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06. oldal
NÉPMŰVÉSZET MESTERE

05. oldal
RÉGI-ÚJ IGAZGATÓNŐ

10. oldal
TEHETSÉGTÁMOGATÁS

A Budai Várban került sor arra az
ünnepségre, amelyen Szabó Teri
nénit tüntette ki Balogh Zoltán
emberi erőforrások minisztere.

Turcsányi Klára igazgatónőt, tanárnőt a Beethoven Általános Iskoláról,
terveiről, az elengedhetetlen fejlesztésekről faggattuk.

A kulturális, tudományos és
erkölcsi értékek iránt elkötelezett
30 év alatti martonvásári lakosok
részére.

02. oldal
SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN
Tessely Zoltánnal készült
interjú a városközpont beruházásról

07. oldal

04. oldal

SZÜRETI FELVONULÁS
Idén a sporttelep felé
vonul a táncos lábú sereg

TANÉVNYITÓ
Az elsősök az iskolába
még szüleikkel kézenfogva érkeztek

VÁROSKÖZPONT,
AMIT MINDENKI
TÁMOGAT
Országgyűlési képviselőnkkel, Tessely Zoltánnal
az augusztus 20-i ünnepségek után beszélgettünk,
a helyi fejlesztésekről.
FM Mennyire nevezhető „egyszerű beruházásnak”
Martonvásár főterének kialakítása?
Városvezetőként tisztában vagyok azzal, hogy minden olyan
építészeti jellegű probléma, ami megoldódik, meghatározza a
jövőt. Ez tehát egy óriási kihívás is. A látványtervek alapján
úgy érzem, hogy jó irányba mozdult el az önök városa.
FM Óvodamúzeum és kulturális központ épül.
Miért fontos ez?
Mert így alakulhat ki az a városközponti terület, amely
mindig hiányzott a Martonvásáriaknak. A múzeum. Mint
osztályfőnök, magam is többször jártam gyermekeimmel
ott. Számomra emiatt különösen kedves Kati néni (Harcsa
Tiborné) és polgármester úr megkeresése, amellyel támogatásomat kérték.

Azt se feledjük el, hogy sikerült az egyházzal megállapodást
kötni, mert szerintem az is üzenettel bír. Valljuk be, igen
jutányos áron jutott a város ehhez a műemlék jellegű épülethez, ráadásul a kiadott összeg is Martonvásáron teremt értéket a plébániahivatal felépítésével. Üzenetértékkel
bír, hogy püspök atya méltányolta a beruházás valós súlyát.
Ha nem lenne ez a fejlesztés ilyen jó, biztos, hogy nem született volna meg a püspökségen sem a támogató döntés.
A kultúrház. Annak idején a Művészeti Iskola néptánc tagozatát vezetve felmérhettem ennek a problémának a súlyát.
A tornatermi fellépéseken a felállított színpad nyikorgása
időnként hangosabb volt a zenénél, amelyre táncoltunk.
Mindeközben a martonvásári gyermektánc együttes Erzsi
néni (Salamon Ferencné) óta mindig is az ország legjobbjai
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között volt. De, pusztán attól, hogy a teljesítmény bemutatása méltó helyre kerül, a lényeg továbbra is az kell maradjon, hogy a Művészeti Iskolában a megfelelő tanárok a megfelelő pedagógiai módszerekkel oktassanak, segítve a felnőtt
együttes munkáját. Ha így lesz, nyilván lesz mivel megtölteni az új kultúrházat a jövőben.
FM Európai szintű óvodapedagógiai központtal
kapcsolatos tárgyalások folytak. Nem túl merészek
az álmaink?
Ha valahol, akkor ezt Martonvásáron kell megvalósítani.
Tematikus jellegű eseményeknél nagyon fontos, hogy az
adott helynek vannak gyökerei, hisz egyedi lelki töltést ad a
rendezvénynek. Ez a töltés Martonvásáron megvan, ha elkészülnek a létesítmények, akkor ezt teljesen reálisnak tartom.
FM Nem volna jobb inkább a helyi gazdaság élénkítését előremozdítani?
A magyar emberek joggal érzik, hogy Magyarország megújult. És ahogy országos szinten, helyben is óriási változások
történtek a rossz gazdasági környezet és a súlyos örökség
ellenére. Biztos vagyok benne, hogy a város komoly gazdasági
potenciállal rendelkezik. Könnyen indítható ipari, gazdasági
tevékenység a város területén, amely jó földrajzi elhelyezkedés, az M7-es és az M6-os közelsége miatt kiemelkedő
versenyképességet biztosítanak. Mindig az első lépés a legnehezebb. Az első komoly befektetőt kell megtalálni, ezért
nagyon fontosak a polgármester úr ezirányú törekvései.
A múltban sajnos nem foglalkoztak itt helyben ezzel, majd
jött a gazdasági válság, de azt gondolom, hogy ha helyben
megmarad ez a hozzáállás, akkor a pozitív gazdasági folyamatokból Martonvásár győztesen kerül ki.
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FM Hogyan segédkezett a projektnél?
Megismertem az elképzeléseket. Mivel
meggyőző volt az indoklásuk, amit tudtam, megtettem, hogy meg is tudjanak
valósulni.
FM Ezt hívják lobbinak?
A szocialisták lehet. Én még véletlenül sem szeretnék abban a szerepben
tetszelegni, hogy ezt én intéztem el.
Helytelen lenne csak sugallani is azt,
hogy ez ilyen egyszerű lenne. Nem
minden valósítható meg, amit egy képviselő megért és elfogad. Az egésznek
az alapja a helyi törekvés olyan szintű
megalapozottsága, hogy az támogatásra érdemes legyen.
FM A megalapozott projekt
mellett a közbenjárónak nincs
szerepe?
Hízelgő lenne…
FM Országos szinten van rálátás
Martonvásár lehetőségeire?
Miniszterelnök úr szavaival élve, nagyon
komoly potenciál van Martonvásáron,

LÁTOM A
VÁROSKÖZPONT
ELKÉPZELÉS TOVÁBBI
LEHETŐSÉGÉT

„ Ahogy a kastélyparkok történelmileg kialakultak, annak
üzenete van. Számomra a
hermetikus elzárkózást jelenti.
Ezzel szemben vannak a
kutatóközpontnak olyan területei, amelyek a majdani
új városközponthoz sokkal
szervesebben csatlakozhatnának. Az épülő városközpont közelsége miatt be lehetne vonni ezeket a város
életébe, hogy az elzárkózottságot feloldják. Ehhez nem
kell más, csak szándék mindkét fél részéről, amit igény
esetén magam is szívesen
ösztönöznék.”

