Noé kegyelmet keres, az kegyelmet talál Istennél.
Pünkösdkor ezt tette háromezer ember Jeruzsálemben, amikor Péter apostol beszéde leleplezte és szíven találta őket. Amikor fájdalmukkal, félelmükkel és tehetetlenségükkel az apostolokhoz fordultak, tőlük megkapták a megoldást: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát!” (Apostolok cselekedetei 2:38.) Őket az aratási hálaünnepre összegyűlt sok ezres zarándok tömeg sem zavarhatta meg életük legfontosabb döntésében.
Nem betanult imaszövegek mormolásával, hanem őszintén, a saját
szavaikkal, a saját elrontott, boldogtalan életüket tárták fel az Úr
előtt. Ott helyben bocsánatot és új életet kértek és kaptak. Megtörtént a legnagyobb csoda, újjászülettek. Konkolyból búzává lettek.
Valósággá vált, amit Pál apostol írt a korinthusiaknak: „ha valaki Krisztusban van új teremtés az, a régi elmúlt, íme, új jött létre.”
(I.Korinthus 6:17.) Új szív, új gondolkodás, új értékrend, Istennek
önként, meggyőződéssel engedelmeskedő ember és egy boldog, félelmektől szabad, Istent magasztaló, hívő élet. Ennek a valóságában élünk, akik mint Noé és a pünkösdi háromezer és generációról
generációra hitvalló eleink, kegyelmet kerestünk és kegyelmet találtunk az Úrnál. Szeretettel várunk mindenkit pünkösd vasárnap
és pünkösd hétfőn 10 órára ünnepi istentiszteletünkre a református
gyülekezeti házba (Budai út 6.). Áldást békességet:
Borsos Istvánné és Borsos István lelkipásztorok

Szentlélek:
az Egyház jövője
Sienkiewicz világhíres regényében, a Quo vadis-ban olvashatjuk a legendát: az első, kitört keresztényüldözés kezdetén szent
Péter apostol menekül Rómából. Útközben szembe jön vele
a mennybe felment Krisztus. Elhangzik a regény címében szereplő mondat: „Quo vadis Domine?” Hová mész Uram? Megyek
helyetted a városba, vértanú-halált halni! Válaszolja Jézus.
Napjainkban mi is feltehetjük
a kérdést: Hová tartasz kereszténység? Hatalmas, kiürülő félben levő katedrálisok, vészesen csökkenő papi hivatások, az
Egyházzal szemben – ha nem is
mindig gyűlölettel, de legtöbbször érthetetlenséggel, közömbösséggel álló tömegek. – Ez
jellemzi ma a nyugat társadalmát. „Túlhaladott, korszerűtlen,
felesleges, idejét múlt közösség!” Kimondva, vagy kimondatlanul így látja a mai ember.
A Szentlélek előtt leborulva tegyük fel a kérdést: mi okozhatta mindezt? A válasz alapja az
ősi mondás: „a történelem az
élet tanítómestere!” Az Egyház
történelme szerint a XVI. századig a civilizált világ fejlődésében központi szerepet töltött
be. Az Egyház volt a haladás és
a tudomány élharcosa egészen a
középkorig. Ekkor történt a törés. Merev álláspontra helyezkedett az egyház a modern felfedezésekkel szemben (lásd: Galilei per). Ez elindította tömegek
fokozatos leszakadását, egészen
napjainkig.
Pedig tudjuk, hogy az egyház nem veszhet el! Megkapta az Úrtól az örök élet ígéretét! Krisztus nem múlandó
ügyért jött közénk! A Szentlélek
megint tanúsította, hogy Ő nem
emberi, hanem isteni módon áll
népe mellé. Egy öreg, beteg, rövid, „átmeneti tételnek” megválasztott pápa (XXIII. János)
meghirdeti a második vatikáni
egyetemes zsinatot. Befejezése után fél évszázaddal ma már
nyilvánvaló, hogy forradalmat
jelentett az egyházban. Megrázta és felrázta azt a magába zárkózott közösséget, amely elidegenedett a világtól.

