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SZABÓ BARNA
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45 ÉVES JUBILEUM

... mit tegyünk, hogy mindenki
otthonosan érezze magát, ugyanakkor
gyermekeink is szabadon élvezzék a tér
örömeit?

1995-ben a Magyar Tudományos
Akadémia külső tagjává választotta,
1998-ban a Miskolci Egyetem
diszdoktorává avatta.

A néptánc-oktatás általános
iskolánk ének-zenei tagozatának
indulásával kezdődött, mint
kötelező tantárgy.

3. oldal
Május 31-én 10.00 órakor
Közös emlékezés és ünneplés a Magyar
Hősök Napja és a Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából az Emlékezés terén. Utána
gyermeknap a Templomkertben!

20. oldal
Százszorszép 35
Beszámoló a Százszorszép Táncegyüttes
ünnepi műsoráról

8-9. oldal
KIÁLLÍTÁS, SZOBORAVATÓ ÉS NEMZETKÖZI FÚVÓS TALÁLKOZÓ
A martonvásári kulturális élet egyik legjelentősebb eseménysorozatának lehettünk szem- és fültanúi.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

MÁJ. 16.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 13.00 óráig
KÖNYVKUCKÓ
9.00 órától 12.00 óráig
Kulturális Központ

MÁJ. 18.

HÖLGYKLUB
Vendég: Dr. Mester Júlia, előadás és
beszélgetés a természetgyógyászat és az
akadémikus orvoslás viszonyáról
17.00 órakor
Kulturális Központ

MÁJ. 22.

MÁJ. 26.

VALAHOL EURÓPÁBAN
musical
Az Imre Sándor Szeretetszínház előadása
19.00 órakor
Kulturális Központ
BIZOTTSÁGI- ÉS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
18.00 órától
Városháza, Geróts-terem

MÁJ. 27.

PUSZTAI BAND KONCERT
18.00 óra
Kulturális Központ

MÁJ. 29.

TESSELY ZOLTÁN
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
FOGADÓÓRÁJA
17.00 órakor
Városháza, Geróts-terem

MÁJ. 30.

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
14.30 órakor
Utcák: Széchenyi utca, Jókai utca,
Bocskai utca, Teleki utca

MÁJ. 30.

NÉPTÁNC GÁLA
a művészeti iskola szervezésében
16.00 órakor
Kulturális Központ

MÁJ. 31.

HŐSÖK NAPJA,
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA,
GYEREKNAP
10.00 órától
Emlékezés tere, Templomkert

JÚN. 10.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Jókai Anna – író-olvasó találkozó
18.00 órakor, Kulturális Központ

JÚN. 13.

KUNG-FU VERSENY
10.00 órától 16.00 óráig
Beethoven Általános Iskola
ÉVZÁRÓ BULI
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
Alsósoknak: 17.00 órától 20.00 óráig
Felsősöknek: 20.00 órától 23.00 óráig
Kulturális Központ

JÚN. 20.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Jótékonysági rendezvények
A bevételeket az Óvodamúzeum udvarára
tervezett játszótér kialakítására fordítjuk.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
MARTONVÁSÁRON

A kortárs magyar irodalom tiszteletre és szeretetre méltó egyénisége Jókai Anna – irányt adó és mutató példakép.
Írói, emberi hitvallása nem változott a különböző politikai rendszerek forgatagában. A maga egyszerűségében
allürök nélkül tud szólni minden generációhoz. Ezzel a gondolattal hívjuk és várjuk Önöket
2015. június 10-én, szerdán 18 órakor
a Brunszvik – Beethoven Kulturális Központ színháztermébe.
Vendégünk:

JÓKAI ANNA
a Nemzet Művésze, kétszeres Kossuth-díjas, József Attila díjas író és költő

A helyszínen lehetőség nyílik könyvvásárlásra és személyes dediktáltatásra is.
Belépőjegy: 500 Ft
A szervezők nevében: Pfiffer Zuzsanna igazgató, Chilla Neutsch Szilvia
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Anyuka és Apuka!
Minden martonvásári kellemes érzéssel sétál megszépült
főterünkön. Én magam is szeretettel látom a sok kerékpározó,
sétáló, patakban tocsogó pici gyer meket. Hir telen olyan
sokan lettünk, hogy talán ideje egy kicsit rendezni a tér
működését, az ottani rendet.
Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a közterület mindenkié,
valamennyien joggal elvárjuk, hogy jól érezhessük magunkat a kellemes környezetben. Ez persze azt jelenti, hogy másoknak is tiszteletben tartjuk ezt az elvárását, tehát nem
zavarjuk egymást. A másik fontos szempont, hogy igyekszünk megóvni a tér növényzetét és berendezéseit! És még
valami: ne feledjük, az EMLÉKEZÉS terén vagyunk, ahol illik
tiszteletben tartani nemzeti hőseink és a martonvásári áldozatok emlékét!
Hogyan viselkedjünk hát és mit tegyünk, hogy mindenki otthonosan érezze magát, ugyanakkor gyermekeink is szabadon élvezzék a tér örömeit?

Kedves Szülők! Néhány kérést szeretnék megfogalmazni
Önök és gyermekeik felé.
Mindenekelőtt, ha bicikliznek a csemeték, azt óvatosan tegyék. Kérem, hogy tíz évesnél idősebb gyermekeik ne a teret
használják ilyen célra, nekik terveink szerint egy igazi biciklipályát építünk majd.
Ha a gyerkőcöknek kedve támad a „patakban” tocsogni, vagy
hajócskát úsztatni, bátran tegyék. A kérés anyukához, apukához csak annyi, hogy mielőtt az uszadék a lefolyóba kerül,
szedjék ki a vízből, mert a szűrő eldugul, tönkre megy a patakunk szivattyú rendszere, és akkor hol fogunk úsztatni…?
Kérem, hogy a fűre csak pici gyermekeiket engedjék, Önök
„nagyok” inkább csak a burkolt részeken közlekedjenek.
Ugye, azt nem is kell kérni, hogy a felnőttek, de a gyermekek
se használják sportpályának a teret!
És a virágágyásokról: Azok bizony nem alkalmasak arra,
hogy a gyerekek bennük sétáljanak. Pici, vagy nagyobbacska
lábukkal könnyen „félre lépnek”, Margit néni pedig nem
győzi újra ültetni a növényeket.
Május elsején avattuk Beethoven és a Halhatatlan Kedves
szobrát. Ugye Önöknek is tetszik?! Vigyázzunk rá! A szobor
esztétikai élmény, nem játékszer, próbáljuk gyermekeinknek is elmagyarázni ezt!
És még egyszer a tér „emlékező” részéről. Kérem, viszonyuljunk méltósággal az ottani emlékhelyekhez, meséljük el a
gyerekeknek melyik milyen történelmi eseményhez kapcsolódik, hogy ők is érezzék ez a hely nem a játék, a fogócskázás
alkalmas területe.
Végül egy bíztató szándék. Remélem a közelben, az óvodamúzeum udvarán minél hamarább sikerül felépíteni egy igazi
JÁTSZÓTERET, ahol majdnem „mindent szabad” játszani…!
Ha odafigyelünk egymásra és értékeinkre, még a mostaninál
is több mosolygós gyerkőccel és szüleikkel találkozunk majd
a MI TERÜNKÖN!				
| Szabó Tibor

MEGHÍVÓ
Martonvásár Város Önkormányzata
közös emlékezésre és ünneplésre hívja
polgárait
a MAGYAR
és a

HŐSÖK NAPJA

Az ünnepség keretében iskolások, hagyományőrző katonák, tábori lelkész
és a fúvósaink közreműködésével

NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

FELAVATJUK MARTONVÁSÁR
I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚS
ÁLDOZATAINAK
FELÚJÍTOTT EMLÉKMŰVEIT.

2015. május 31-én 10.00 órára,
az Emlékezés terére.

Az ünnepség után a hagyományőrző
katonák bemutatót tartanak a korszak
kézifegyvereiről.

alkalmából

Mindenkit szeretettel várunk!

A hagyományos magyar népi játékok
mellett, arcfestés, lufi hajtogatás, ingyenes fagyi, kézműves foglalkozás,
íjászat, póni lovaglás, lovag- és barokk
kori harcművészeti bemutató, valamint
„esés iskolája” várja a gyerekeket.
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ISMÉT GYEREKNAP
A TEMPLOMKERTBEN!
Részletes információk hamarosan a
facebook.com/bbkozpont oldalon.

JELÖLÉS HELYI KITÜNTETÉSRE ÉS ELISMERŐ CÍMRE
Képviselő-testületünk - az Önök javaslatai alapján - 2015. évben júniusi soros ülésén dönt a "Martonvásár
díszpolgára" cím és a "Martonvásárért" kitüntető díj átadásáról. Ehhez kérjük az Önök együttműködését.
Segítse munkánkat, hogy az arra érdemeseket díjazhassuk Martonvásár szolgálatában végzett
tevékenységükért.
A mellékelt JAVASLAT 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 és 1 személy posztumusz, a kitüntető díjra 2 személy vagy közösség jelölhető.
A javaslatok leadásának határideje, helye: 2015. június 5. 12.00 óra, az onkormanyzat@martonvasar.hu email címen vagy a Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálatán (2462 Martonvásár, Budai út 13.). A
nyomtatvány Martonvásár honlapján (www.martonvasar.hu) elektronikus formában, és a lakosságszolgálaton
is elérhető.
……………………………………………………………………………………………………………….