A NÉPZENÉT
NAGYON SZERETEM
Gál Mariann férjével és három gyermekével
látogatott ki az augusztus 20-i ünnepségekre.
FM Kicsit martonvásári, kicsit nem. Hogy is van ez?
Édesapámék hárman vannak testvérek, akinek a húga itt
született. Ők éltek Martonvásáron. Mi ettől teljesen függetlenül
kerültünk ide az MTA kutatóközpontba dolgozni.
FM
Miér t gondolták, hogy ki kell jönniük az
ünnepségre?
Szeretném a gyerekeket többször is elvinni az ország számára is jeles eseményekre, de ritkán van alkalmunk rá, mert
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melyet az 567 milliós kormányzati
támogatás és a város adósságcsapdából
való kiváltása is bizonyít.
FM Polgármesterünk szavaiból
arra következtethetünk, hogy a
város történelmébe, hathatósan
támogatva ezt a projektet, mindörökre beírta a nevét.
Nyilván óriási büszkeséggel tölt el, ha
majd egyszer az unokáimnak megmutathatom a főteret, és azt mondhatom
róla, hogy ennek kialakításában nekem
is volt némi szerepem, mint martonvásári születésű és elég erőteljesen ide
kötődő embernek. De, ez nem az én teljesítményem! Ez a helyiek érdeme.
Azoké, akik megfelelő képviselőket
választottak meg. Olyanokat, akiknek
volt erejük, tehetségük, szaktudásuk,
hogy olyan pályázatokat állítsanak
össze, amit lehet képviselni, ami sikeres.
A sikerről pedig majd akkor beszélhetünk, amikor átvágtuk a szalagot,
amellyel felavatjuk az új városközpontot, és ott elindulhat az élet.

a férjem sokat dolgozik. Ennek az időzítése pedig éppen
megfelelt. Jónak tartom, hogy az augusztus 20-i ünnepséget összekötötték a Martonvásár számára fontos alapkőletétellel.
FM A műsort milyennek tartották?
Lehet, az én hibám, mert Budai Ilonáról nem hallottam
még, de kiválóan énekelt. Örültem, hogy megismerhettem.
Kimondottan jónak tartom, hogy az utcához ennyire közel
történtek az események, mert a járókelők is megtapasztalhatták. Fiatalok még csatlakoztak is, olyanok, akik maguktól
nem vennének részt rajta.
FM Milyen hangulatot árasztott az ünnep?
Ritkán olvasok napilapot, leginkább rádiót hallgatok, a közéleti témákban nem vagyok otthon, ezért tetszett kimondottan, hogy a képviselő úr beszédét nem éreztem politikai töltetűnek. Inkább keresztényi hangulatot árasztott.
FM Az időkapszula elhelyezéséhez is átvonultak?
Igen. Alapkő elhelyezésére számítottam, de az időkapszula
ötletet is jónak tartom.
FM Mit várnak a főtértől?
Az élhetőség és a kultúra szempontjából is fontosnak tartom,
mert minden településnek van egy arculata, ami most még
nagyon hiányzik. Ahogy az is, hogy nincs olyan hely, ahol
a fiatalok összejöhetnek. A kisebbek szempontjából is jónak
tartom, ha nem minden esemény kizárólag az iskolában zajlik.
FM Milyen eseményeket vár majd ha megépül?
Gyerekes anyukaként mindenképpen foglalkozásokat és táborokat szeretnék, és nem csak a nyári szünetben. Folytatni lehetne itt az irodalmi jellegű esteket felnőttek számára,
sokféle tanfolyamot lehetne indítani, néptánc előadásokat
tartani. Személy szerint a népzenét nagyon szeretem.
03

EGY EMBERKÉNT
AZ ELSŐSÖKÉRT

Méltó környezet fogadta
az első osztályosokat

Szeptember 27-én az MTA Agrártudományi
Kutatóközpont nyolcadik alkalommal nyitja
meg laboratóriumait a kutatómunka iránt
érdeklődők előtt, melyre nagy szeretettel
és tisztelettel várunk minden résztvevőt 15
órától 21 óráig.
A programot izgalmas ismeretterjesztő előadások, látványos poszterek, játékos vetélkedők, ételkóstoló és játszóházak teszik színessé, emellett pedig lehetőség nyílik
személyesen találkozni a kutatókkal, kipróbálni az eszközeiket, betekintést nyerni a tudományos munkába és ellátogatni olyan különleges helyszínekre, amelyeket máskor
nem láthatunk. A 2013-as Kutatók Éjszakája rendezvény
során két új programot tervezünk, melyekkel célunk,
hogy a 2012-ben csatlakozott kutatóintézetek tevékenységét és kutatásait is bemutassuk.
Részletes programok: www.agrar.mta.hu A rendezvény
látogatása mindenki számára ingyenes.
Idei programkínálatunk:
• INTERAKTÍV ISMERKEDÉS A TALAJTANNAL
Fitotron épület
• TUDÓS-KÖNYVTÁR / A kastély könyvtára
• Búza bölcsőde, pék iskola / Búzakutatás épülete,
Kalászos Gabona Nemesítési Osztály
• Csíkok és pöttyök – a fehérje elválasztás titkai
Fitotron épület, Alkalmazott Genomikai O.
• Növényi szivárvány / Fitotron épület, Növényélettani O.
• A növények is lehetnek betegek? – növényi vírusok működés közben / Fitotron épület, Alkalmazott Genomikai O.
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A felsősök nagy része bizonyára szívesen folytatta volna még
a szünidőt, a kisebbek többsége viszont szeptember közeledtével alig várta már a tanévnyitót, az első csengetést, a
találkozást a barátokkal, barátnőkkel, tanítókkal, tanárokkal.
A legkisebbek? Ők, mint mindenki az ő korukban, évek óta
arról álmodtak, arra készültek, hogy egyszer majd ők is
iskolások lesznek!
Idén az elsősökre, vagy talán inkább szüleikre, külön feladatot rótt a sors. A Beethoven Iskola B épületének (kisiskola)
tetőépítési munkája a tervezettnél később kezdődhetett el,
ezért az első néhány hónapot a legkisebbek ideiglenes helyen
töltik. Hogy a kényszer szülte megoldással szebb, tanításra
talán még alkalmasabb környezetbe kerülnek-e, vagy éppen
ellenkezőleg, arról a szülőknek, tanítóknak, az iskola és a
város vezetésének, itt-ott csak árnyalatokban, máshol szöges
ellentétben áll a véleménye. Szerencsére ez nem befolyásolt
senkit abban, hogy mindent megtegyen a lehetőségekhez
képest legjobb, tantermeket kiváltó környezet kialakítása
érdekében. Az iskola, a Martongazda, a rendezvényszervező
központ és a könyvtár dolgozói egy emberként fogtak össze.
A szervezésben, anyagmozgatásban, díszítésben, felkészülésben, takarításban részt vevők előtt emeljük hát meg kalapunkat, mert ami a megszeppent nebulókat fogadta, az méltó
módon mutatta meg, mire képes ez az összefogás.
Nagy Árpád