Ennek hatása csak lassan bontakozik ki, hiszen a korábbi gondolkodásmód átalakítása nem
egyetlen pillanat műve. „Új bor,
új tömlőbe való!” Mondja Krisztus. Ennek első lépcsője keresztény testvéreinkkel való párbeszéd, egymásra figyelés, egymástól tanulás szándékával. Sok
tanulnivalónk van egymástól, hiszen „a Lélek ott fú, ahol akar”.
De a kereszténység egysége még
nem az egyetemesség teljessége.
A zsinat szándéka ezért nem ért
itt véget. Második lépcsőként a
nem-keresztény felekezetekkel
ugyancsak párbeszédet szeretne
folytatni: zsidókkal, muzulmánokkal, buddhistákkal. De a nyitás teljessége itt sem állhat meg!
Harmadik lépcsőként ez a párbeszéd a mi modern világunkra is
ki kell, hogy terjedjen, beleértve
az ateizmust is.
Ha a mi világunk, amely még
gyanakvó, és nagyrészt teljesen elfordult a kereszténységtől,
hosszú idő után egyszer elhiszi,
hogy nem parancsolni akar neki
az egyház, talán elindul a közeledés egymás felé, aminek eredménye az egymásból való gazdagodás. Hiszen az isteni Lélek a történelem, és benne egyének és közösségek életének irányítója.
Igen, valami nagyon szép, gazdagító út előtt állunk, melyben
vezetőnk, támogatónk, hibáink
kiigazítója a Lélek, aki nemcsak kifelé, de befelé is dialógushoz segíti népét. Az egyház
nem pusztán a pápa, püspökök,
papok közössége, hanem valamennyien, velük együtt mi vagyunk! Ezért viszont közös a felelősségünk is!
A Szentlélek napjainkban is
üzen a szívünkben: „Akarsz a
világnak üzenetet vinni? Él benned az Evangélium örömhíre?
Érzed, hogy te is hozzá tudsz
járulni a világ szebbé tételéhez
a magad hitével? Mindez új tudatosságot, új elköteleződést, új
keresztény ébredést jelent.
„Az utolsó napokban – mondja az Úr – kiárasztom lelkemet
minden emberre!”
Jöjj el Szentlélek Úristen!
Schrőder Gyula
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Ki volt Teleki Blanka?
A halálának közelgő 150. évfordulója elé
Ez év október 23-án lesz másfél évszázada annak, hogy Teleki Blanka, Brunszvik
Teréz unokahúga és „szellemi gyermeke” elhunyt. E kerek évforduló megünneplésére készülődve a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány, a Teleki
Blanka Hölgyklubbal közösen szép terveket sző. Máris pályázatokon dolgozunk,
és a szatmári, pálfalvi és nagybányai testvérszervezetekkel is felvettük a kapcsolatot. A fejleményekről folyamatosan beszámolunk. Elöljáróban azonban e sorok írója, akinek a Forum Martini hasábjain Teleki Blankáról mindössze két kisebb írása jelent meg, e régi adósságát törlesztendő, szeretné felidézni a „kufsteini mártír” alakját és életútját.
A frigy, amelyből származott, 1805. szeptember 26-án itt, a martonvásári katolikus
templomban köttetett meg gróf Teleki Imre
és Brunszvik Teréz kisebbik húga, Karolina (Lotte) között. Erdély peremén, a Nagybányához és Koltóhoz közeli Hosszúfalván
(románul: Satulung) ma is látható a szépen
felújított a kastély, amelyben a házaspár első
gyermeke, Blanka 1806. július 3-án világra
jött. Őt követte 1809-ben Emma (1840-től a
francia író és történész De Gerando Ágost felesége), és az egyetlen fiú, Miksa (Max).