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.
JAVASOLT SZEMÉLY NEVE:

……………………………………………….
„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, KÖZÖSSÉG NEVE:

1. …………………………………………….

1. …………………………………………….

2.

2. …………………………………………….

……………………………… (posztumusz)

ÉLETRAJZ,
TEVÉKENYSÉG,
RÖVID BEMUTATÁSA:

EREDMÉNYEK

ÉLETRAJZ,
TEVÉKENYSÉG,
RÖVID BEMUTATÁSA:

EREDMÉNYEK

1.………………………………………………………...

1.………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

2.………………………………………………………...

2.………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

DÁTUM, ALÁÍRÁS: 2015. ……………

……………………………………………………

JAVASLATOT TEHET: a képviselő-testület tagja, társadalmi szervezet, egyesület, a településen működő intézmény vezetője, a

város lakossága

JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. június 5. 12.00 ÓRA
JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA:
1.
POSTÁN, SZEMÉLYESEN – MARTONVÁSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL, LAKOSSÁGSZOLGÁLAT
2462 MARTONVÁSÁR, BUDAI ÚT 13.
2. E-MAILBEN –
onkormanyzat@martonvasar.hu
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SZÜLETÉSI HELYE:
MARTONVÁSÁR
Szeptember 21-én lesz nyolcvan éve, hogy a
Dréher uradalom számtartójának, Szabó Jánosnak családjában megszületik Szabó Barna.
Szülőháza az az egyemeletes épület a Szent László utcában,
melyben ma a Harmonia Szeretetotthon található. Az idő szerint két uradalmi lakás volt az épületben: az emeleten a számtartóék, a földszinten Hegedűs Ignác uradalmi orvosék laktak.
Szabó Barna életének első 10 évét Martonvásáron töltötte.
Itt jár t óvodába, itt kezdte iskolai tanulmányait, itt jár t
templomba, ahol rendszeresen ministrált is.
A háború ’44-ben elérte Martonvásárt is, a család előbb az
Szent László utcai ház kertjében az édesapjuk által ásott
óvóhelyen próbálta átvészelni a viharos időket, majd a
tordasi kastély pincéjében. 1945-ben aztán Gyomára költöztek, az ottani nagyszülőkhöz. Az ifjú Barna ott folytatta iskolai tanulmányait, majd 1946-ban a debreceni Piarista
Gimnáziumba járt. Az egyházi iskolák államosítása miatt
Gyomán fejezte be a 7. és 8. osztályt.
Az osztályidegenként nyilvántartott család fiának esélye
sem lett volna a továbbtanulásra, ha egy 1950-es kormányhatározat nem ad vissza a katolikus egyháznak hat fiú- (köztük az esztergomi Ferences Gimnázium) és két leánygimnáziumot. Barna – édesanyjának köszönhetően – 1950-ben az
esztergomi Ferences Gimnázium növendéke lett, melyet
1954-ben kitüntetéssel elvégzett. „Kitűnő tanáraim voltak,
akikre mindig tisztelettel és szeretettel fogok emlékezni.
Az intézetben szigorú fegyelem uralkodott, amit akkor
nyűgösnek és szükségtelennek éreztünk, de visszatekintve

!

FELHÍVÁS

A világháborús évfordulók alkalmából (május 31június 12.) kiállítást tervezünk, melyen a korszak
egyenruhái mellett, helyi emléktárgyakat, dokumentumokat szeretnénk bemutatni.
Kérjük, hogy aki teheti a világháborúkhoz kapcsolódó fotókkal, kiállítható eszközökkel segítse a méltó megemlékezést.
FORUM MARTINI / 2015. MÁ JUS

jó és hasznos volt.” – írja visszaemlékezésében. A „megbélyegzett” kiváló ifjú reménytelennek látszó sorsába megint
beleszólt a politika, ez alkalommal Nagy Imre, akinek első
minisztersége idején változtattak a felvételi követelményeken, s az új követelmények szerint a tanulmányi eredményekre nagyobb súlyt kellett helyezni, a származásra kisebbet. Így 1954 nyarán felvételi vizsgát tehetett a Budapesti
Műszaki Egyetemen. Helyhiány miatt azonban átirányították a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem
Bányamérnöki Karára. 1956 szeptemberére a Bányamérnöki
Kart áthelyezték Sopronba, így az 1956-os forradalom ott
érte a fiatal Szabó Barnát. A soproni egyetemisták egyik
vezetőjeként tevékenyen részt vett ’56 eseményeiben.
A november negyedikei szovjet támadás napján, a délutáni
órákban, a rádió híreiből nyilvánvaló lett, hogy a helyzet
reménytelen. A diákok és a tanári kar nagy része, úgy döntött, hogy Ausztriába megy. Ezzel elkezdődött Szabó Barna
új élete. Kanada örömmel fogadta a soproni egyetemistákat,
akik az angol nyelv elsajátítása után megkezdték illetve
folytatták egyetemi tanulmányaikat.
Diplomaszerzés után legtöbbjük sikeres pályát futott be,
közülük is kiemelkedik azonban Szabó Barna, aki a bányamérnöki ismeretek mellé elsajátította a számítástechnika
magasszintű ismeretét, annak matematikai alapjait. Kutatóként, egyetemi oktatóként, tudósként kimagasló eredményelet ért el az alkalmazott mechanika és a véges-elemszámítások területén és ma a világ első számú szakemberei
között tartják nyilván.
1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává
választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává
avatta.
A csendes, halkszavú, magyarságát, szülőfaluját soha nem
felejtő tudós, ha tehette, eljött Martonvásárra. 2013-as ittjártakor feleségével együtt meglátogatta egykori szülőházát,
az otthon vezetőjének szívélyes kalauzolásával benyithatott
abba a szobába, ahol annak idején meglátta a napvilágot.
Szétnézett az alakuló, szépülő Martonvásáron és kedélyes
beszélgetést folytatott városunk polgármesterével.
Szabó Barna minden hivatalos okmányában, a különböző
róla szóló lexikoncikkekben, életrajzaiban a „születési helye”
után Martonvásár neve olvasható. Ily módon neki köszönhetően a műszaki-természettudományos világ térképére is
felkerült településünk.
Tiszteletünket, nagyrabecsülésünket azzal fejezhetnénk ki
méltóképpen, ha 80. születésnapja alkalmából megkapná a
„Martonvásár Díszpolgára” címet.
| Kizmus Lajos

Jelentkezésüket május 20-ig, a 06 20/941-7968 telefonszámon, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
és a Kulturális Központ (BBKK) elérhetőségein várjuk.
Az I. világháborús szobor és talapzatának felújítására
szánt támogatás a Martonvásárért Alapítvány 5780004010000032 számú számlájára fizethető szobor felújítás
megjelöléssel.
| Gucsek István • alpolgármester
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ARANY ÉLET
80 ÉV FELETT

KASSAI FLÓRIÁN, ORSZÁGOS BAJNOK
Hetente kétszer evezni és úszni jár, két évvel
ezelőtt nyerte meg az Országos Evezős Bajnokságot Győrben, ahol a nála jóval fiatalabb Európa
bajnokot egy hajóhosszal előzte meg. Flórián
néhány éve költözött Martonvásárra, ahol nagyon jól érzi magát: kertészkedik és pálinkát
készít, valamint a közösség tagjaként sokszor
részt vesz a városi rendezvényeken.