KUTATÓK
ÉJSZAKÁJA
2013
• Önvédelmi ismeretek növényeknek / Búzakutatás
épülete, Kalászos Gabona Rezisztencia Nemesítési O.
• Titokzatos világ: növények a mikroszkóp alatt
Fitotron épület, Sejtbiológiai O.
• Fluoreszkáló kromoszómák – avagy idegenek nyomában
Fitotron épület, Génmegőrzési és Organikus Nemesítési O.
• A stressz túlélésének művészete
Fitotron épület, Növényi Molekuláris Biológia O.
• A Sarkkörtől az Egyenlítőig, a jéghegyektől a trópusokig
– séta a Fitotronban Földünk különböző klimatikus viszonyai
között / Fitotron épület, Fitotron O.
• Sokszínű kukorica
Kukoricakutatás épülete, Kukoricanemesítési O.
• Botanikai séta a martonvásári Kastélyparkban
A kastélypark területén
• Alkotó fotográfus / A kastélypark területén
• Régi műszerek bemutatása – kiállítás / A kastély olvasóterme
• Nyertes EU Fp6-Fp7 pályázatok – kiállítás / A kastély előtere
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BÁRMIKOR
JÖHETNEK
HOZZÁM
Turcsányi Klára igazgatónőt,
tanárnőt a Beethoven Általános
Iskoláról, terveiről, az elengedhetetlen fejlesztésekről faggattuk.
FM Milyen a jó iskola?
A jó iskola ott kezdődik, hogy kell egy
jó csapat. Együtt kell működnie annak
a 40-50 pedagógusnak ahhoz, hogy
csapatmunka legyen, ami nem könnyű
feladat már csak az épületek közötti
szétosztottság miatt sem. Egy jó csapatot kialakítani, hosszú évek munkája.
FM És hogyan készül egy jó
csapat?
Martonvásár helyzeti előnyben van.
Mivel viszonylag jó a közlekedés, soha
nem volt probléma, hogy megfelelő
szakos tanárokkal rendelkezzen az iskola. Valahogy úgy sikerült a válogatás,
hogy úgy érzem, itt most mindenki
csapatjátékos. Ezt leginkább nem is a
pedagógiai munkában lehet lemérni,
hanem a hétköznapokban. Amikor olyan
esemény történik, hogy valaki segítségre szorul a munkahelyén, akkor
kérés nélkül mindenki ugrik és segíti
a másikat. Ez, a mai világban, sok
mindent elmond.
FM Milyen jövőképet lát maga
előtt?
A jövőképünket az új köznevelési
törvény befolyásolja leginkább, ami
igazából nálunk olyan nagyon sok
változást nem hoz majd. Martonvásáron
már régóta működik az egész napos
iskola, legfeljebb egyre több gyerek
kerül majd be ebbe a rendszerbe. Mi
ennek örülünk, hisz igazolást nyert,
hogy nem volt rossz az út, amelyen
elindultunk. Működőképességét az is
bizonyítja, hogy egyre nagyobb számban kérték a szülők, egyre több gyerek
vett részt már benne eddig is. Ami
viszont megkönnyítené, hogy valóban
jól működjön, az a hely. Magyarországon
még nincsenek meg azok a feltételek,
amelyek szükségesek az ilyen jellegű
köznevelési feladatok ellátásához.
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Fotó: Megyeri Mária

Hogy legyen módja a gyerekeknek
játékra, szabadidős tevékenységre,
okos, értelmes szakköri tevékenységre,
művészeti iskolai tevékenységre, és
ezek a terek legyenek egymástól elkülönítve. Ezeket a feltételeket kell hosszú
távon kialakítani, hogy a rendszer
valóban működőképes legyen.
FM Forrás híján hogyan lehet
ezt megoldani?
Nagyon remélem, hogy lesz pályázati
lehetőség, mert önerőből nyilván senki
nem tudja megoldani. Az eddigi fejlesztéseink is pályázatokból tudtak megvalósulni. A magam részéről nagyon
szívesen közreműködöm ennek kidolgozásában és megvalósításában.

Mivel foglalkozik
szabadidejében?
Olyan nincs! De imádok olvasni,
amire éjszakánként szakítok időt.

FM Mi köti le az energiáit?
Mindig a feladat szabja meg, hogy
mivel foglalkozom. Év elején nyilván
az iskolaszervezési feladatok kerülnek
túlsúlyba, ha pályázat van, akkor az,
ha pedagógiai jellegű munka, akkor az.
FM Mi a legkedvesebb Önnek?
Amikor tanítani mehetek, azok a legszebb napok.

FM Szülőkkel tartja a kapcsolatot?
Mivel tanítok, fogadóórákon én is itt
vagyok, mint a kollégák, de bármikor
jöhetnek hozzám szülők, ha bejelentkeznek, kivéve azokon a napokon,
amikor tanítok, mert az a gyerekeké.
FM Mi a legnehezebb feladata?
Az adminisztrációs munkák egy része,
ami igazán azért nehéz, mert sokszor
felesleges.
FM Sok az elsős. Ez további terhet
ró az iskolára.
Nagyon szűkösen vagyunk. A jelenlegi
rendkívüli állapottól eltekintve már
maga az is rendkívüli állapotot okozott,
hogy két nyolcadik osztályt búcsúztattunk, miközben három teljes első
osztályunk indult. Igazán nincs már
helyünk azokra a kiscsoportos foglalkozásokra, tehetséggondozásra, korrepetálásra, fejlesztésre, mert teljesen
beszűkültek a terem lehetőségeink.
FM Látszik a kiút?
Hogyne! Nagyon bízom abban, hogy
előbb-utóbb lesz iskolafejlesztési
pályázat is, és meg tud valósulni az
épület bővülése, ami több intézmény
működését is befolyásolja, nem
csak az iskoláét, hanem a Művészeti
Iskoláét is.
FM Ez közeli, vagy távoli jövőt
jelent?
Akkor lennék elégedett, ha ez öt éven
belül megvalósulna.
05

A NÉPMŰVÉSZET
MESTERE
Teri néni, és amit Martonvásár kapott
Mezőkölpénytől

A HAZÁÉRT
MINDHALÁLIG
Augusztus 17-én avattuk fel vitéz Sebő Ödön
szobrát Gyimesbükkön. E lap hasábjain két alkalommal írtam Sebő Ödön hősiességéről, kérve a
magyar szívű emberek anyagi támogatását.

