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FORUM
MARTINI
13. oldal
KITÜNTETETT
KUTATÓPROFESSZOR
Március 15-e alkalmából Magyar
Érdemrend tisztikeresztje polgári
tagozat kitüntetést adományoztak
dr. Bakacsi Gyulának.

11. oldal

17. és 19. oldal

9,8 MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

BEIRATKOZÁSOK

Interjú dr. Barnabás Beátával,az MTA
főtitkárhelyettesével, a korszerű
műszerparkkal felszerelt Agrárinnovációs Centrum létrehozásáról.

Információ az óvodai beiratkozásról
a 17. oldalon.
Információ az iskolai beiratkozásról
pedig a 19. oldalon.

03. oldal
04. oldal

100 ÚJ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR
Ismét oly keveset adhattunk mezőkölpényi
barátainknak ahhoz képest, amit kaptunk…

TESSELY ZOLTÁN
Martonvásár díszpolgára

Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban,
aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat,
Jézust, aki vétkeinkért halált szenvedett,
és megigazulásunkért feltámadt.
—

(Rómaiakhoz írt levél, 4. fejezet)

ÁLDOTT HÚSVÉTI
ÜNNEPET KÍVÁNUNK!

ESEMÉNYEINK

								

ÁPR. 20.
|
Lakossági fórum az MTA ATK fej		
lesztésekkel kapcsolatos kérdésekről
		
18.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem

ÁPR. 30.
|
		
		
		

Civil Majális a Pápay Ágoston
iskola és a BBK Központ
közös szervezésében
14.00 órától 18.00 óráig
BBK Központ, udvar

ÁPR. 21.
|
Tanári Koncert
		
		
19.00 órakor
MÁJ. 06.
|
Emlékfutás
		
BBK Központ, Színházterem
		
9.00 órától
		
Martonvásár főtér
ÁPR. 22.
|
Fülesbagoly Tehetségkutató
		verseny
MÁJ. 13.
|
Termelői vásár
		
14.00 órától 20.00 óráig
		
7.00 órától 13.00 óráig
		
BBK Központ, Színházterem
		
BBK Központ, udvar
|

		

Fish! zenekar koncertje
Belépés ingyenes
21.00 órakor
BBK Központ, Színházterem

ÁPR. 28.
|
Tánc világnapja
		
18.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Két olyan márciusi rendezvényünkről szeretnék megemlékezni, amelyek ismét megmutatták, hogy a martonvásári
közösség képes értéket teremteni és meg is becsüli azokat,
akik a köz érdekében cselekszenek.
Március 12-én több mint száz mezőkölpényi nemzettársunk
tett állampolgársági esküt az Emlékezés terén. Azon szerencsések számára, akik beleszületnek mindazon jogokba, amit
az állampolgárság biztosít, talán nehezen érthető, mit jelent
FORUM MARTINI / 2017. ÁPRILIS

								

|
Ebfeszt
		
9.00 órától
		
Óvodamúzeum udvara
|
„Grease” – a Brunszvik Teréz
		
Óvoda Jótékonysági bulija
		
19.00 órától 02.00 óráig
		
BBK Központ

több nemzedéknek úgy felnőni, hogy lélekben máshová, Magyarországhoz tartozónak érzi magát, ugyanakkor az állam,
Románia, melynek hivatalosan polgárai mindent elkövet,
hogy szülőföldjét ne tekintse hazájának. Lassan 100 év óta
élnek ilyen tudathasadásos állapotban erdélyi testvéreink.
Szinte hihetetlen, hogy 4-5 emberöltő múltán is ragaszkodnak nyelvükhöz, nemzeti identitásukhoz, büszkén vallják
magukat magyarnak.
Régi adósságot törleszt a magyar állam, amikor könnyített
eljárásban adja vissza ősi jussát, állampolgárságát, az elszakított magyarságnak. A törvény megszületése óta közel egy
millióan éltek a lehetőséggel.
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Március idusán megható volt találkozni kölpényi barátainkkal, őszinte szívvel ünnepeltünk együtt. Biztos vagyok benne, hogy akik megnézték a vendég fiatalok emlékműsorát,
megértettek valamit abból, mit jelent magyarnak születni és
megmaradni, akkor is ha az örökség vállalása súlyos terhet
jelent. Annak különösen örülök, hogy a személyes kapcsolatok is erősödtek, hiszen a vendégeiket az ünnepségre elkísérő
családok számára talán még meghatóbb élmény volt szembesülni nemzeti közösségünk erejével. Úgy tudom diákjaink
az osztályfőnöki órák keretében is megbeszélték, kinek mit
jelent állampolgárnak lenni.