Festői álmok

A kiváló szellemi képességeit
Blanka az apjától örökölte. A
Brunszvikok zenei talentumaival nem dicsekedhetett,
festői tehetsége viszont
mindnyájukat
túlszárnyalta. Három évet töltött
19 éves korától Brunszvik
nagymama budai házában, ahol egy jó nevű,
fiatal bécsi festő lett a
mestere. Ezekben az években Martonvásáron is többször időzött, s 1828 tavaszán
szemtanúja volt annak, hogy a
nagynénje megnyitotta Közép-Európa első kisdedóvó intézetét. „Életemet a haza javára kamatoztatni” – volt Teréz
néni életének egyik vezérmotívuma, amelyet
utóbb Blanka is magáévá tett. Súlyos betegen, 1828 nyarán tért vissza Erdélybe. Később festőművész ábrándjait kergetve, beutazta fél Európát.
Hazatérése (1843) után Pesten megismerte azt a küzdelmet, amelyet reformpolitikusaink a haza és haladás jegyében folytattak, a lelkesedésük őt is magával ragadta. Teleki Blanka életében igazi mérföldkő
lett a Szózat a magyar főrendű nők nevelése ügyében című írása, amely 1845. december 9-én a Pesti Hírlapban („egy főrangú hazafi” aláírással) vezércikként jelent meg. Ezzel ugyanazokat az idegen szellemben nevelkedett és magyarul nem, vagy alig tudó nő-
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társait célozta meg, akikhez Vörösmarty Az
úri hölgyhöz című megrendítő költeményét
írta. (Ne feledjük szem elől, hogy anyja ajkairól először ő is német szót hallott, és hogy az
ő nevelőnői is idegenek voltak!)

Leánynevelés

Teleki Blanka a szózatában kimondja: „A főrend vezette tévútra honunkban a nőnevelést”, így „neki kell a zászlót a megtérésre
kitűzni”. De hogyan? Szerinte „két út nyílik előttünk, melyen célt érhetünk. Vagy állítsunk intézetet, magyar nevelőnék
[sic!] képeztessenek, hogy tökéletesen pótolhassák azon külföldieket, kik most kizárólag
minden főrendű család leányait nevelik. Vagy – mint
írja – ha erélyesebben akarunk fellépni, magok a főrendű leányok számára
nyissunk egy nagyszerű
nevelőintézetet, melyben
az anyai nyelvvel együtt a
haza iránti kötelesség érzetével egyesítve tanulhassa a
magyar ivadék az idegent becsülni, a hazait forrón szeretni”. Ő maga ez utóbbit választja:
1846 nyarán nyílt sisakkal a publikum elé lép, és bejelenti, hogy a főrangú leányok hazafias nevelése céljából Pesten
nevelőintézetet nyit.
Szándékát a hatalom gyanakvással szemléli,
ezért az intézetalapítással kapcsolatos nyilatkozatát a cenzor csak a kevesek által olvasott
Honderűben engedi közzétenni. Blanka grófnő 1846. december 1-jén egy fizető növendékkel és egy Brunszvik Teréz által patronált kislánnyal nyitja meg az intézetet, amely
azonban az osztályos társai „nyomorúságos
előítéletei” miatt csak 1847 őszén kezd benépesülni. A gondosan kiválogatott tanári
kar élén a született pedagógus tehetség Fejér, ismertebb nevén Vasvári Pál áll, aki a tanítványain kívül Blankát, a kezdő nevelőnő
Lővei Klárát, sőt az óráira bekéredzkedő felnőtt hallgatóságot, köztük Teréz nénit is el-

kápráztatja. A kislányokkal maga a grófnő is
szívesen foglalkozik.