Államalapításunk évfordulóján a Budai Várban került sor
arra az ünnepségre, amelyen mindannyiunk Teri nénije
Balogh Zoltántól az emberi erőforrások miniszterétől vehette át a Népművészet Mestere díjat. A Martonvásár és
Mezőkölpény között kialakult testvérvárosi kapcsolat, és a
települések lakói között kialakult baráti viszony legalább
két évtizedre nyúlik vissza. Ennek megteremtője és megalapozója a népi kultúra és azon belül is a néptánc, amelynek
művelője, hiteles közvetítője Szabó Teri néni. Abban, hogy
a két település között 1996-ban létrejött a barátsági szerződés, mely egymás jobb megismerését, megértését a népi
kultúra terjesztését hivatott szolgálni, aktív szerepet játszott
Szabó Teréz. Ő annak a kovásznak egyik elhagyhatatlan ös�szetevője, amely a mai napig összetartó erejét adja ennek a
barátságnak.
A mezőkölpényi tánctáborokon a martonvásári fiatalok a hagyományőrzés rendkívül magas fokát ismerhették meg Teri
nénitől. Az ott látott és hallott táncokat, népdalokat továbbadták, azokat szélesebb körben itt Martonvásáron is ismerté
tették.
Teri néni, köszönjük és gratulálunk!

A gyimesi emberek és a szoborállító bizottság nevében
szívből köszönöm, hogy tervünk valósággá válhatott. Felemelő
ünnepségnek voltunk a résztvevői. Deáky András a bizottság
vezetője köszöntötte a megjelenteket és számolt be a közel
két éves előkészítő munkáról. A szobrot - amelyet Csák Attila
pátyi szobrászművész készített - Hunyadi László a Történelmi
Vitézi Rend főkapitánya leplezte le. Sebő Ödönt és katonáit
Soltész Gyula, a vitézi rend főszéktartója méltatta.
Meghatottan lépett a mikrofonhoz Sebő Ferenc Kossuth-díjas
zenész, és emlékezett édesapjára. A rendezvényen felszólalt
Wittner Mária is. Szavalatok, énekek tették még emlékezetesebbé ezt a napot. Következzen itt azoknak a neve, akiknek
anyagi áldozata nélkül nem állna ma a szobor.
Isten áldja meg őket!
Martonvásárról: dr. Szabó Balázs, Schmidt Nándor és felesége,
Szabó Ferenc, dr. Hamza László és felesége, özv. Banyár
Lászlóné, ifj. Banyár László, Hamza Enikő, Orbán Balázs és
felesége, Varga Dénes és felesége, Orosz Ákos és felesége,
Szentgáli Tamás és felesége, Szalai György, Szent László
Lovas Egyesület, Ambrus István.
Baracskáról: dr. Kolumbán Ottilia. Tordasról: Erdélyi Gábor és
felesége, Kosarass Péter Ákos. Gyúróról: Reiter Miklós, Szőke
Antal Koppány. Tabajdról: Szabadhegyi Kristóf.
Ercsiből: dr. Hekman Tibor. Ráckeresztúrról: Németh Tibor.
Sebő Ödön szobra az ezeréves határ felé néz és felirata
hirdeti: „A hazáért mindhalálig”
Dr. Hamza Lászlóné • a szoborállító bizottság tagja
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III.
KUKORICA –
BÚZA – SÖR
FESZTIVÁL
2013. SZEPTEMBER 12-14.
MARTONVÁSÁR

BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA UDVARA
SZ E P T E MBE R 12 . CSÜ TÖRTÖK

SZ E P T E MBE R 14. SZOMBAT
• Termelői vásár
• Gólyalábas, óriás bábos parasztkomédia
• Horváth Ottó emléktorna Helyszín: Sporttelep
• Játszóházi vetélkedők
• Gólyalábas kisbíró kikiáltó
a szüreti felvonulás ideje alatt
13.30 • Borút találkozó
14.00 • SZÜRETI FELVONULÁS
a Művészeti Iskola tánccsoportjaival, a Százszorszép
Táncegyüttessel, a Zorica Táncegyüttessel (Ercsi),
a Martonvásári Fúvószenekarral,
és a Szent László Völgye Lovas Egyesülettel.
07.00
09.30
10.00
10.30
13.30

A SZÜRETI FELVONULÓK FELLÉPÉSEI
GYÜLEKEZŐ

18.00 • FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS megnyitója, ízesített

sörök és kukoricából készült ételek kóstolójával
Helyszín: Régi családi napközi / Fehérvári út 14.
A kiállítást megnyitja: Kárpáti József festőművész
Közreműködik: Domino rézfúvós kvintett
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 19-ig
minden nap 10-18 óra között

5
1

SZ E P T E MBE R 13. PÉ N T E K

2

19.00 • Smooky Band koncert
20.00 • Megemlékezés Bencsik Sándorról -

HABOS OLDAL ZENEKAR koncertje
21.30 • Reggie, ska, punk és latin stílus keveredése

OCHO MACHO koncert
23.30 • Disco
• DJ SZATMÁRI ÉS JUCUS
•
•
A FESZTIVÁL
IDEJE ALATT
•
• Ingyenes ugrálóvár a gyerekeknek
• Kéz- és iparművészeti vásár
• SÖRSÁTOR sörök nagy választékával
• Mai magyar kézműves sörök és
kaszinó-mokka-kávé kostolója / Bemutató: szombat du.
• Büfé és kukorica vásár
• Henna- és arcfestés
SZOMBAT DÉLUTÁN
• Csuhébábok készítése
• Air Soft Taktikai Lövészpálya
Versenyen való részvétel és lufivásárlás: 500 Ft,
amely egyben tombola is. / Értékes ajándékok,
fődíj: e-book olvasó, tablet, okostelefon /

A programsorozat 200 Ft-os támogató jeggyel látogatható,
melyet az infó pultnál vásárolhatnak meg.
500 Ft-ért fesztivál korsó kapható.
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15.00 • MARTONI KUKORICA FŐZŐVERSENY

Kóstolójegyek 200 Ft-ért a helyszínen vásárolhatók.
Gondolj a környezetedre, hozz magaddal saját
tányért és evőeszközt!
15.30 • Felvonulók műsora
16.00 • EGRY JÓZSEF operetténekes műsora
16.30 • „ Szép Porta” díjak átadása
17.00 • FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM
18.00 • Önkormányzati díjátadó ünnepség
18.30 • KALÁKA
19.30 • Főzőverseny eredményhirdetés
19.45 • Frutti Dance Tánccsoport műsora
20.15 • Tombola sorsolás
20.30 • Zoltán Erika Táncstúdió műsora
21.00 • 2011-2012-2013 Az év együttese / pop, hip-hop
CHILDREN OF DISTANCE
22.00 • Kukorica buli
az ELEKTRON BAND zenekarral / 03.00 óráig
00.00 • Tűzijáték kicsiben
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A HANGOSÍTÁS MIATT A BEETHOVEN ISKOLA KÖRNYÉKÉN ÉLŐK SZÍVES TÜRELMÉT KÉRJÜK!