Kassai Flórián és élettársa Szászné Sárosi Margit

FM Hogyan került Martonvásárra?
KF A kertben is tevékenykedem, vannak különféle szerszáKF Az élettársam örökölt itt egy kis házat a keresztszüleitől,
maim, gallyazok, nyáron pedig összeszedjük a lehullott gyüs mivel mindketten Budapesten éltünk, ideköltöztem vele.
mölcsöket, szilvát, körtét, meggyet, bodzát és a szomszédom
FM Az időskori sportolásra miként szánta rá magát?
elviszi kifőzetni. Néha 20 liter pálinkánk is összejön, s mivel
KF 2013-ban bejelentkeztem Agárdon az evezősökhöz, ahol
én nem iszom, általában mind ajándékba megy el, olyannyira,
ergométeren edzettünk. Ez egy olyan eszköz, mint a szobahogy tavaly még 3 litert venni is kellett.
bicikli, csak az evezősök gyakorolnak rajta. Tulajdonképpen
FM Hogyan táplálkozik?
szárazföldi evezés. Kaptam egy edzőt, Csankó Tibort, aki
KF Nagyon megfontoltan. Amikor ideköltöztünk, hízni kezdegyébként mesteredző, világbajnok. Ő segített a felkészüléstem, s bizony magamra szedtem 10-12 kilót. Elmentem az
ben. Győrben, az országos bajnokságon volt egy fiatalabb elorvoshoz, s kiderült, hogy a cukrom 7,3. Azóta jobban odafilenfelem, egy Európa-bajnok. 2013. február 28-án 7 másodgyelünk a táplálkozásra, mindenfélét eszünk, csak mértékkel.
perc előnnyel, egy hajóhosszal legyőztem. Mivel Győrben a
Én már 3 éve 79 kg vagyok.
versenyhez minden feltételt biztosítottak, s mindenki jól
FM Vannak kedvenc ételei?
érezte magát, tavaly és idén is elmentem. A legidősebb
KF A lecsót, a gulyáslevest nagyon szeretem, s ezekből ehetek
ember 64 éves volt, én pedig 82 vagyok, így ellenfelem sem
is rendesen, csak vigyáznom kell, mert ha ebből egy kicsit töbtavaly, sem idén nem akadt. Saját magam ellenfele vagyok,
bet eszem, akkor másból már kevesebbet kell. Reggel mindig
ami nem könnyű, mert az embernek legyőznie saját magát
egyformán táplálkozom, pirítok két kis kenyérszeletet, és
néha még nehezebb.
lecsókolbászból egy öt centinyi darabot,
FM Fiatalkorában is sportolt?
„Saját magam ellenfele valamint egy gerezd fokhagymát eszem
KF Az általános iskolában úszóbajnok
hozzá. Vacsoránál az a fontos, hogy idővagyok, ami nem kön�- ben legyen. Hacsak nem marad valami
voltam. 22 éves koromban, amikor elnyű, mert az embernek finom főtt étel ebédről, akkor egy kis
végeztem a közgazdasági egyetemet,
leg yőznie saját magát felvágottat, vajas kenyeret, pirítóst
lementem a Fradihoz. A Gubacsi hídnál
van egy kis evezős pálya, ott szereteteszem. Emellett sok vizet is iszom.
néha még nehezebb.”
tel fogadtak. Később átmentem a
FM Egészségügyi problémái vannak?
BEAC-hoz (Budapesti Egyetem Atlétikai Club), ahol már sikeKF Gyógyszert szedek magas vérnyomás ellen, minden
rült komolyabb hajót is kapnom. Itt sokáig eveztem, részben
reggel egy szemet kell bevennem. Mérem rendszeresen,
versenyszerűen, és 15 évig edző is voltam. Most is rendsze140 fölé nem megy. A sportolás miatt viszont rettentő alaresen járok edzésre a Margit-szigeti Danubius Nemzeti Hajós
csony a pulzusom. Edzés közben felnyomatom 100 fölé, de
Egylethez.
vigyáznom kell, mert 3 percen belül vissza kell állítanom a
FM Meddig tart egy edzés?
normális szintre.
KF Az edzésem nem tart tovább 20-25 percnél, ennyi idő
FM Aludni mennyit szokott?
alatt lényegében végig tudom csinálni. Evezni hetente kétKF Nagyon jól alszom, 10 órakor mindig lefekszem, s reggel
szer járok, szombaton és vasárnap pedig egy uszodába me6-ig fel sem ébredek. Néha csak a macska miatt kelek korábgyek, melyet a 70 év feletti emberek ingyen használhatnak.
ban, de akkor is visszaalszom.
Mindig kihasználom a lehetőséget, megcsinálom a háromneFM Hogyan kapcsolódnak ki? Eljárnak esetleg a városi
gyed órás úszást. Itthon, az ergométeren kétszer edzem narendezvényekre?
ponta, délelőtt és délután, ez kb. 3 kilométernyi táv. EdzésKF Mivel korán elálmosodom, így este nem tudok színházba
ben vagyok, jól érzem magam, és nem vagyok beteg. Úgy
menni. Az élettársam viszont a lányával rendszeresen eljár.
gondolom, hogy nem hagyom abba 90 éves koromig, aztán
Én csak olyankor megyek, ha délutáni előadás van. Nyáron a
meg majd meglátjuk.
martonvásári rendezvényekre is ellátogatunk majd.
FM A sportoláson kívül mivel foglalkozik még?
| Berta Attila
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45 ÉVES A
NÉPTÁNC OKTATÁS
MARTONVÁSÁRON
A néptánc-oktatás a Beethoven Ált. Isk. énekzenei tagozatának indulásával kezdődött az
1968/69-es tanévben, mint kötelező tantárgy.
A tanítással Salamon Ferencnét, biológia – testnevelés szakos tanárt bízták meg, aki először kötelességből, majd látva
a tanítás pozitív hatásait egyre lelkesebben látta el feladatát.
Induláskor nagy segítségére voltak a tanításban, Dr. Papp
Jenőné, Szabó Sándor tanárok (Angyal néni és Sanyi bácsi),
mint zongorakísérők, az osztályfőnökök, Udvaros Károly
igazgató, Tóth Iván. Sokat segítettek a szülők, Martonvásár
civil és gazdasági szervezetei, példaértékű összefogásra emlékezhetünk. Egyetlen szépséghibája volt a rendszernek,
hogy csak a tagozatos osztályok tanulói vehettek részt az oktatásban. Ezt a hibát orvosolta Udvaros Károly iskola igazgató 1985-ben, amikor minden alsó-tagozatos tanuló órarendjébe bekerült a
néptánc mint tantárgy, elsőként az országban. A délelőtti néptánc órán minden tanuló részt vett, a délutáni órákon
csak akit jobban érdekelt. Ezekből a tanítványokból alakultak ki évek során
az iskola gyermekcsoportjai. A népzene és néptánc szeretete, az elhivatottság egységes, szilárd közösséggé formálta a csoportokat. Az órákon folyó
gyakorlással és fellépésekkel eltöltött
évek, illetve évtizedek, nemcsak a tánclépések és koreográfiák elsajátításával gazdagítják az embert. A fegyelem, a zene
és a tánc iránti elkötelezettség, a közösség szeretete szinte
kivétel nélkül jellemző minden táncosra.
Az ország leghíresebb koreográfusait nyertük meg, hogy a
martonvásári gyerekek számára készítsenek koreográfiákat.
Legtermékenyebb együttműködés Foltin Jolán Kossuth-díjas koreográfussal alakult ki, aki számos felejthetetlen művet alkotott számunkra. Az első sikerek Tímár Sándor Kossuth-díjas koreográfushoz kapcsolhatók, aki elsők között
készített széki táncokból koreográfiát táncosainknak az országban. Felejthetetlen volt Tóth Feri bácsi Kalocsáról, tanított és készített koreográfiát Furik Rita, Németh Ildikó és
Szabó Szilárd, Dr. Osskó Endréné, Szabadi Mihály Szekszárdról, Zsuráfszki Zoltán Kossuth-díjas koreográfus,
Vajda Levente és Vajda Rozália.
Táncosaink az ország legnevesebb színházaiban, hangversenytermeiben szerepeltek és sikerrel léptek fel a legrangosabb fesztiválokon, országos versenyeken. Színvonalas műsorukat a MTV is többször bemutatta: Aprók tánca (1976),
Magyar Menyegző (1990). Emlékezetes volt a Mesélő
Muzsika sorozat a Budapesti koncert termekben a Muzsikás, a Téka és a székesfehérvári Tilinkó zenekarok kíséretével. Az 1978-79-es év fordulópont a gyermekcsoport életében.
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1978-ban Fejér-megyéből a martonvásári gyerekek jutottak
el az Országos Gyermekfesztiválra, megelőzve a Székesfehérvári, Dunaújvárosi iskolákat. Méltán vívtak ki elismerést
Európa számos országában, 1986-ban szerepeltek az „Ankarai” Világfesztiválon, 1989-ben részt vettek Franciaországban a „Matai” Világfesztiválon, 1991-ben meghívást kaptak
Kanadába a „Quebeki” Világfesztiválra, 1993-ban Izraelben a
„Galileai” Nemzetközi fesztiválon, 1994-ben Finnországban a
„Tamperei” Világfesztiválon. Elsőként képviselték Martonvásárt a testvértelepüléseken, Baienfurt-ban 1986-ban és St
Avertin-ben 1994-ben. Az 1995-2015 közötti időszakban
táncosaink számos külföldi vendégszereplésen, fesztiválon
vehettek részt. (Franciaország, Németország, Lengyelország,
Törökország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Portugália,
Kína, Erdély, Horvátország)
Ezekben a sikerekben nagy szerepe volt a táncosokból verbuválódott zenekaroknak (Lókötő, Marton zenekar). Ebből a
néptánc oktatásból nőtt ki a Százszorszép Néptáncegyüttes,
melynek áprilisban ünnepeltük fennállásának 35. évfordulóját. A látott lelkesedés és szép bemutató reményt ad arra,
hogy továbbműködik Martonvásár büszkeségére, Endrődi
Anna, volt martonvásári táncos és Kiss Gergely a művészeti
iskola tanárának vezetésével.
A magyar néptánccal való foglalkozás
segít megismerni saját kultúránkat, és
hozzájárul nemzeti identitásunk kialakításához. 1994-től a Művészeti Iskola
nemcsak Martonvásár, hanem a környező települések néptánc oktatását is
gondozta. Sokat köszönhetünk azoknak a pedagógusoknak, akik a 45-év
munkájában részt vettek: Salamon
Ferencné, Bolla Brigitta, Erendits
Tünde, Furik Rita, Tessely Zoltán,
Németh Ildikó, Szabó Szilárd , Vajda Rozália , Vajda
Levente, Kunosné Ács Erzsébet, Bodó Bán Enikő, Cserta
Gábor, Adonyi Éva, Gémesi Zoltán, Busai Norbert, Darabos
Péter, Erdei Gabriella, Hajdú Péter, Hájas Tibor, Babinec
Sándor, Mihovics Márta, Tóthné Sutka Edit, Jankóné
Csapó Noémi.
Martonvásáron a jelenlegi oktatásban Vajda Rozália mellett a tanításban nagy szerepe van Kiss Gergely tánctanárnak, aki nagy elhivatottsággal és kiemelkedő szakmai tudással végzi ezt a szép feladatot.
Egy-egy jól sikerült fellépés nem csak a közönségnek, de
mag ukna k a táncosokna k is hatalmas élmény t jelent.
Abban, hogy a magyar kultúra ezen ága továbbra is megmaradjon, éppúgy az idősebb korosztálynak, mint a fiatalabb
generációnak is nagy szerepe van. Előbbi a tanításban, és az
ér tékek átadásában, utóbbi a tanulásban és az ér tékek
megőrzésében kell, hogy helytálljon.
Megköszönve minden tanárnak, növendéknek, szülőnek, támogatónak a 45-év áldozatokkal teli munkáját, szeretettel várunk minden érdeklődőt jubileumi Néptánc Gála rendezvényünkre, melyet 2015, május 30.-án szombaton du. 16.00
órakor tartunk a Brunszvik Beethoven Kulturális Központban.
| Tisztelettel: Salamon Ferencné, Nemes József
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BEETHOVEN ÉS
A HALHATATLAN
KEDVES
SZOBORAVATÓ
A martonvásári kulturális élet egyik legjelentősebb eseménysorozatának lehettünk szem- és
fültanúi, április végén és május elején.
Az Emlékezés terén megrendezett rendezvény keretein belül megnyitottunk egy, a városunkban élő művészek műveiből álló kiállítást, felavattuk városunk főterének központi
szobrát, melyet Nagy János szobrászművész és Troznai
István öntőmester alkotott Ludwig van Beethovenről és
halhatatlan martonvásári kedveséről, valamint olyan fúvószenei találkozó szem- és fültanúi lehettünk, amilyenre
még nem volt példa.
Az ünnepélyes szoboravatón Tessely Zoltán országgyűlési
képviselőnk tartotta meg köszöntő beszédét. Beszédében kitért a család és Beethoven közti kapcsolatra, kiemelte, hogy
„az értékeket nem lehet megtagadni, előbb-utóbb elnyerik
méltó helyüket egy közösség életében, ahogy Martonvásár
főterén is lehull a lepel egy titokról. A szerelem, amelyet
zeneművek tettek halhatatlanná, látványában is feltárulkozhat a Martonvásárban járók előtt.”