Szabadságharc

Teleki Blanka kitörő örömmel fogadja 1848.
március 15-ét. Aznap elszavalja növendékeinek a Nemzeti dalt, így minden bizonnyal
ő e „történelem-csináló költemény” első női
előadója. Később tollat ragad, hogy az Előbb
reform, azután nőemancipatio című cikkével (Életképek, 1848. május 7.) nőtársait
a sorrendiség betartásán kívül józan önmérsékletre és a hazaszeretet benső megélésére
intse. Blanka grófnő és a nála húsz évvel fiatalabb Vasvári Pál kapcsolata ekkor fordul
szorosabbra. „Szóbeszéd csupán, vagy a forradalom minden gátlást elsöprő lázában a két
rendkívüli ember, mint férfi és nő is egymásra talált?”– kérdi Sáfrán Györgyi. Nem tudjuk, legfeljebb sejtjük.
Az ellenség közeledtének hírére 1848 végén
Teleki Blanka kénytelen az intézetét bezárni, majd pedig Lővei Klárával együtt a kormányt Debrecenbe követi. Vasvárival továbbra is kapcsolatot tart, s az általa toborzott Rákóczi-szabadcsapatot pénzzel támogatja. Az ünnepélyes nagyváradi zászlószentelésen a zászlóanya tisztét is magára vállalja.

Börtönévek − emigráció

Világos után Teleki Blanka a család Szatmárnémeti melletti birtokán, Pálfalván (ma:
Paulesti) meghúzódva folytatja a maga szabadságharcát, s menti, ami még menthető: a
bujdosókat, a szabadságharc szóbeli és írásos emlékeit, a forradalom hamu alatt rejlő
parazsát – Kossuth visszatértében reménykedve. Ott csapnak le rá 1851. május 13-án a
zsandárok. ’Bűnös szervezkedéséért’ a kora
egyik legveszedelmesebb lázadójának kikiáltott grófnőt tíz, a segítőtársát, Lővei Klárát
pedig öt évre ítélik. Nagyvárad, a pesti Újépület, Kufstein és Laibach (ma Lubljana)
szenvedésének állomásai. Közben többen
próbálták rábírni, hogy kérjen kegyelmet.
„Nem tudom, mi az!” – ismételgeti.
Szabadságát kerek hat év után, az 1857 májusában meghirdetett általános közkegyelem
révén nyeri vissza. Visszatér Pestre, ám rövidesen az önkéntes száműzetést választja.
München, Stuttgart és Drezda után, a megrendült egészségét helyreállítandó 1862 októberében a francia tengerpart felé tart, amikor Párizson átutaztában a húga, Emma otthonában ágynak esik, majd a szíve 1862. október 23-án utolsót dobban. Brunszvik Teréz „szellemi gyermeke”, s a hazai neveléstörténet jeles nőalakja, akinek az utolsó szava „Magyarország” volt, azóta is idegenben
nyugszik.
Ü. Hornyák Mária
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Pályázatok

Az idén is a Martonvásári Nyár kulturális rendezvény keretében adjuk át a „Martonvásár Díszpolgára” címet és a „Martonvásárért” kitüntető díjat.
Kérjük, hogy a javaslati lap kitöltésével szíveskedjen jelölését megtenni azon személy(ek)re vagy közösség(ek)re, akik városunk társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális vagy sportéletében maradandót alkottak, akik tevékenységükkel hozzájárultak településünk fejlődéséhez, ismertségének növeléséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
A díszpolgári címre 1 személy, a kitüntető díjra 2 személy vagy közösség jelölhető.
A javaslatok június 8-án 12 óráig adhatóak le a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2462 Martonvásár, Budai út 13.) vagy az
onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen.
A nyomtatvány Martonvásár honlapján elektronikus formában is elérhető: www.martonvasar.hu (hírek).

A Brunszvik Teréz Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

#

Jelölés helyi kitüntetésre

Javaslat

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

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

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

Javasolt személy, közösség
neve:
1. .............................................
2. .............................................