OCHO MACHO

NYOLCAN
SÁRMOSAK
Sokakban felmerül a kérdés, miért pont egy komáromi
zenekar „húzza” majd nekünk a Kukorica buliban a
talpalávalót. Azért, mert JÓK!
Rengeteg utcabálon és falunapon vettek már részt és
mindenkit megtáncoltattak. Kiváló hangú énekessel,
vidám zenészekkel, hatalmas bulira számítunk.

10 éve alakult a szombathelyi-kőszegi Ocho Macho zenekar.
Má ra Mag ya rország eg yik leg meghatá rozóbb koncer tzenekara lett. Az eleinte csak feldolgozásokkal szereplő
zenekar 2009 őszén adta ki saját dalaikat tartalmazó nagylemezét rajta olyan – himnuszokká vált – dalokkal, mint a
címadó El Mundo Fantastico, vagy a Viva Cuba. Itthon és
külföldön is ismerté és népszerűvé vált a 8 fős fiú banda.
Játsszanak reggiet, skat, rockot, mindent ami egy igazán
pörgős bulihoz kell.

ELEKTRON BAND

... MERT JÓK!

KALÁKA

EREDETI
DALLAMOK
Mai világunk zenei élete rendkívül sokszínű, nemcsak
a műfajok, stílusok, hanem az előadók sokaságát
tekintve is. Ennek a színkavalkádnak egyik igazán
érdekes és izgalmas színfoltja a 2004 óta működő
Ferenczi György és a Rackajam, az együttes, amelynek
tagjai akusztikus hangszereiken adják elő a blues
muzsikát. Az utóbbi időben úgy döntöttek, hogy az angol
dalszövegek helyett, a magyar verseket választják dalaik
szövegéül. Petőfi verseiből már lemezt is készítettek.
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Kányádi Sándor írta a Kaláka 25 éves jubileumára: „ A Kaláka
együttes elegáns, más muzsikusokkal össze nem téveszthető
zenei tálcán nyújtja a verset a hallgatóknak. Nem ráerőszakolják a maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják a Gutenberg
óta könyvekbe száműzött, „szív-némaságra” született s ítélt
versekből a maguk olvasata szerinti „eredeti dallamot”.
A Kaláka együttes 1969-ben alakult Budapesten. Verseket
énekelnek, és népzenét játszanak saját feldolgozásban.
Muzsikájuk sokszínű, és a versekből következően sokstílusú.
Egyéni hangzásukat a négy énekhang, a klasszikus és népi
hangszerek együttes játéka adja.
FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM

ANGOL HELYETT
MAGYAR
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EGRY JÓZSEF

KESZLER ÉVA

Keszler Évát és Egry Józsefet köszönthetjük
szombaton koradélután a színpadon. A Csárdáskirálynőt, a Marica grófnőt, a Bajadért és még
számos kiváló örökzöld slágert énekelnek.
Kihagyhatatlan délutáni program!
AZ ELŐADÓK:
KESZLER ÉVA
1988-ban végezte el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát.
1989-től a Fővárosi Operettszínház, 1991 óta a győri
Kisfaludy Színház tagja.
EGRY JÓZSEF
1988-ben a Ki mit tud? tehetségkutató versenyén az elődöntőig jut. 1990-től operett-musical énekes. 1995-től a
televíziós új évi koncerteken, mint táncos-komikus szerepel. Az új évi koncertek televíziós közvetítése alkalmával
milliók otthonába juthat el. 2001-ben Szivárvány díjat kap
Egerben. Számos nemzetközi turnén vett részt szerte Európában és az Egyesült Államokban.

OPERETT ÉLŐBEN

DJ SZATMÁRI ÉS JUCUS

KÉT FONOGRAMM
JELÖLÉS
„Halva született ötletnek indult, miszerint majd az egymástól
több száz kilométer távolságra lévő srácok, akik soha nem
látták, nem hallották addig egymást élőben, majd csinálnak
egy lemezt.” - írja önmagáról az együttes a facebook oldalán.
Néhány mondattal később a 2008-as sztori:
„ Azon kapták magukat, hogy magyar előadóként, stíluson
belül, később stílustól függetlenül, elsőként hagyták el az
1 millió kattintást, majd a 2 milliót.”
… és még később, a jelenről:
„2013. Több, mint 250 000 Facebook rajongó. A leghallgatottabb magyar együttes a youtube-on: 65 millió lejátszás.”
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Magyarország egyik meghatározó lemezlovasát, Dj
Szatmárit és Jucust sokaknak egyáltalán nem kell
bemutatni. A hazai nagy klubok állandó és keresett dj-e,
akinek lemezpörgetéseire gyakran ezrek is táncolnak.
2009-ben Fonogram díjra jelölték a „Hazudj még” című
dallal. Még ebben az évben elkészül a „Miért őt” című
dal. 2010-ben másodszor is jelölést kap az év lemezlovasa címre. Majd elkészül az „Átok vagy áldás” című
dal. Ez a dal kiemelkedik a szerzők és a közönség szerint is az elmúlt évek terméséből. Biztos, hogy mindegyik fenti szerzeményt meghallgathatják azok, akik
kilátogatnak a Kukorica Fesztiválra.
CHILDREN OF DISTANCE

250 000 FACEBOOK
RAJONGÓ
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POLGÁRMESTERI SOROK

Kedves Olvasó!