Művészeink kiállítása május 23-ig látogatható
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A beszédét követően a martonvásári Beethoven Ált. Isk.
diákjai álltak színpadra igényes és méltó műsorukkal, melyben a neves zeneszerzővel kapcsolatos monológok, zenei
tételek (köztük a méltán híres Holdfény Szonáta) hangzottak
el. Köszönet diákjainknak és felkészítő tanáraiknak Bodóné
Polányi Tündének és Rezessyné Zsoldos Erikának.
A diákok műsora után L. Simon László, a Miniszterelnökség Államtitkárának tartalmas avatóbeszéde következett.
L. Simon László szerint a köztéri szobrászat legmegfelelőbb kifejezőeszköze a konzervatív megközelítés, hiszen
egy hírességről készült szobornál fontos, hogy felismerjék,
rácsodálkozzanak és emlékezzenek rá, s ezt bizony nonfiguratív, kortárs stílusban nehéz véghezvinni. Beszédében
kiemelte Beethoven nyughatatlan természetének hangjegyekben megjelenő érzelmi világát és misztikus kapcsolatát
Brunszvik Jozefinnel – függetlenül attól, hogy a mai napig
találgatják, kivel volt szerelmi viszonya a komponistának – ,
ahonnan ered a „Halhatatlan Kedves” elnevezés.
A beszéd után következett a szobor leleplezése. Tessely Zoltán, L. Simon László és Dr. Szabó Tibor közösen távolították el a leplet, amellyel addig a fel-felkerekedő szél is többkevesebb sikerrel próbálkozott.
A ceremónia zárásaként a Nemzetközi Fúvószenekari
Fesztivál vendégei, azaz a baienfurti, a saint-avertini és a
martonvásári fúvósok közösen eljátszották Beethoven legismertebb művét, az Örömódát.
Ezzel nem zárult le az események sora. A folytatásban művészeti iskolánk tanárai mutatták meg, hogy nem csak oktatóként, előadóként is kiválóak. A programsorozatra a pontot
az ezt követő nap tette fel. A BBKK udvarán helyet foglaló
nagyérdemű mintegy 150 fúvós egyidejű zenéjét élvezhette.
Hogy martonvásári találkozójukat hogyan élték meg vendégeink, arra a Saint Avertin-i Pierre rövid mondatát idézzük:
„Hungary is cool”. Ha csak ennyit tettünk ezzel a néhány
nappal, már megérte!
| Salgó Norbert
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A színvonalas tanári koncertet a fúvós, vonós, ütős, szolfézs és néptánc tanárokból álló kórusmuzsika nyitotta meg.

Kiderült, ha szűkösen is, de 150 fúvós bizonyosan elfér kulturális központunk színpadán
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A CSERKÉSZETRŐL
„Próbáljátok meg úgy itthagyni
ezt a világot, hogy jobb legyen,
mint ahogy kaptátok”
(Baden-Powell)

MI A CSERKÉSZET?

A cserkészet egy önkéntes, politikamentes
ifjúságnevelő
mozgalom,
amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi helyzettől, felekezettől függetlenül (noha valláserkölcsi alapokon nyugszik). Célját,
elveit és nevelési módszereit alapítója,
Lord Robert Baden-Powell határozta
meg katonai tapasztalatai nyomán
1908-ban, Scouting for Boys (Cserkészet fiúknak) című könyvében. A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa
a fiatalokat testi, szellemi és társadalmi képességeik teljes kifejlesztésében
mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként. Ennek
érdekében eg y in for má li s nevelési
módszert alkalmaz, amely nagyban
épít a közösen, szabadban végzett elfoglaltságokra, többek között a táborozásra, túrákra és spor tra. Nagy
hangsúlyt fektet az erkölcsi nevelésre,
és praktikus tudással, ismeretekkel
vértezi fel az ifjúságot az életre (pl.
tű zg y újtá s, elsősegély). Befogadó a
helyi hatásokkal és hagyományokkal
szemben; ennek is köszönhető, hogy
mára a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma, kétszáznál is több országban
van jelen, majdnem 40 millió taggal.

A szervezet 10 cserkészkerületből épül fel. A kerületeket
körzetekre tagolták, és a körzeteken belül működnek a cserkészcsapatok. A nevelő munka a kisközösségekben folyik
(őrsök), amelyek egy fiatal vezető irányításával működnek.
Több azonos korú őrsöt (raj) irányít egy felnőtt vezető. A magyar cserkészet az évtizedek során
számos jeles képviselővel büszkélked„ Az országos szövetséggel egyezhetett, mint pl. Sinkovits Imre színtetve igyekszünk felmérni egy új
művész, Fekete István író vagy Mádl
martonvásári cserkészcsapat alaFerenc köztársasági elnök. De a világ
pításának, illetve a 482. számú gr.
vezetői közül is számosan rendelkezTeleki Pál cserkészcsapat újjáalanek cserkészmúlttal, így több uralkokulásának lehetőségét. Éppen ezért
dó, állami vezető, ismert közéleti szekérjük azokat a szülőket, akik érmélyiség. A sikeres emberek példája
deklődnek a cserkészet iránt, szívesmutatja, hogy a cserkészet nem gátolja
kedjenek jelentkezni Farkas-Nagy
vagy elnyomja, hanem éppen ellenkeVeronikánál a huuberta@gmail.com
zőleg, kiegészíti és segíti a tanulást és a
e-mail címen vagy a +36-30/573fejlődést, hiszen alapelveiből követke1635 telefonszámon. A megadott elzően fegyelemre és szorgalomra sarkall.
érhetőségeken esetleges egyéb kérdéseikre is választ, illetve további
felvilágosítást kaphatnak.”

A CSERKÉSZET
MAGYARORSZÁGON
A cserkészet itthon 1910-ben indult el,
és hamar elterjedt. A Magyar Cserkészszövetséget 1912-ben hozták létre. Az
első világtalálkozón a magyarok még
nem vettek részt, de a következőkön olyan sikeresen szerepeltek, hogy 1933-ban Gödöllő adhatott otthont a 30 000
fiatal részvételével lezajlott 4. Cserkész Világdzsemborinak.
A magyar főcserkész egy ideig gróf Teleki Pál földrajztudós,
miniszterelnök volt. A cserkészetet 1944-ben a nyilasok oszlatták fel, majd 1948-ban a kommunisták a mozgalomtól sok
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elemet átvevő, de a rendszernek jobban megfelelő Úttörőszövetségbe olvasztották. A magyar cserkészet az emigráció
körében továbbélt, ugyanakkor a hazai cserkészmunka csak
a rendszer változtatást követően indulhatott meg újra. A
Magyar Cserkészszövetséget 1989-ben az első társadalmi
szervezetek között vette nyilvántartásba a bíróság.