Életrajz, tevékenység, eredmények rövid bemutatása:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Dátum: 2012. ������������������������������������������������������������������������������
..............................................
aláírás
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óvodapedagógus (azonosító száma 192/2012), és
óvodapedagógus (azonosító száma 193/2012)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
− a 192/2012-es azonosító számú munkakörnél határozott idejű,
2012. 08. 29-étől a gyes idejéig tartó közalkalmazotti jogviszony;
− a 193/2012-es azonosító számú munkakörnél határozott idejű,
2013. 01. 02-ától 2013. 07. 31-éig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyerekek egyéni és életkori sajátosságait, nevelői tevékenysége során segíti a hátrányban lévő gyerekek felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozást, a másság elfogadását. Elfogadja a nevelőtestület által készített Helyi Óvodai
Programot.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus.
Benyújtandó iratok: diploma másolat, erkölcsi másolat, fényképes önéletrajz.
A munkakör:
− a 192/2012-es azonosító számú munkakörnél legkorábban
2012. augusztus 29. napjától,
− a 193/2012-es azonosító számú munkakörnél legkorábban
2013. január 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Óvoda címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192/2012, vagy 193/2012, valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus;
• elektronikus úton Perczel Péterné óvodatitkár részére a
mvovoda@gmail.com e-mail címen keresztül;
• személyesen Perczel Péterné óvodatitkárnál, Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.brunszvikterezovoda.hu honlapon szerezhet.

Elnézést kérünk
A Forum Martini előző számában a Március 15-e Franciaországban című írásban talán félreérhetően fogalmaztunk, amikor azt írtuk, hogy Párizsban Judit de Gérando Teleki kezdeményezésére emlékeznek meg március 15-éről. A kezdeményezés öt évvel ezelőtt csupán arra vonatkozott, hogy a megemlékezés virágait Teleki Blanka sírjára is helyezzék el ilyenkor. Az
ünnepségen elmondott vers szerzője nem Teleki Blanka, amint
azt írtuk, hanem a testvére, Teleki Emma. Minden érintett elnézését kérjük.
A szerk.

INFORMÁCIÓK

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók

2012. április 1–30-áig
Házasságot kötött 1 pár.
Újszülöttjeink:
Balikó Fanni, Mundi Máté, Czipa Léna,
Horváth Tímea, Kalmár Anna, Paár Dániel

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk.

Elhunytjaink:
Csercsa Lajos 51 éves, Domanics Lajos 80 éves,
Hoffmann Gyula 76 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
HOFFMANN GYULA temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és ezzel is fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
Külön köszönet dr. Takács Imola háziorvosnak
áldozatos munkájáért.
A gyászoló család
Szívből köszönjük mindenkinek, aki
CSERCSA LAJOS temetésén részt vett, hogy elkísérték Őt
utolsó útjára és osztoztak mély fájdalmunkban.
Csercsáné Horváth Gizella, Csercsa Richárd, Csercsa Balázs
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik
SZABADOS TIBOR temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, s ezzel fájdalmukat enyhítették.
A gyászoló család

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk és várunk
felekezetre való tekintet nélkül mindenkit
május 22-én (kedden) este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödő Sándor
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2012. május 7-étől irodánk
(Baracska, Kossuth u. 29.) nyitva tartása
a következők szerint módosult:
hétfő: 8-tól 12 óráig | csütörtök: 14-től 16 óráig.

• Orvosi rendelés •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: (22) 460–053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (30) 956–4597
Dr. Czikajló Gyula Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfő:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a marton
vásári orvosi rendelőben kizárólag járóbeteg ellátásra ügyelet mű
ködik.
• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10. Telefonszám: (25) 492–021
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap 8 óráig, péntek 16 órától
hétfőn 8 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–637
Hétfő: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig tanácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök: 8–10 óráig |
Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (22) 460–334
Hétfő: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelő. A változásokról az orvosi rendelőknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás főiskolásoknak (analízis, valószínűség-számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432–9407.