FIATAL TEHETSÉGEK
TÁMOGATÁSA
Dr. Szabó Tibor polgármester
az Önök segítségét kéri
Nagy öröm számomra, hogy pénzzel és eszközökkel, az
elmúlt másfél évben hozzá tudtam járulni a zenében, képzőművészetben, néptáncban, tanulásban jeleskedő, tehetséges,
ambiciózus martonvásári fiatalok támogatásához. Ezt a képviselő-testület szándéka szerint tettem.
A 2011-ben életre hívott program a kulturális, tudományos és
erkölcsi értékek iránt elkötelezett 30 év alatti martonvásári
lakosok számára szól, annak érdekében, hogy tehetségüket,
tudásukat továbbfejleszthessék.
Kérem, továbbra is segítsenek rátermett gyermekeink és
fiataljaink felkutatásában, jelezzék, ha környezetükben arra
érdemes fiatalt ismernek. Ajánlásaikat rövid indoklással
kiegészítve, valamint megadva az ajánló és ajánlott személy
elérhetőségeit, írásban legyenek szívesek elküldeni Buda
Gabriella részére a titkarsag@martonvasar.hu e-mail címre
vagy a polgármesteri hivatalba nyomtatott vagy kézzel írott
formában leadni ( Martonvásár, Budai út 13.).
Bízom benne, hogy az Önök segítségével fiatal tehetségeink
támogatására a jövőben is lehetőségem lesz! Segítségüket és
közreműködésüket előre is köszönöm.

Ha a lakásában elromlik a mosogatógép vagy éppen a fürdőszobáját készül felújítani, vajon hogyan keres olyan szakembert, akiben megbízik és szívesen végezteti el vele a munkát?
Bizonyára ön is úgy tesz, ahogy legtöbbünk; megkérdezi
szomszédjait, barátait, ki az adott terület legjobb szakembere.
Utána megkeresi azt a három-négy vállalkozót, akit legtöbben
ajánlottak és árajánlatot kér tőlük. Ha így találta meg mesteremberét, bizonyára elégedett lesz munkájával.
Természetes módon merül fel mindannyiunkban, valami
hasonló módon kellene városkánknak is kiválasztani azokat
a cégeket, akik közpénzt felhasználva szolgáltatást nyújtanak.
Csakhogy az uniós rendelkezésekre épülő magyar jogszabályok mást követelnek. Először is, Brüsszeltől Bukarestig
lehetővé kell tenni mindenkinek, hogy az adott feladatra
pályázzon. Ebből a feltételből természetesen adódik, hogy a
pályázókról csak keveset, vagy semmit sem tudunk, bár az
ún. referenciáikat be kell mutatniuk. Közülük egyéb feltételek
teljesülése mellett azt a céget kell kiválasztani, aki a legolcsóbb
ajánlatot teszi. Sokszor azonban a legolcsóbb ajánlat egyúttal
nem a legjobb is, hiszen egy adott munkát bizonyos árnál
olcsóbban nem lehet elvégezni. Így aztán előfordul, hogy a
nyertes pályázó már az előleget felvéve köddé válik. Ugye
nem kell bemutatni a velencei beruházás történetét…
Beszéljünk egy kicsit a konkrétumokról is. Többször ígértük
már, hogy az óvodások és iskolások közétkeztetését olyan
vállalkozóval szeretnénk megoldani, aki martonvásári kötődésű, és hajlandó a Postakocsi vendéglő újranyitására. Ki is
írtuk a pályázatot az említett szempontok szerint. A jelentkezők között két multinacionális cég magyarországi vállalata
és egy érdi vállalkozó szerepelt.
Csak próbaképp megkérdeztem egyik nyugat-európai testvérvárosunk polgármesterét; náluk vajon szolgáltat-e az ott
honos (nálunk is pályázó) multi cég? A kérdést sem értette,
hisz ott teljesen természetes, hogy helyi élelmiszerből a
városi kisvállalkozó főz. Ugye nem csodálkozik a kedves
olvasó, hogy miután itthon is a helyi érdekeltség pályázata
került ki győztesen, a két vesztes multi egyike megfellebbezte
az eredményt. Most várjuk a döntőbizottság verdiktjét, és
addig is bízunk a magyar hatóság pártatlanságában.
Arról már csak félve számolok be, hogy a több, mint háromszázmilliós főtéri beruházásunkra tizennégy vállalkozás
aspirál. És egyiket sem ajánlotta a „ szomszéd ”…
Üdvözlettel:
Dr. Szabó Tibor • polgármester

LOMTALANÍTÁS

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY

Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a lomtalanítást,
a szolgáltató VHG Kft-vel közösen, október 14-19 közötti
időpontra tervezzük. A lomtalanítás részleteiről szórólapon
és az önkormányzat honlapján (www.martonvasar.hu) adunk
további információt. Gucsek István • alpolgármester

Következő időpont:
2013. szeptember 28. (szombat) 14 óra 30 perc
Utcák:
Brunszvik út, Dreher utca, Emlékezés tere,
Rákóczi utca és a Tátra utca
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KÉRDEZZEN
Kedves Martonvásáriak!
A Forum Martini “Kérdezzen” rovatába az Önök kérdéseit
várjuk. Ha elküldik nekünk e-mailben, postán, vagy csak
felhívnak bennünket, és elmondják közérdeklődésre számot
tartó kérdéseiket, akkor mi mindent megteszünk majd, annak
érdekében, hogy az illetékesekből a korrekt választ kicsikarjuk. Mivel most indul a rovat, saját kútfőből olyan kérdéseket
állítottunk össze, amelyekre adott válaszok sokak számára
érdekesek lehetnek.
A kérdéseket a kérdező monogrammjával szeretnénk megszemélyesíteni a továbbiakban is.

FM Mi lesz a Széchenyi utca sarkán található,
félbemaradt nagy épülettel?
Az egyik tulajdonos nyilatkozata alapján a jelenlegi gazdasági
körülmények nem teszik lehetővé az épület befejezését.
A tulajdonosok várják érdeklődők jelentkezését továbbra is,
hiszen valós lakásigény esetén folytatódhatnának a
munkálatok, de nyitottak az épület értékesítésére, más jellegű
hasznosítására is.
Elérhetőség: Cseri Gábor, 06 70 339 1276

FM Mi történik a régi Családsegítő épületével?
(Budai út 4.)
A romos állapotú épületet terveink szerint értékesítjük.
Ennek meghiúsulása esetén záros határidőn belül elbontjuk.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÉS KABINETHÍREK
Képviselő-testületünk az elmúlt időszakban egy ülést tartott,
ahol a szennyvízhálózat fejlesztéséről szóló pályázatunk kapcsán döntöttünk az Erdőhátat érintő esetleges költségekről.
Terveink szerint belterületbe vonjuk az erdőháti lakóterületet,
mely így válhat a projekt részévé. Több döntésünk nem született, azonban fontos témákban kell Önöket tájékoztatnunk.