Köszönöm mindenkinek, hogy Martonvásár ismét megmutatta, kiállunk a számunkra fontos értékek mellett!
És ugyanúgy meg tudjuk becsülni mindazokat, akik évtizedek óta dolgoznak a város, a közösség javára. Március 23-án,
Martonvásár újratelepítésének 250-edik évfordulóján adtuk
át a képviselőtestület által adományozott díjakat és kitüntető címeket. A jelölések nagy száma és az ünnepségen megjelentek egyetértése alátámasztja, hogy jó döntést hoztunk az
új elismerések létrehozásával, a díjazottak kiválasztásával.
Büszkék vagyunk mindnyájukra és ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat!
| Szabó Tibor

								

százan, kik előadás közben csak ámultunk, mire képesek ők
kéttucatnyian odaátról. Még hosszú évekig emlékezni fogunk
az általuk életre keltett Széchenyire, Aranyra, Bemre, Petőfire… a kísérő zenére, énekekre, s a székely leányok szereplésére, Szabó Teri néni énekére. De, belegondolunk-e majd abba,
hogy Mezőkölpényben a fiatalok nem sokkal többen vannak
ám annál, ahányan itt nekünk felléptek?
Gondoljunk bele, mert ők mind eljöttek, megmutatták nekünk mit jelent 1848, a forradalom és szabadságharc!
Köszönjük!

100 ÚJ MAGYAR
ÁLLAMPOLGÁR
Ismét oly keveset adhattunk mezőkölpényi
barátainknak ahhoz képest, amit kaptunk…
Március 12-én olyan 1848-49-es megemlékezésben volt része Martonvásárnak, amelyet az elkövetkező év(tized)ekben
felülmúlni igencsak nehéz lesz.
Kellemetlen, csalóka idő járta, úgy tűnt felmelegedik majd
az idő, mégsem tette. Egy mezőkölpényi kislány panaszolta
nővérének, hogy fázni fog viseletben: „Majd fázol, s azután
felmelegszel” - válaszolta nővére. Fáztunk hát, s melegedtünk.
Hiszem, hogy ezzel aznap délelőtt mindenki így számolt.
Országgyűlésünk háznagy asszonya, dr. Mátrai Márta, országgyűlési képviselőnk Tessely Zoltán, polgármesterünk,
dr. Szabó Tibor és alpolgármesterünk Gucsek István is hősiesen állták a hűvös márciusi szél rohamait.
Szívhez és lélekhez szóló háznagyi és képviselői beszédeket
követően megható polgármesteri felvezetéssel tettek esküt
ők, száznál is kettővel többen, Mezőkölpényiek (és Szabédról
valók), akik vállalták az 500 és még 500 kilométert oda s
vissza, és még annál is többet…
A több az eskütétel után következett. Vártunk rá - hisz tudtuk,
hogy előadással készülnek -, mégis váratlanul ért bennünket.
A színi mű, amelyet Mezőkölpény tiszteletese, Imreh Jenő
jegyzett olyan tűzzel égette a fiatalokat a színpadon, hogy
Kossuth Lajosunknál a darabot követő interjú során a könny is
megcsordult. Meg is jegyezte a Fejér Megyei Hírlap tudósítója,
hogy ezt az érzelmi kitörést nyilván a szerepléssel járó stressz
okozta, amire nem várt válasz érkezett. A fiatalember próbák
alatt is megkönnyezte Kossuth Lajost, a darabot. S mi háromFORUM MARTINI / 2017. ÁPRILIS