FORUM MARTINI MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
ISSN 2060-6346

Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Orbán András
Fotó: Kizmus Lajos, Turcsányi Ercsébet, Vécsy Attila
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelős kiadó: Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Fontosabb telefonszámok •
• Mentők:
104
A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a 104
vagy a (22) 460–017-es telefonszámon.
• Orvosi rendelő:
(22) 460–053
• Gyógyszertár
(22)  460–019
• Tűzoltók:
105
• Rendőrség:
107; (22) 460–007
• Általános segélyhívó:
112
• Posta:
(22)  460–001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda:
(30) 859–0558
• Okmányiroda:
(22)  460–081
• Polgármesteri hivatal:
(22)  460–004
• Csatorna üzemzavar bejelentés:
(40)  200–341,
(30)  458–4929

• Védőnői szolgálat •
– Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (22) 461–369 Mobil: (30) 384–4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
– I. körzet védőnője: Horváth Márta, (20) 421−8556
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 8–12 óráig
– Iskolai és ifjúság egészségügyi védőnő: Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsi: május 28. (Pünkösd), június 2., 3.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Eszet Tamás u. 8.
Tel.: (25) 505−790
Martonvásár: május 19., 20. és június 9., 10.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Tel.: 569−146
Ráckeresztúr: május 26., 27.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Tel.: (25) 455−812
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Gyűlnek a pontok
A bajnokságban felnőtt csapatunk kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt és
szorgalmasan gyűjtögeti pontjait. A
hazai 2:0-ás Baracs elleni diadal után
a csapat a Kisláng otthonában 1:1-es döntetlent ért
el, majd hazai pályán következett egy rangadó az
Iszkaszentgyörgy ellen, amelyen − igaz gól nem
született, de − egy izgalmas, színvonalas mérkőzést láthattak a nézők. Következő mérkőzésünket
a Pákozd otthonában játszottuk, s fölényes, 6:3-as
diadalt arattunk. Ezt követően hazai pályán sem
állt meg a szekér, a Dunafém csapatát 3:0-ra győztük le, s ezzel csapatunk a bajnokság 3. helyére

lépett. Végül lapzárta után Kápolnásnyéken egy
0:0-as döntetlen következett.
Mivel a Magyar Kupában is érdekeltek vagyunk,
így ott is helyt áll csapatunk. A Bakonycsernye ellen egy 6:0-ás diadallal jutottunk tovább, majd az
Országos Főtáblára kerülésért a Mórt kiverő Mezőfalva otthonában kellett nyerni, ami 1:0-ra sikerült is. Nagy diadal ez csapatunknak. A megyei
döntőbe jutásért hazai pályán az NB III-as listavezető, Csákvár csapata ellen játszunk, amit már nagyon várunk! A kupamérkőzés május 16-án (szerdán) 17 órakor kezdődik Martonvásáron!

MSK

U13-as gólparádé
Az idei
h a r m a d i k
B o z s i k
Tornát május 19-én (szombaton) 13 órás kezdéssel tartjuk
Martonvásáron. Erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. A tornán Martonvásár, Ercsi, Tordas,
Gyúró és Etyek U7-9-11-es korosztályai mutatják meg tudásukat.

Az U11-es korcsoportunk a
Dunamount Bajnokságban magabiztosan menetel, legutóbbi mérkőzésünkön a nagy riválisunk otthonában, Dunaújvárosban 3:2-re nyert csapatunk, a gyerekek remek teljesítményt nyújtottak. Öröm számunkra, hogy a Fradi utánpótlás vezetői is felfigyeltek ügyes

csapatainkra, így nyílt lehetőségünk a Népligetben a Fradi
Sport Centrumában megmérkőznünk a Fradi U10-es csapata ellen, amit egy jó és színvonalas mérkőzésen sikerült megnyernünk 5:4-re.
Az U13-as korcsoportunk (képünkön) az FMLSZ által kiírt bajnokságban, a Baracska otthonában 21:0-ra győzött, míg hazai pályán a 2. helyezett Pákozdot 12:0-ra verte,
végül idegenben 20:0-ra kerekedett felül Iváncsa ellen. Így
magabiztosan vezeti a bajnokságot. A gyerekek nem csak
jól, de gólerősen is játszanak, a
Pákozd elleni mérkőzésen megrúgták a 150-ik góljukat is, és
eddig összesen csak 4-et kaptak. Őket vasárnaponként, ha
hazai pályán játszunk, 10 órától
lehet megnézni a sportpályán.
Mustang SE