Közétkeztetés: Az egyik vesztes cég megtámadta a döntésünket, így nem tudunk szerződést kötni azzal a vállalkozóval, aki vállalta, hogy a Postakocsi étteremben főz, és a
vendéglátóhelyet megnyitja a nagyközönség számára is.
Reméljük a Közbeszerzési Döntőbizottság, amennyiben az
ügy elé kerül, számunkra kedvező döntést hoz.
A BB Központ és az Óvodamúzeum megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlatok megérkeztek, a
borítékbontás megtörtént. Folyik az értékelés, majd a hiánypótlást követően szeptember hónapban igyekszünk eredményt
hirdetni. Az eljárás itt is húzódik, de a kivitelezés során
megpróbáljuk a lemaradást behozni.
A főtér és a Kodály utcai parkoló kialakítására vonatkozó
közbeszerzés megindult, eredmény szeptember végére várható.
Az óvodaépület bővítése befejeződött, a két csoportszoba
elkészült, a gyerekek a közeljövőben birtokba vehetik.
A régi iskolaépület, járási hivatal régi-új tetőszerkezetének kivitelezési munkái megindultak, de az engedélyezések
csúszása (Gárdonyi Polgármesteri Hivatal), valamint az
építést kísérő rossz körülmények (40-50 C° a tetőn, záporok
sora, majd a termek beázása) következtében a tanítást az
épület emeletén nem lehetett megkezdeni. A három elsős
osztályt a műemlék óvodaépületben (könyvtár), egy osztályt
a korábbi zongorateremben, egy osztályt pedig a Városházán,
a Geróts teremben helyeztünk el.
Kedves Érintett Martonvásári Családok! Képviselő-testületünk
nevében elnézést kérek Önöktől a felfordulásért, kellemetlenségekért! Arra kérek mindenkit, a lehetőségekhez képest
működjünk együtt, segítsük egymást! Mindent elkövetünk a
munkálatok mielőbbi befejezése érdekében. A régi iskolaépület emeleti termei hamarosan megújulva várják a tanulókat.
Horváth Bálint • kabinetvezető
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ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
7 pár
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Járóka-Bakos Rebeka
Lestyán Katalin
Czinki Laura
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk.

ELHUNYTJAINK*
Mayer Istvánné / 59 éves
Pintye Lászlóné / 67 éves
Tímár József / 86 éves
Orbán Istvánné / 90 éves
Németh László / 66 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: szeptember 14., 15.; október 05., 06.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22 569-146; 22 460-019
ERCSI: szeptember 28., 29.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25 505-790
RÁCKERESZTÚR: szeptember 21., 22.; október 12., 13.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25 455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda ...........30/859-0558
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Csatorna üzemzavar bejelentés .............. 20/852-0354
- munkaidőben: 			
22 / 784-849
- e-mailben:
vizikozmu@szlv.hu
Fejérvíz hiba bejelentés ............................. 30/ 962-2410

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

ORVOSI RENDELÉS
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: 22 460-053
Ügyeleti telefon napközben 8-16 óráig: 30 956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
hétfő
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
kedd
07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
szerda
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16:00 - 8:00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

FIGYELEM! FORGALMI REND VÁLTOZÁS!
A gázszolgáltató szeptember közepén megkezdi a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában a gázvezeték (fővezeték) cseréjét. A
kivitelezés ideje alatt az utca az átmenő járműforgalom elöl
FORUM MARTINI / 2013. SZEPTEMBER

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637
Hétfő: 08.00-12.00 Kedd: 16.00-18.00
Szerda: tanácsadás 08.00-10.00, rendelés 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-10.00 Péntek: 08.00-12.00

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

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS
Minden páratlan héten szombaton: 09.00 -12.00
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A változásokról az orvosi rendelőknél kifüggesztett
táblán értesülhetnek.

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

szakaszosan zárva, illetve az ottlakók részére egyirányú lesz.
Az utcában lakók a részletekről a kivitelezőtől külön tájékoztatást kapnak. Kérem, hogy a balesetmentes közlekedés és a
munkák mielőbbi befejezése érdekében tartsák be az ideiglenes jelzések utasításait. Gucsek István • alpolgármester
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RECEPTÜNK

Néhány hasznos tanács a közelgő kerti
teendőkkel kapcsolatban.
Betakarítási munkák esedékesség szerint. A még meglevő
paprika, paradicsom ültetvény a jótékony augusztus végi
40 mm-nyi csapadék után felélénkült, és késői termésével
kárpótolhatja a korábbi gyengébb teljesítményt.
• Hó végén ültessük el az őszi fokhagymát és vöröshagyma
dugványokat, mindkettő értékes, a vöröshagyma tavasszal
hazai csemege lesz.
• Betakarítás után kertünket ássuk fel, mely tápanyag utánpótlásra is jó alkalom.
• Gyümölcsöskertünkben, szőlőnkben a növények pótlása,
gyarapítása is aktuális lesz hamarosan.
• Október 10-e körül a télálló saláta palántázása esedékes lesz.
• Hidegérzékeny növényeinket a hideg megérkezése előtt helyezzük biztonságos téli helyére.
Varga Béla

ALMÁS, PÓRÉS
KUKORICA SALÁTA
Farkas Erzsébet receptje

KERTI TEENDŐINK
A SZEPT. 15 - OKT. 15.
KÖZÖTTI
IDŐSZAKBAN

A mi családunkban ennek a salátának nagy sikere
van, még a karácsonyi ünnepi asztalunkról sem
hiányozhat.
HOZZÁVALÓK:
• ½ kg morzsolt csemege kukorica
• 3 közepes nagyságú alma
• 1 közepes nagyságú póréhagyma
• 400 g 12%-os tejföl
• Só
• Citromlé
ELKÉSZÍTÉS:
1/ A kukoricát kevés sós vízben megfőzzük,
hagyjuk kihűlni.
2/ Az almát meghámozzuk, négybe vágjuk,
csutkáját eltávolítjuk, vékonyra felszeleteljük és egy fél citrom levével elkeverjük,
hogy ne barnuljon meg.
3/ A póréhagymát vékonyan felkarikázzuk,
kevés sóval megsózzuk, kicsit állni hagyjuk.
4/ Az így előkészített hozzávalókat összekeverjük a tejföllel és hűtőszekrénybe tesszük.

HIRDETÉS

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (BBKÖZpont)
BBKÖZpont igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Mb. főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Fotók: Pimper Máté, Varga Vince • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Szent L. út 20.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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Jó étvágyat kívánok hozzá!