Nem mondom én: előre székelyek!
Előre mentek úgyis, hős fiúk;
Ottan kiván harcolni mindegyik,
Hol a csata legrémesebben zúg.
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.
Ugy mennek a halál elébe ők,
Amint más ember menyegzőre mén;
Virágokat tűznek kalapjaik
Mellé, s dalolnak a harc mezején.
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.
Ki merne nékik ellenállani?
Ily bátorságot szívében ki hord?
Mennek, röpűlnek, mint a szél, s üzik
Az ellenséget, mint a szél a port!
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.
Petőfi Sándor: A SZÉKELYEK
(Karánsebes, 1849. április 17.)
| Nagy Árpád
Az eseményt a Bethlen Gábor Alap támogatta.
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MARTONVÁSÁR KITÜNTETETTJEI
Március 23-án Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi ülésén került
sor az önkormányzat által alapított elismerések
átadására.

Martonvásár Díszpolgára:

TESSELY ZOLTÁN
Horváth Bálint méltató beszéde:

–

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves megjelent vendégeink!
Tanár, tanárom, barát, barátom, táncostárs, Tusi, Tesó,
Tessely, Tesszely… képviselő úr, miniszterelnöki biztos,
de leginkább talán Zoli.
Kedves Julika néni! Kedves Karolina!
Kedves Ildikó, Eszter, Anna, Bori! Kedves család!
Kedves Zoli!
„A barátság nem eszményi hangulat. A barátság szigorú emberi törvény. A régi világban ez volt a legerősebb törvény, erre
épültek fel nagy műveltségek jogrendszerei. Az indulaton, az
önzésen túl élt ez a törvény az emberi szívekben, a barátság
törvénye.” Márai Sándor
Egy olyan emberről szeretnék most beszélni, akit én személy
szerint is barátomnak mondhatok, de Tessely Zoltán valójában Martonvásár igaz barátja. Ez egy olyan kötelék, ami
Márai szavaival élve törvény, de a mai világban inkább felelősség, munka és odafigyelés.
Természetes, hogy most is vannak közöttünk olyanok, akikkel nem biztos, hogy a nagypolitikát tekintve mindenben
egyetértünk, de egy dolog nem elvitatható, hogy olyan eredményes országgyűlési képviselete és segítő mentora a térségnek és Martonvásárnak még sosem volt, mint az elmúlt
időszakban. Feltehetjük a kérdést, hogy jó ötlet-e aktív politikust elismerésben részesíteni…
Azt gondolom, hogy a Képviselő-testület a lehető legjobb
döntést hozta meg, amikor az idei díszpolgári címet városunk szülöttjének – mert mi így tartjuk -, Tessely Zoltánnak
ítélte oda.
Idén lesz ötven éve, hogy Zoltán 1967-ben, Budapesten megszületett. Édesanyja – a körünkben lévő Julika néni, akinek
ez úton kívánok jó egészséget - kajászói nagygazda családból, szintén lokálpatrióta édesapja pedig polgári családból
származott, és az akkori rendszer korlátai miatt lett Baracska és Martonvásár állomásfőnöke. A vasúti szolgálatot nagy
alázattal, negyven éven át végezte. Zoli kisvárosunkban nőtt
fel és itt járt Általános Iskolába. A középiskolát Sopronban,
az Erdészeti Szakközépiskolában végezte. Diplomáját az ELTE
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Tanárképző Főiskola biológia- és földrajz szakán szerezte.
Tanári pályáját a Martonvásári Művészeti Iskolában kezdte,
ahol a néptánc-tagozatot és az ország akkor egyik legrangosabb gyermek táncegyüttesét vezette.
Egy személyes történet: 10 éves voltam, amikor egy nagyhangú fiatalember, „Zoli bácsi” lett a táncoktatónk. Az első
országos néptánc-fesztiválon, amin részt vettem Debrecenben, ő volt az, aki irányított bennünket, és Rita nénivel (Furik