Sáskajárás Óbudán
Természetesen nem az egyenesszárnyúak rendjébe tartozó kicsiny rovarok lepték el a III. kerületet, hanem
a magyarországi Seven Star Mantis
kung fu stílus soron következő országos bajnokságát rendezték meg immáron kilencedszer, a Dr.
Szentgyörgyi Albert Általános Iskola tornatermében, március 30-án. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Lee Kam Wing nagymester, a Seven Star
Mantis stílus vezetője. A versenyzők pusztakezes
és fegyveres formagyakorlatokban, illetve a Hét
Csillag Imádkozó Sáska stílus harci repertoárját
felvonultató, különleges szabályrendszerű küzdelemben mérték össze tudományukat. A mantis küzdelem különlegessége nemcsak abban áll, hogy a
stílus majdnem minden technikája alkalmazható és
megengedett, hanem abban is, hogy a versenyzők
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először három súlycsoportban (–70, 70-80, 80+)
harcolnak egymással, majd a kategóriák győztesei körmérkőzésen döntik el, hogy ki a stílus legjobb harcosa. Harci szellem, veríték, itt-ott egy-két
csepp vér, és nagyon magas színvonal – így összegezhetjük a látottakat, mert azt gondolom, hogy az
idén nemzetközi mércével mérve is magas színvonalú technikai, taktikai felkészültségről adtak tanúbizonyságot a részvevők.
Azt, hogy mennyit fejlődött a stílus Magyarországon, jól mutatták a gyors, dinamikus formagyakorlatok és parázs küzdelmek. A Golden Tiger’s kungfu iskola martonvásári gyermekcsapata is kiválóan szerepelt: Bán Ákos I., Szabó Bálint pedig II.
helyezést ért el sanda kategóriában. Kovács Emese
Gyöngyvér III., Bordás Tamás pedig VII. lett formagyakorlat kategóriában.
Kovács László

Országos
döntőben
A Martontenisz SE
március 30-án és május elsején nagy érdeklődés mellett tartotta meg a szokásos, tavaszi idény-nyitó „Nyílt tenisznapokat”, melyen a szakosztály
avatott szakemberei segítettek
felmérni a sportággal barátkozni kívánó kezdők képességeit és
tanácsaikkal, javaslataikkal és
bemutatóval segítettek a tenisz
rejtett fogásait megismertetni
az érdeklődőkkel.
A megyei diákolimpia rendezvényeinek keretében a 12 éves korcsoportban május 2−4-én zajlottak a versenyek. Mind a fiúknál, mind a leányoknál a szabadegyházi és a martonvásári csapat
mérte össze tudását a döntőkben,
amit végül az erőteljesebb, szellemesebb és fegyelmezettebb
játékot bemutató martonvásári
csapat − Dávid Roland, Dávid
Cintia, Papp János, Szeifert Levente, és Zoboki Alexa összeállításban –, meggyőző fölénnyel
nyert meg és ezzel bejutottak a
júniusi országos döntőbe.

Nagy Péter

Elkezdődött
a rájátszás
Véget ért az alapszakasz
mind a női, mind a férfi kézilabdában. Csapataink az
alsóházban kezdhették meg
a rájátszást. Női csapatunk
győzelemmel kezdett a rájátszás első meccsén, április
29-én és revánsot tudott venni az Aba-Sárvíz csapatán.
Férfi csapatunk eddig két
mérkőzésen van túl. Így
egy győzelemmel és egy
vereséggel a tabella harmadik fokán állnak.
Mérkőzéseink pontos időpontjáról az egyesület honlapjáról, a
martonvasarkse.webuda.com
oldalon, vagy a városban kihelyezett plakátjainkról juthatnak az érdeklődők bővebb információkhoz!
Záborszki Helga