BEFŐTTES ÜVEGEK,
PÁLINKÁS ÜVEGEK,
MŰANYAG
SAVANYÚSÁGTÁROLÓ
EDÉNYEK
ÉS MŰANYAG HORDÓK
széles választékával várjuk Önöket.
Martonvásár, Budai út 67.,
06 22 460 270
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MARTONVÁSÁR

TŰZÉP
Tüzelő- és
Építőanyag
forgalmazása!
2462 Martonvásár,
Szent László út. 25.
Megrendelés:
06 20 373 9340;
06 22 461 772

APRÓHIRDETÉSEK
Baba, láb, thai, frissítő masszázs
www.vvmasszazs.hu. +36 30 836 5156
Martonvásáron 30 nm-es üzlethelyiség
kiadó vagy eladó. / Takarékszövetkezet
mellett. Érd.: 06 30 266 6140
Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok, és
Eladók!
Lassan mozdul az ingatlan piac.
Várom megtisztelő hívásukat:
Közvetítés, csere, értékbecslés, albérlet,
Energia Tanúsítvány megrendelésére.
Kollegákkal együttműködöm.
Eötvös Péterné, ingatlanközvetítő
www.ingatlan-martonvasar.hu,
06 30 341 0975,
eotvos.beata@t-online.hu

HARMONIKUS
FEJLŐDÉS
ALAPÍTVÁNY –
2012. ÉVI
PÉNZÜGYI
EREDMÉNY
Pénzeszköz:
247000 Ft
Eszközök össz.:
247000 Ft
Induló tőke:
100000 Ft
Saját tőke:
247000Ft
Tárgyévi eredmény: 6000Ft
Források össz.:
247000Ft
Eredmény kimutatás:
Bevétel: 25000 Ft (1% tám.)
2000 Ft (egyéb)
Költségek: 21000 Ft
Tárgyévi eredmény: 6000 Ft

KECZÁN
BÚTOR
Kicsit átalakulva, de továbbra
is változatlan kínálattal várjuk
kedves vásárlóinkat.

BÚTOROK MÉRETRE
GYÁRTÁSA IS.
FOLYAMATOS AKCIÓK!
Ne hagyja ki!
Nézzen be, érdemes!

Martonvásár, Dózsa Gy. út 2.;
Nyitva: H-P 8-17; SZ 8-12;
martonibutorbolt@freemail.com,
06 22 460 183;
06 70 433 8855

KÉPESVARÁZS KFT.
PAPÍR-ÍRÓSZER
MARTONVÁSÁR,BUDAI ÚT 2.

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy
rövidáru készlettel bővült üzletünk!
Ezen kívül nagy választékban kínálunk
iskolaszereket, irodai kellékeket, nyomtatványokat, játék és ajándék tárgyakat, valamint
bélyegző és névjegykészítéssel is foglalkozunk!
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
FORUM MARTINI / 2013. SZEPTEMBER
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TOVÁBB SZÉPÜLT
A MARTONTENISZ
PÁLYÁJA

Augusztus 23-án, kisebb ünnepség keretében dr. Bedő Zoltán az MTA Agrártudományi Kutatóközpont igazgatója
személyesen vette át dr. Lengyel Attila igazgatótól a Hungrana Kft. adományát. A remekbeszabott műtárgyak négy pad és két bírói emelvény - a
Martontenisz SE régi vágya volt, amit a
mindenható „büdzsé” korlátai miatt eddig nem tudtunk valóra váltani.
A padok ünnepélyes használatba vételére, egy harcos, két-szettes „tenisz-gálameccs” után, Glattfelder Béla EU
képviselő és dr. Lengyel Attila - sporttársunk - vállalkozott.
Az egyesület ezúton is szeretné köszönetét kifejezni a vállalat vezetésének,
az egyesület részére nyújtott eddigi
önzetlen támogatásért, különösen a
mostani adományért, mellyel a pályák
korszerűsítésén keresztül hozzájárult
az intézet és a város sportéletének fejlődéséhez.
Nagy Péter

Dr. Glattfelder Béla, Dr. Bedő Zoltán és az adományozó
Dr. Lengyel Attila a ülés-tesztnek vetik alá a padot

KÉZILABDA
BAJNOKSÁG
2013
A KÉK KERESZT
CSOPORT HÍREI

FÉRFI MÉRKŐZÉSEK
Helyszín: Sportpálya
Martonvásár
Martonvásár
Martonvásár
Martonvásár

–
–
–
–

Sárbogárd
Rácalmás
DAC
Seregélyes

2013.09.21.
2013.09.28.
2013.10.05.
2013.10.19.

14:00
14:00
14:00
14:00

NŐI MÉRKŐZÉSEK
Helyszín: Beethoven Általános Iskola tornaterme

Martonvásár
Martonvásár
Martonvásár
Martonvásár
Martonvásár

–
–
–
–
–

ABA-Sárvíz KE
Bicske
Seregélyes PDSE
Rácalmás 		
Soponya 		
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2013.09.21.
2013.10.05.
2013.11.16.
2013.11.30.
2013.12.07.

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

A nyári szünet után szeptember 17-én
5 órakor tartjuk első csoport összejövetelünket, az Élet Kenyere Közösség termében a Dózsa György út 1. szám alatt.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik
függőségükből megszabadultak, és
utógondozó csoportba szeretnének járni, valamint azokat, akik felismerték
függőségüket, de változtatni szeretnének az életükön. Szívesen látjuk társukkal vagy egyedül is.
Információ: Kovács Sz. Veronika
(veronikapdv@yahoo.fr ), Eisenbacher
Zsolt 461 105, Salamon Sarolta önkéntes 06 30 383 2903, Vargáné Veszeley
Erzsébet önkéntes 20 824 37 24
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MUNKÁCSY ÉS
MARTONVÁSÁR
Kovács Erzsébet és Zoltán Győző csendes, szerény,
templomba járó művészek. Ők azok, akik a Művészeti
Iskolában gyönyörű tárgyakat készíttetnek gyermekeinkkel, a nyári tűzzománc táborban pedig tucatnyi ékszerkollekció tervezésére és kivitelezésére (!) bírták
még azokat a nebulókat is, akik erről a mesés technikáról eddig éppen csak hallottak.
Augusztusban tudomásunkra jutott, hogy nem mindennapi megtisztelés érte a házaspárt. Magyarország
1915-ös címerének elkészítésére kérték fel őket. A lenyűgöző, mintegy másfél méteres, tűzzománcból készült, aranyozott alkotás a Parlament Munkácsy-termében került elhelyezésre. Abban a teremben, amely
az 1920-as évek óta az Országház legjelentősebb műtárgyának, Munkácsy Honfoglalásának ad otthont.
Büszkén mondhatjuk hát, hogy az elnöki fogadószobából nyíló terem díszítő elemei között, a monumentális
festmény, a két zsolnai váza és a szemközti falra rögzített két lobogó mellett, ott látható Erzsébet és Győző
munkája is. Gratulálunk!
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