Rita koreográfussal) szívüket, lelküket kitették a csapat sikeréért. Botladozó tízévesként így tanáromnak is mondhattam az országgyűlés regnáló néptánc-ügyi szószólóját.
Mielőtt Zoli oktatni kezdte a néptáncot, a martonvásári
Százszorszép Táncegyüttessel bejárta a világot. Az itt eltöltött évei, a megkötött barátságok a mai napig meghatározóak életében. A régi emlékek a beszélgetésekben időről időre
előjönnek, legyen szó akár egy külföldi fesztiválról, vagy egy
asztalon táncoló csizmáról.
A Bokros-csomag egészen Angliáig repítette, ahol négy évig
fizikai munkát végzett, angolul tanult és belülről ismerhette meg az építőipart és a belsőépítész szakmát. Ezeket az
ismereteit és a szemléletmódot a mai napig kamatoztatja a
nagyméretű beruházások, de mindennapjai során is. A családi múlt is fontos lehet ebben a tekintetben, hiszen Zoli ükapja az a Cathry Szaléz Ferenc, aki építője volt a Sió zsilipnek,
a pozsonyi Ferenc József hídnak, az esztergomi Mária Valéria hídnak és a svábhegyi Fogaskerekű Vasútnak. Nagyapja,
Tessely Károly költő és színdarabíró, aki Herczeg Ferencet
követte az Új idők című lap szerkesztői székében.
Ezt a polgári múltat a vörös csillag úgy zúzta szét, mint a
Heineken az igazi Csíki sör márkanevet. Ez is közös emlék a
közelmúltból, hiszen legutóbbi tusnádfürdői utunk alkalmával meglátogattuk a székely sörfőzdét. A lényeg persze akkor
is az volt, hogy hogyan tud segíteni miniszterelnöki biztosként a tusnádfürdői egyházi ingatlanok fejlesztésében, rendbe rakásában. Ezt a fajta alázatos, igazából tenni akaró és
tudó, nemzeti-polgári szemléletet kellene nagyon sokaknak
maguk elé állítaniuk példaként a politikában és azon kívül is.
Az első polgári kormányzás hívogató üzenete hazacsábította
Zolit Angliából, így 2002-től Bicskén a Szent László Általános Iskolában biológiát, földrajzot és néptáncot tanított. Ekkor lépett be a nagyobbik kormánypártba, 2006-tól a bicskei
Képviselő-testület és a megyei önkormányzat képviselője volt.
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2007-től választókerületi elnök lett, 2008 és 2014 között
Bicske város polgármestereként tevékenykedett. 2010-től
országgyűlési képviselő, 2014 óta az Európai ügyek bizottságának alelnöke, 2016 januárja óta miniszterelnöki biztos is.
Zoli közösségi ember, tanárember, van affinitása mások vezetéséhez, az emberi kapcsolatokhoz, a közösségi munka szinte
minden területéhez. Óriási erény ez a mai világban. Ennél
azonban még fontosabb, hogy tudja, honnan jött, nem felejti
gyökereit, barátait és régi önmagát sem!
Van egy „régitáncos” közösségünk, az ExDance csapat. Együtt
nézzük a labdarúgó EB, VB döntőket, utazunk Erdélybe, közös programokat szervezünk. Nem a néptánc az összetartó
erő, az inkább a közös múlt. Sokkal fontosabb, hogy emberileg értékelni tudjuk egymást, hiszen barátok vagyunk. És
mint jó barátok, vásároltunk is Zolinak egy Luis Vutton táskát ajándékba, nehogy kimaradjon a vezető politikusok és
tanácsadók sorából… igaz mi a kínai Alibabáról rendeltük a
táskát párszáz forintért. Köszönöm, köszönjük, hogy értetted
a viccet akkor is és tényleg megmaradtál önmagad!
Ekkora bajusszal persze letagadható sem lenne a néptáncos
múlt, de a népi kultúra közelsége, Zoli emberszeretete, az
egyszerű erdélyi testvéreink iránti tisztelete az, ami miatt
itt Martonvásáron, de az általa képviselt többi településen