A CSERKÉSZET
MARTONVÁSÁRON

A cserkészmozgalom Martonvásáron is
komoly gyökerekkel rendelkezik. Tóth
Iván tanár úr vezetésével és Porvay
Laci bácsi segítségével 1994-ben alakult meg a 482. számú gr. Teleki Pál
cserkészcsapat, amely működése alatt
több korosztálynak nyújtott életre szóló tapasztalatot és meghatározó élményeket. Közéjük tartozott e sorok írója
mellett pl. Horváth Bálint alpolgármester és még számos olyan, immár
fiatal felnőtt, akiknek adott esetben az
élethez, a szakmai pályához, a közösséghez való hozzáállását határozták
meg a cserkészmozgalomban eltöltött
évek. Sajnos a csapat a tagok kötelezettségeinek bővülése, a lemorzsolódás
és az utánpótlás elapadása miatt egy
idő után nem működött tovább, a szép
emlékeket azonban mindmáig megőriztük. Jó volna, ha a jövőben minél
több martoni fiatal átélhetné a hasznos
közös tevékenységeken, a játszva tanulást megvalósító foglalkozásokon, illetve nem utolsó sorban a tábori és egyéb
együttléteken keresztül azt az érzést, ami miatt jó cserkésznek lenni. Jó lenne ismét egy cserkészcsapat Martonvásáron!
| dr. Szabó Balázs
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MINDENKI
DOLGOZOTT
A MARTONVÁSÁRI 3.A OSZTÁLY LETT A BANKVELEM
PROGRAM OSZTÁLYKIRÁNDULÁS PÁLYÁZATÁNAK
ALSÓ TAGOZATOS NYERTESE.
Januárban a tanító nénik, Csilla néni (Héhn Csilla) és Böbe
néni (Lazókné Jankura Erzsébet), beszéltek nekünk a szülői értekezleten a BankVelem Program keretében meghirdetésre kerülő Osztálykirándulás pályázatról. A pályázat
célja a pénzügyi tervezés folyamatának megismertetése a
gyerekekkel, melynek keretében a gyerekeknek meg kellett
tervezniük egy osztálykirándulást maximum 15.000 Ft/főből Magyarország területére és az alsó és felső tagozatosok
közül kiválasztott 1-1 nyertes jutalomként megkapja a pénzt
a kirándulás kivitelezésére.
Egy ilyen pályázati programon rengetegen vesznek részt,
emiatt sajnos elég kevés az esély a nyerésre. Ennek ellenére
úgy döntöttünk, hogy részt veszünk ezen az osztállyal és
energiát fektetünk bele, hogy ezáltal is tanulhassanak valami hasznosat a gyerekek. Mivel szervezetfejlesztőként és
trénerként sokszor tapasztalatom, hogy bizonyos készségek
hiánya mekkora gondokat okoz munkakörnyezetben, felajánlottam szakmai segítségemet. Szerettem volna segíteni abban, hogy a gyerekeknek legyen alkalmuk olyan készségeik
fejlesztésére, amire egyébként iskolai környezetben ritkán
van lehetőség és minél többet tanulhassanak a projektmunka során. A tanítónénikkel közösen alaposan felkészültünk
és összeállítottunk egy részletes tervet.
Célunk az volt, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy egy
osztálykirándulás nem azzal kezdődik, hogy a szülők kiviszik
őket az állomásra a becsomagolt hátizsákkal a hátukon. Szerettük volna, hogy lássák, hogy már az elindulás előtt mennyi
munkával jár egy ilyen program megszervezése, illetve érezzék és értsék annak valós értékét és értékelni tudják azt.
Azt is reméltük a projekttől, hogy a csapatmunka jobban ös�szehozza az osztály tagjait, jobban megismerik azokat is,
akiket eddig nem nagyon ismertek és megtanulnak együttműködni és odafigyelni egymásra.
A projekt egy hónapig tartott. Ezalatt a gyerekeknek sok különböző feladatot kellett megoldaniuk. Volt közte otthoni feladat, prezentáció az osztály előtt, számítógépes munka az
iskolában, közös gondolkozás, számolgatás és sok más számukra újszerű dolog. A gyerekek első perctől nagy izgalommal készültek a közös munkára és korukat meghazudtoló
komolysággal oldották meg a kitűzött feladatokat. Mi is csodálkoztunk azon, hogy mennyi ideig voltak képesek a feladatokkal foglalkozni és nem a számítógépes játékokat keresni

TELEKI BLANKA
HÖLGYKLUB
A Teleki Blanka Hölgyklub soron következő
találkozóját május 18-án (hétfőn) 17 órakor
tartja a Könyvtár oktatótermében.
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az interneten. Lelkesen várták mindig a következő lépést,
nem rivalizáltak, hanem együttműködtek csapaton belül is
és a csapatok egymás között is. Konkrét helyszín kiválasztásakor sem okozott senkinek problémát, ha nem az általa
ajánlott hely került kiválasztásra. Ez a projekt alkalmat
adott különböző kompetenciáik fejlesztésére és betekintési
lehetőséget kaptak a valós munka világába is.
Lezárásként megkérdeztük a gyerekeket, hogy tetszett-e a
közös projektmunka, ha igen miért vagy mi tetszett benne,
és hogy mi az a legfontosabb dolog vagy dolgok, amit tanultak belőle. Legnagyobb örömünkre mindenki pozitívan nyilatkozott, a visszajelzésekben legtöbben a közös munkát
emelték ki, hogy megismerhettek jobban több embert illetve,
hogy nagyon élvezték, hogy számítógépeken dolgozhattak.
Többek közt az alábbi megható és elgondolkodtató visszajelzéseket kaptuk a gyerekektől:

"Azért volt jó, mert mindenki dolgozott a programban,
mindenkinek volt szerepe és feladata."
"Tanároknak nehéz dolga van, ezt meg kell becsülni!"
"A számítógépekkel nem csak játszani lehet."
"Nem kell mindenre pénzt költeni."
"Csapattal sok mindent el lehet érni!"
"Mások véleményére is kell hallgatni."
A projekt lezárása után izgalommal vártuk az eredményhirdetést és legnagyobb örömünkre április 16-án az alábbi levelet kaptuk:
"Gratulálunk, Önök lettek az Osztálykirándulás
pályázat alsó tagozat 1. helyezettjei! Nagyon szép,
igényes és példaértékű pályázat érkezett be Önöktől"
A nyereményt egy közös fagyizással ünnepeltük meg és most
alig várjuk, hogy indulhassunk kirándulni a tervek szerint.
Aki kíváncsi a projektünk részleteire és fényképes beszámolójára az az alábbi linken megtekintheti beszámolóinkat:
http://3aosztaly.weebly.com/
| Sütő Réka Noémi

Vendég: dr. Mester Júlia
Az előadás és az azt követő beszélgetésnek témája:

A természetgyógyászat és az akadémikus
orvoslás viszonya
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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KÉZILABDA TÁBOR
A kézilabda tábor / 7-10 évesek részére
tervezett időpontja: 2015. július 13-17.

JUBILEUMI
KALÁSZ-TALÁLKOZÓ
Újraindulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Kalász - Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége. A jubileum alkalmából országos találkozót rendeztek Lakiteleken, április utolsó hétvégéjén. Ezen a találkozón a martonvásári
csoport is képviseltette magát, huszonketten utaztunk
a Népfőiskolára, hogy együtt ünnepeljünk az ország
minden részéről érkező kalászosokkal. Aktívan részt
vettünk az ünnepségen: délelőtt Szilágyi Melinda, a
martonvásári csoportvezető ünnepi beszéddel köszöntötte a résztvevőket. Délután, a gálaműsorban a Központ
meghívásának tett eleget a kiskalász csoportunk. Bemutatta a „Szent Márton legendája” című színdarabunkat,
amely nagy sikert aratott. Nagy Orsolya egy népdalcsokorral örvendeztette meg a közönséget, a süteményversenyen pedig a zsűri jutalomban részesítette a saját
maga által készített vitaminkiflije miatt.
| A martonvásári Szent Rita Kalászcsoport

Időtartam: Napközis jellegű, reggel 8 órától délután 16 óráig.
Részvételi díj: 12.000.- Ft/fő/hét (tartalmaz napi egy tízórait
és egy meleg ebédet)
Helyszín: Martonvásár, Beethoven Általános Iskola tornaterme.
Tervezett maximális létszám: 24 fő
Elsősorban kisiskolások, legfeljebb alsó tagozatosok jelentkezését várjuk (lányok és fiúk), és a fiatalok számára kifejlesztett szivacskézilabdát szeretnénk bemutatni a gyermekeknek.
Labdát, eszközöket biztosítunk, a jelentkezőknek csak a
sportruházatról kell gondoskodni.
További információ: Tóth Balázs,
20/488-5200, martonsport@martonvasar.hu
A jelentkezni kívánók számára a jelentkezési lap letölthető a
www.martonvasar.hu/taborok oldalon.

DUNAI TAMÁS EST
Április 9-én mintegy 130-an ünnepeltük közösen a
költészet napját a BBKK színháztermében. Dunai
Tamás Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész előadásában Szép Ernő, Márai
Sándor, Radnóti Miklós, Babits Mihály, József Attila,
Nagy László verseket hallhattunk, francia sanzonnal
fűszerezve, klarinéttal és szaxofonnal kísérve.

A NYUGDÍJAS KLUB
ÉLETÉRŐL

Vidám, bensőséges, családias hangulatban ünnepeltük meg
az első félévi névnaposok köszöntését. Ugyanakkor nem feledkeztünk meg köszönteni az édesanyákat, nagymamákat.
Ezúton köszönjük a kedves Pletser házaspárnak a gyönyörű
sok szép szegfűt és gerberát. Május 16-án részt veszünk a
13. Közép-dunántúli regionális nyugdíjas találkozón. Közösen utazunk egy 45 fős busszal a Tordasi és Ráckeresztúri
nyugdíjas társainkkal.
| Ambrus István • klubelnök

!

HIVATALI KÖZLEMÉNY

Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal közzéteszi,
hogy a „Martonvásár Város Önkormányzata” feliratú, a Magyar Köztársaság címerével ellátott
2.számú körbélyegzője elveszett.
A bélyegző használata 2015. április 23-tól
érvénytelen.
| Miklósné Pető Rita • aljegyző
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A TANULMÁNYI
VERSENYEK
EREDMÉNYEI
A Tordasi Sajnovics János Általános Iskola területi
helyesírási versenyén Pók Panna Anett (3.b) első helyezést ért el a harmadikosok között, a negyedikes mezőnyben
Kazsimérszky Nóra (4.a) a második helyen végzett. (Tanítóik: Kocsisné Ihász Valéria és Kovács Árpádné)
Agárdon, a Triáda területi matematikaversenyen Gábor
Márton (7.b) második helyen végzett a hetedikes korcsoportban, Sulyok Bence (8.a) a nyolcadikos korcsoportban
szintén a második helyet szerezte meg.
Ercsiben a „Gyors ész hamar kész” matematikai-logikai
vetélkedőn ötödikes és hatodikos csapatunk is első helyezést
ért el, a hetedikes és nyolcadikos csapatainknak a 2. helyet
sikerült megszerezniük.

Az 1. helyezett ötödikes csapat tagjai: Fehér László (5.a),
Izsák Béla (5.a), Mednyánszky Pál (5.c), Gábor Donát (5.b)
A győztes hatodikos csapat tagjai: Gábor Ákos (6.b),
Hargitai Eszter (6.b), Rezessy Júlia (6.a),Szilasi Zsófia (6.a)
A második helyezett hetedikes csapat: Baczoni Ádám
(7.b), Gábor Márton (7.b), Hoffmann Tamás (7.a), Perczel
Dénes (7.b)
A második helyezett 8-os csapat: Nagy Cintia (8.b)
Rezessy Lili (8.a), Sallai Zita (8.c), Sulyok Bence (8.a)
(Felkészítő tanár: Dr. Cseh Lajosné)
Örömmel számolhatok be arról, hogy Vida Péter 5.a osztályos tanulónk bekerült a megye legjobb helyesírói közé: a
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján a harmadik helyen végzett. ( Magyartanára: Bottyánné
Márkus Olga)
A versenyző gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak is gratulálok a szép eredményekhez.
| Szeidl Hedvig

A Martonvásári Tankerület „TÁMOP-3.1.4.B-13/1-20130001Partnerség és hálózatosodás modul” projekt keretében került sor arra a sorversenyre, ahol kicsik és
nagyok együtt versenyezhettek. A sportdélutánon vendégeink voltak a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános
Iskola, a Pápay Ágoston Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium diákjai, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda óvodásai.
A programot Sulyokné Czagler Katalin és Udvarosné
Nagy Márta szervezte.

EGYSÉGBEN AZ ERŐ

KUPAGYŐZTESEK

2015. április 20-án iskolánk adott otthont egy
vidám sportvetélkedőnek, ahol különböző feladatokat kellett váltóverseny formájában megoldaniuk a versenyzőknek.

Iskolánk leggyorsabb lábú diákjai alkották azt a csapatot,
amely igen szép eredményeket ért el Válban, a tankerületi
futóversenyen.
A résztvevők négy korcsoportban indultak, s mind a négy
korcsoportban martonvásári gyerekhez került az aranyérem,
ráadásul két korcsoportban martonvásári lett az ezüstérmes
is! A legjobb csapatnak járó kupát is a mi versenyzőink
kapták meg.
A martonvásári csapat legeredményesebb versenyzői:
Aranyérmesek: Kozári Gergő, Rácz Kevin, Tomai Kamilla
és Nyári Alexandra
Ezüstérmesek: Németh Boglárka és Berki Edina
A kupagyőztes futócsapat: Berki Edina, Tomai Kamilla,
Nyári Alexandra, Rácz Olivér, Németh Boglárka, Juriga
Zoltán, Petrilla Szabolcs, Kozári Gergő, Takács Máté,
Nagy Bálint, Deák Kristóf, Szőke Sára, Herlinger Kata,
Süle Dorina és Rácz Kevin

Már a csapatok összetétele is érdekes volt: 2 diák, 2 óvodás,
egy anyuka és egy apuka küzdöttek együtt. Mindenki igyekezett a leggyorsabban végigérni az akadálypályán, hogy
felválthassa a soron következőt. Persze közben sokat nevettünk, hiszen volt, amikor ügyesebbek voltunk és volt, amikor nem ment olyan jól a feladat. Az akadályok között volt
pókjárás, szlalomozás, volt, hogy floorball vagy tamburelló
ütőt kellett használnunk. Az óvodásaink is nagyon ügyesek
voltak, pedig nekik biztosan nehéz lehetett ennyi idegen
emberrel versenyezni.
Csapatunk végül az előkelő 2. helyet szerezte meg, de nem
is ez volt a lényeg, sokkal inkább az, hogy összefogjunk egy
jó ügyért: kicsik és nagyok együtt sportoljanak. Igazán kellemes, vidám délutánt töltöttünk el együtt.
| Rezessy Júlia Sára (6.a)
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(Felkészítő tanárok: Kis Dóra, Sulyokné Czagler Katalin,
Udvarosné Nagy Márta és Kiss Zsolt).
| Szeidl Hedvig
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töltött be a bajnokságokban, nem egyszer bizonyított sportéletünkben!
A Kupában célunk a Főtáblára kerülés, ami óriási lökést adhat csapatunknak, a bajnokságban pedig mindent meg kell,
tegyünk a jó szereplésért!
Mérkőzéseinkre továbbra is várunk mindenkit szeretettel!
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu
honlapon találnak!			
| MSK

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

LABDARÚGÁS
Felnőtt csapatunk az őszi teljesítményünkhöz
képest felzárkózott a bajnokságban.
A középmezőnyhöz tartozunk, és ha keretünk nem változna
meccsről, meccsre sérülések, eltiltások miatt, előrébb is tarthatnánk. Célunk továbbra is nem más, mint minél jobban
felzárkózni a bajnokságban és a Kupában minél tovább menetelni! Ezen a téren jól szerepel csapatunk, hiszen újra sikerült a bravúr, bejutottunk a Fejér megyei négyes döntőbe,
ehhez a Polgárdi és a Szabadegyháza otthonában is nyerni
kellett. Ez mindenképp a csapat sikere, mivel itt szerdánként
játszottunk, soha nem tudtunk kiállni a legjobb keretünkkel.
A fiatalok is jobban beérnek, igaz még hullámzó a teljesítményük, de mindenképp lehet rájuk számítani! Keretünkben
annak ellenére, hogy sok fiatal játszik, nagyon kevesen vagyunk, lassan véget ér a szezon, a jövőt nézve rengeteg változásra lenne szükség, ahhoz, hogy ütőképes jó csapatunk
legyen, mindenképp igazolnunk kell, az sem baj, ha egy-egy
martoni játékosunkat haza tudnánk csábítani. Ha minden
marad, a régiben nehéz világ elé nézünk, ez a csapat, közösség sokkal többet érdemel, éveken át meghatározó szerepet

...MINDENKI
EGYÉRT!

10 ember, 10 különböző sors,
most mégis egy célért állunk
rajthoz május 30-án, hogy körbefussuk a Balatont. A Bátor
Táborért.
Futásunkkal a Bátor Tábor Alapítvány
javára gyűjtünk, akik évente több száz
beteg gyereknek, sok gyermeküket elvesztett családnak biztosítanak táborozást, önfeledt pillanatokat, hogy újra
egésznek érezzék magukat.
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A Bozsik Program keretein belül, megrendeztük 3. Tavaszi
U7-9 Bozsik Grassroots Fesztivált Martonvásáron, az U1113-as Bozsik Tornát az agárdi Parkerdőben szerveztük.
Mindkét tornán rengeteg gyerek rúgta a labdát a szurkolók és a szülők nagy-nagy örömére.
A tornákat az FMLSZ részéről Jakab Elek szakmai vezető
és városunk polgármestere Dr. Szabó Tibor is többször
látogatta, akik nagy örömmel osztották ki a kiemelt játékosoknak a nekik járó okleveleket. Csoportunk U11 és
U13-as legjobbjai Kiemelt Tornákon vesznek részt, ahol a
Videoton, a Felcsút, a Dunaújváros, a Dunafém és a Főnix
az ellenfél.
A gyerekek remekül szerepelnek, hétről hétre bizonyítják
tehetségüket! U15-ös csapatunk tovább menetel a bajnokságban, veretlenül vezeti a bajnokságot. U13-as csapatunk, mivel megnyerte Fejér megyében a FUTSAL bajnokságot bekerült az Országos Bajnokságba, ahol 16 Megye
Bajnoka mérkőzött egymás ellen.
Gyerekek remekül szerepeltek, hiszen bekerültek az Országos négyes Döntőbe. Remek mérkőzéseket játszva a
Bonyhád, a Vác, a Haladás és a Győr ellen kellett túljutnunk. A döntő helyszíne Üllő Városi Sportcsarnok, időpontja május 16-a 10:00-tól.
U15-ös csapatunk május 21-től május 25-ig meghívást
kapott Franciaországba, LEERSBE egy 12 csapatos Nemzetközi Tornára. Csapatunk örömmel tesz eleget a meghívásnak!
Programjainkra, mérkőzéseinkre mindenkit várunk nagynagy szeretettel! Programjainkról további információt a
www.mustangse.gportal.hu honlapon találnak!
| Mustang SE

Kérjük, támogassák, támogassátok ezt
a szép ügyet egy jelképes összeggel.
Eladó a kilométer! Részletek az alábbi
linken: elmenykulonitmeny.hu/ultra.
marton. Kérdés esetén hívja Schmidt
Attilát a +36/30 494-8806-os telefonszámon. Kérjük jelezze felénk, ha támogatását postai csekken kívánja befizetni. Veled együtt messzebb jutunk! A
martonvásári UltraMarton csapat tagjai:
Béres Gergely, Bognár Laura, Födő
Marcell, Juhász Enikő, Papp Eszter,
Papp Márton, Petrei Csilla, Schmidt
At t ila , S chmidt Vi k tór ia , Varga
Veronika
| Schmidt Attila
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ERCSIBEN JÁRT
A MAGYAR
KUNG-FUS VILÁG
A Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu
Szakszövetség (www.hkf.hu) a 2015-ös versenyszezon Országos Bajnokságának első fordulóját
április 12-én tartotta Ercsiben.
A Szövetség 20 egyesületének, 140 sportolója adott le nevezést. A sportcsarnokot zsúfolásig megtöltötték a sportolók,
kísérőik és a sportág lelkes rajongói. A rendezvényt az ünnepélyes bevonulás után a Shaolin Központ oroszlántácosai
nyitották meg. A megmérettetés egyszerre három páston
zajlott, így a tradicionális kungfu, a modern wushu és a sanda (kínai boksz, küzdelmi kategória) versenyzői egymással
párhuzamosan mutatták be tudásukat.

Nemes Gáspár és Dudás Ádám több kategóriában is első
és második helyen végzett. Fiatal versenyzőkről lévén szó,
ez mind az ők, mind az egyesület számára nagy eredmény.

A Golden Tiger’s Kung-Fu Iskola 8 tanítvánnyal vett részt a
versenyen. Ebből 6 fő az éremtáblázat első 3 helyén végzett.
Martonvásári versenyzők közül:

Ebben az évben először Tai chi kategóriában is lesz verseny
júniusban a Beethoven Általános Iskolában.
| Kovács László

Ez év június 13-án a Golden Tiger’s Kung-Fu Iskola
Martonvásáron szervezi a hét csillag sáska stílus országos
bajnoki fordulóját, melyen részt vesz a stílus Nagymestere:
Sikung Lee Kam Wing.

EREDMÉNYEINK:
Egyéni gyerek kategória:
Egyéni junior kategória:
Egyéni felnőtt kategória:
Páros kategória: 		
			
Páros felnőtt kategória:
			

18. NEMZETKÖZI
ECDS TÁNCVERSENY
2015. 04. 12-én került megrendezésre a 18. Nemzetközi
ECDS Táncverseny Pestszentimrén, melyen a martonvásári
Zoltán Erika Tánciskola Dynamic Dance Crew csapatai,
Mózsik Viktória tanítványai is részt vettek. Iskolánk több
mint 40 indulóval 10 kategóriában indult, gyerek, junior
és felnőtt korosztályban, ahol fantasztikus eredményeket
értek el csapataink, tanítványaink!
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Popelka Liliána I. helyezés
Nagy Cintia I. helyezés
Patkós Anetta III. helyezés
Nagy Cintia és Kupi Gerda
I. helyezés
Patkós Anetta és Laczkó Csilla
I. helyezés

Open kategória: Felnőtt csoport
Amatőr gyerek formáció: 		
Junior formáció: 			
Junior csoport: 			
Profi felnőtt formáció: 		

I. helyezés
IV. helyezés
III. helyezés
II. helyezés
III. helyezés

Különdíj - Legjobb női táncos:
Patkós Anetta
(Martonvásár Dynamic Dance Crew)
Különdíj - Legsikeresebb és legtöbb nevezést leadó tánciskola:
Mózsik Viki - Martonvásár Dynamic Dance Crew
Gratulálunk minden résztvevő gyereknek, táncosnak a kiemelkedő teljesítményért, egyben gratulálunk Mózsik
Vikinek a remek felkészítésért és egyúttal köszönjük a
martonvásári önkormányzat és a szülők támogatását a felkészülésben!
| Martonvásári ECDS Tánciskola
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2015. március 16.
Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft.
HARMÓNIA- GONDOSKODÁS IDŐSEK OTTHONA

SAJTÓKÖ Z LEM ÉNY
MEGKEZDŐDIK A MARTONVÁSÁRI HARMONIA- GONDOSKODÁS IDŐSEK OTTHONA KORSZERŰSÍTÉSE

A Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. „A Harmónia-Gondoskodás Idősek
Otthona korszerűsítése” címmel, 178 471 950 Ft összköltségű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0136 azonosító számú
projektet valósít meg, amelyhez az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése elnevezésű pályázaton
nyert 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást.
A projekt célja a Harmónia-Gondoskodás Idősek Otthona lakóinak életminőség javítása, az életviszonyok humanizálása és modernizálása az intézmény energetikai korszerűsítése és teljes körű akadálymentesítése révén. A beruházás
során az intézmény épületrészei, közösségi terei és lakóhelyiségei megújulnak, az intézményben nyújtott szociális
szolgáltatások minőségének javítása, a szakszerű ellátási körülmények biztosítása, az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében.
A projekt célja továbbá az intézmény speciális szükségletű, hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportokhoz
tartózó ellátottjainak életminőség javítása és a helyi közösségben való aktív részvételük növelése a korszerűsítés
megvalósítását követően.
A projekt tartalma:
1.
Az intézmény épületrészeinek energetikai korszerűsítése, energiatakarékossá tétele az energiahatékonyság
és a hosszú távú környezeti fenntarthatóság érdekében: A homlokzat és a tető szigetelése, a nyílászárók
cseréje, napkollektoros rendszer telepítése és új gázkazán beszerelése.
2.
Télikert kialakítása emeleti teraszra.
3.
Az ellátottak igényeihez igazodó fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása.
A Támogatási szerződés 2014. december 17. napi hatályba lépését követően megkezdődött az építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítése és lefolytatása.
A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így 2015. március 10-én aláírásra kerültek a vállalkozási szerződések
az építőmesteri, az épületvillamossági és az épületgépészeti munkák elvégzésére.
A kivitelezési munkák 2015. március 15-ig megkezdődtek a munkaterületek átadásával. A beruházás befejezésének
határideje 2015. szeptember 30.
A munkálatok ideje alatt kérjük a hozzátartozók és a környéken lakók szíves türelmét és megértését!

Projekttel kapcsolatos további információk:
Honlapon: www.h-g.hu
E-mail: iroda@h-g.hu; anoti @ konzulens9000.hu
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK
MÁ JUS 15. ÉS JÚNIUS 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
OLASZ ZÖLDSÉGES TÉSZTA
Martonfalvayné Rózsika módra

A tésztát mindenki szereti; és ha tesz rá
egy kis zöldséget és sajtot, máris kész a
vacsora, vagy egy lazább ebéd. Többféle
zöldséget, fűszert és sajtot is használhat erre a célra. Ha egy különleges ízű
tésztához van kedve, próbálja ki Rózsika
receptjét.
HOZZÁVALÓK
2 evőkanál olívaolaj
1 fej hagyma
2 piros és 1 sárga kaliforniai paprika
2 gerezd fokhagyma
140 g sűrített paradicsom + 1,5 dl víz
20 dkg pizza mozzarella sajt
1 mokkáskanál cukor
ízlés szerint só, maréknyi bazsalikom
(lehet szárított is 1 evőkanál)
• 35 dkg tollhegy (penne) tészta

•
•
•
•
•
•
•
•

ELKÉSZÍTÉSE
1. Olajon megpároljuk a hagymát.
2. Hozzáadjuk az apróra felkockázott paprikát.
3. Felöntjük a paradicsomlével, 10 percig pároljuk.
4. Fűszerezzük sóval, cukorral, bazsalikommal.
5. A tésztát előírás szerint kifőzzük, majd összekeverjük a szósszal.
6. Tepsibe rakjuk, a tetejét reszelt sajttal befedjük. 180 fokos sütőben kb. 25 percig sütjük.
A sajt szépen megolvad a tetején és kicsit megpirul.
Jó étvágyat, jó egészséget!
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Aktuális teendőink minden területen sokasodnak. A gyomnövények fejlődése töretlen. A zöldség, sárgarépa, pasztinák
kelése változó sikerű. A teljesen sikertelen aprómag kelés
forgalomba hozóját érdemes feljegyezni, hogy máskor ne vásároljunk tőle. Az időjárás sajnos nem kedvezett. A rendszeres éjszakai hidegek gátolták az aprómagok kelését. A jobb
körülmények beköszöntére a nedvesség elfogyott a felső talajrétegből. A hónap második felében kiültethetőek a fagyérzékeny palánták is. Bízzunk abban, hogy Orbán napja nem
tartogat fagyot. A vetett uborka, bab fiatal növényei erőteljes fejlődésnek indulnak, a meteorológiai előrejelzést a hozzávetőleges miheztartás végett célszerű megtekinteni.
Gyepterületünket rendszeresen nyírjuk, műtrágyaoldattal
locsoljuk be. Az egynyári virágok palántái is kiültethetők,
hogy időben virulhassanak. Gyümölcsöskertünkben növényvédelmi munkánk előtérbe kerül. Almásunkban a molykártételt, a varasodás megelőzését, a lisztharmatra érzékeny
fajtákat fokozottan kell védeni, még a köszméte termését is.
Az őszibarackot ez évben eddig tafrina kártétel nem érte
– az időjárás jóvoltából – éppúgy, mint a meggy nagyobb részét sem. A nedves, csendes idő eljövetele azonban ezen változtathat. A megelőzés céljából célszerű védekezni. A sárgabarack esetében is hasonló a helyzet. A cseresznye és meggy
rovarmentessége érdekében a permetezés fontos. A köszméte és ribizke védelmére is fordítsunk figyelmet.

A szőlőskert művelőinek a gyommentesítés, a növényvédelem a nehéz fizikai munkák kategóriájába tartoznak.
A fajta jellemzőit ismerni kell, a művelési mód együttesen
meghatározza teendőinket. Vannak ugyanis betegségekre
fogékony, valamint az annak ellenállóbb fajták. Talajművelésünk időpontjának megválasztása is igen fontos. A pára felszabadítása veszélyeket rejteget. A csapadékosabb időben
végzett talajmunkát kössük össze permetezéssel. Mintegy
négy évtizede írta terjedelmes művében szőlészeti szakírónk, Prohászka Ferenc, hogy a szőlő legnagyobb ellensége
az ember a kapájával. Pára felszabadítás, sérülés okozása.
Eredményes munkát kívánunk!
| Varga Béla
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági osztály ................................ 22 / 569-284
Járási Gyámhivatal ....................................... 22 / 569-288
Járási Munkaügyi Kirendeltség ................. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6.45-8.30
(Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 8.00-ig érjenek oda!)

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., tel.: 22 / 460-053
Ügyeleti telefon munkanapokon 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
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00
Terhes
szerda		
csütörtök
tanácsadás:13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT

IMPRESSZUM

Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 | Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-16.00

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

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2462 Martonvásár Szent László u. 2. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

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

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

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (BBK Központ), igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília • Szerkesztés – Berta Attila • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
Fotók: Gyugyi Péter, Tőzsér Richárd, Varga Vince, BBK • A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2. • E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Baki Fruzsina
Fejes-Kocsi Kökény
Hegyi Tamás
Pécsi Sándor
Szalay Lilien

Juhász József / 75 éves
Klopfer Györgyné / 81 éves
Pályi Andrásné / 85 éves
Vida Istvánné / 93 éves

Újszülöttjeink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

APRÓHIRDETÉS
Szívesen foglalkozik középiskolásokkal NÉMET NYELVBŐL
nyugdíjas pedagógus: 06 30/234 8694 vagy 06 22/460 257.
| Nóri

!

FELHÍVÁS

A QUAESTOR-KÁROSULTAK, A POSTÁK
MELLETT, 26 KIJELÖLT KORMÁNYABLAKBAN
IS BENYÚJTHATJÁK KÁRIGÉNYÜKET
A Quaestor-károsultak kárigényének bejelentésére 2015. május. 6-ától nyílik lehetőség a kormányablakokban. A benyújtás végső határideje
2015. június 5., amelynek elmulasztása jogvesztő. Ezt követően tehát nem lehet benyújtani
az igényeket.
A kormányhivatalok vállalták a postai szolgáltatások bővítését a kárigények ügyében. A posták mellett tehát, ügyfélszolgálataikon keresztül, országszerte 26 kijelölt kormányablakban fogadják be a károsultak kérelmeit. Fejér megyében
a Székesfehérvári Kormányablakban (Piac tér 10.) és a
Dunaújvárosi Kormányablakban (Október 23. tér 1.) adhatók be a kérelmek.
A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja a károsultak kérelmének benyújtásához űrlapot rendszeresített, amelyhez a
kormányablakokban is hozzá lehet jutni, illetve letölthető a
Befektő-védelmi Alap (BEVA) honlapjáról: www.bva.hu és a
kormányablak honlapról: https://kormanyablak.hu.
A kormányablakhoz az Alapnak címzett kérelmeket zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni az Alap
nevét és – feladóként – a kérelmező nevét, lakcímét. A benyújtó a kérelem átvételéről elismervényt kap.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: május 16., 17., június 6., 7.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: május 23., 24., 25., 30., 31., június 30., 31.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: június 13., 14.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

KÖSZÖNJÜK!
Megint nagyon sokan gyűltünk össze, hogy egy estére
kikapcsolódjunk, jól érezzük magunkat, a Brunszvik
Teréz Óvoda jótékonysági WESTERN-PARTY-ján. Az
este nem jöhetett volna létre a szülők támogatása, segítsége nélkül, nagyon köszönjük. Köszönjük az óvoda
dolgozóinak segítségét is. Az új helyszínt köszönjük a
BBK Központnak. Idén is sokat köszönhetünk a helyi
vállalkozásoknak, hogy támogatták rendezvényünket.
Akik nélkül a siker nem jött volna létre: Alfa Radiál,
Spec-Véd Bt, Drago Rosso pizzéria, Enikő ékszer,
Enis Pékség, Happy Fitness, GyuriVill, Hauser Kerékpár Kft., Rottenberger Sándor, Kiss Dóra fodrász,
Kovács Gabi fodrász, Lizák Bence, Macska panzió,
Napsugár cukrászda, Pletser Tamás kertészete,
Rehus Üzletház, Rózsa Szépségház: Kocsner Nóra,
Szeles Edina, Kiss Andrea, Nagy Zsuzsanna, Király
Réka, Pardi Beáta; Bio Bolt, Provoda Éva, www.
naturan.hu, Vianni, Vince Kiadó Krisztina körúti
(Budapest) könyvesboltja, Koncz Zsolt, Pilinyi Kriszta
- üvegékszer, Juhászná Juhos Andrea, Buza Virág –
AVON, Venice Beach Cable Park , Rebell Beach ,
Marton Mosó Kft, Mozaik Kreatív Hobby, Mel - Dress,
Pingvin Patyolat, Zöld Sziget, Centrail Container Kft,
Ambach, 2-BS-/Tojásfarm, Etracom Hungary Kft,
Zoltán Erika Dance, Képesvarázs Kft., BBK Központ,
Für Elise Kávézó, Bóbita zenekar, Bruck Security, a
martonvásári Polgárőrség. Még egyszer köszönjük:
| az óvoda Szülői Munkaközössége

A kormányablakokban kizárólag a kárigények
benyújtására van lehetőség, a Questor vonatkozásában más típusú ügyintézést nem végeznek,
konkrét ügyekben információt nem nyújtanak.
A Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.-nél tevékenykedő felügyeleti biztos adatai szerint 32 ezren vannak
a Quaestor-kötvényesek, részben fiktív, részben valós kötvény
van követelésük mögött. | Fejér Megyei Kormányhivatal
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hatodik Mezőszopor és Bonchida román táncait, a jelenlegi táncegyüttes (hetedik generáció) mezőségi koreográfiát állított színpadra. A lányok és asszonyok magyarbődi karikázót, a férfiak széki tempót táncoltak, a
Martonvásári Művészeti Iskola két csoportjának gyermekei pedig színesítették a műsort és megmutatták, hogy
van jövője is a táncegyüttesnek. A táncosok köszöntötték
Salamon Ferencné Erzsi nénit, az együttes megalapítóját, valamint Németh Ildikót és Szabó Szilárdot, akik 27
éven keresztül vezették a Százszorszép Táncegyüttest.

SZÁZSZORSZÉP 35
2015 április 17-18-án, két egymást követő este
zsúfolásig megtelt a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ színházterme.
Két nap alatt mintegy ötszázan látták az előadásokat,
a színpadon pedig több, mint száz táncos váltotta egymást. Az első generáció szatmári táncokat, a másodikharmadik generáció a mindnyájunk számára oly fontos
Mezőkölpény táncát és Dél-Alföldi koreográfiát, a negyedik-ötödik generáció rába közi és rimóci táncokat, a
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Köszönet illeti a jelenlegi együttesvezetőket, Endrődi Annát
és Kiss Gergelyt, Kerényi Zsuzsanna főszervezőt, Kiss
Attila Balázst, a Százszorszép Alapítvány elnökét, Orosz
Kata, Juhászné Juhos Andrea és Török Katalin generációfelelősöket, a viseletekért Szalkainé Ivanits Dórát, a zenei
közreműködésért Csőgör Róbertet és tanítványait valamint a Marton zenekar tagjait, különös tekintettel Salamon
Ferencet és Liber Bandit, valamint mindenkit, aki közreműködött a rendezvény sikeres lebonyolításában!
Reméljük 4-5 év múlva is hasonlóan felemelő hangulatban találkozhatunk egymással és közönségünkkel. A
most tapasztalt példaértékű összefogás alapján, mely
megmozgatta az egész „Százszorszép családot”, szeretnénk évente Százszorszép családi napot, táncházat szervezni, melyre először 2015 szeptemberében kerülhet sor.
a szervezők nevében:
| Horváth-Morber Janka és Horváth Bálint
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