vagy polgármestersége idején is igazán közel tudott maradni
az emberekhez.
Természetesen ehhez kellett a földön két lábbal álló feleség
is. Zoli élete párját is az erdélyi Búzából választotta. Ildikó
egy nagylánnyal, majd két közös kislányukkal ajándékozta meg. Nélküle az elmúlt évek munkavégzése, vagy éppen
kampányai sem tudtak volna ilyen sikeresek lenni. (Merthogy a kampányfőnök is Ildikó).
Nagy szeretetben élik életüket családi otthonukban, a Bicske
melletti Csabdin. Természetesen leginkább akkor, amikor a
családfő otthon tartózkodik, hiszen nem ritka a hajnali munkakezdés és éjszakai hazaérkezés, vagy éppen hétvégi kötelező megjelenés sem. Így ha a hölgyek családi programot
szeretnének, akkor elkísérhetik Zolit települési ünnepségekre vagy éppen bányásznapra. Embert, asszonyt és családot
próbáló szolgálat az, amit Zoli értünk, településeinkért végez. Ildikó, (Eszter), Anna, Bori! Köszönjük, hogy türelmesek
vagytok és segítitek az ő munkáját!
Azt a munkát, amit hozzáértéssel és tisztességgel végez.
Munkatársai következetes, határozott és nagy munkabírású
embernek ismerik. Persze meg lehet kérdezni a korábbi jegyzőit és aljegyzőit is, akikből rekordmennyiségűt fogyasztott
el polgármestersége idején, de legyünk őszinték, nekünk is
az eredmények számítanak. Nézzünk körül a térségben, de
leginkább Martonvásáron, és nem lehetnek kétségeink, hogy
itt valami nagyon jó együttállásról lehet szó. Ilyen ütemű
fejlődési korszakot kisvárosunk történetében még nem jegyeztek fel, mint amin az elmúlt években keresztülmentünk.
Ki kell bátran jelentenünk, hogy Zoli részéről nagyon erős a
szél Martonvásár vitorlájában.
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Ő mindig azt mondja, hogy csak akkor tud segíteni, ha helyben is megvannak a partnerek, akik elvégzik a munkát. Bármely közösség, szervezet fejlődéséhez, jó működéséhez a
külső pozitív - jelen esetben választópolgári - támogatáson
felül három dolog szükséges:
• tudástőke, mely szerencsére helyben, minden felhang nélkül állíthatom, hogy ténylegesen rendelkezésre áll,
• kapcsolati tőke, mely számunkra leginkább képviselő urat
jelenti, és
• pénzügyi tőke, mely az előzőekből következik.
Számunkra ez a fajta szerencsés együttállás az, amely biztosította Martonvásár 2010 óta megtett útját és reméljük,
hogy töretlenül biztosítja azt a jövőben is.
A lesajnálóan legyintő, – falu ez, nem város – negatív hangok
kopnak. Legfeljebb „elnézést, város” hangzik el helyette. Az
egykori „bezzegfalvak” és a környező városok minket irigyelnek,
talán féltékenyek is kicsit erre a barátságra Martonvásár és
képviselője között. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy
ajándékba csak a szánalmat adják, az irigységért keményen
meg kell dolgozni. Zoli pedig dolgozott velünk, lényegében
minden fontosabb ügyünk sikeréért.
Ha ő nincsen,
- ma Martonvásár nem járásszékhely, nem épül járási hivatal,
- nem lenne főterünk, Óvodamúzeumunk és ez a nagyszerű
kulturális központunk, melyre már táncosként is mindan�nyian vágytunk.
- Nem tudtuk volna a sportcsarnok és sportközpont önrészét
biztosítani, azt is Zoli közbenjárására kaptuk meg Magyarország Kormányától.
- Kormány elé vitte az MTA nagy fejlesztéseit és a városunk
számára a valódi önfenntartás lehetőségét biztosító ipari terület kialakítását is.
Sorolhatnám, hogy 500 millió, meg 300 millió, meg nagy pályázatok sok százmillióért, illetve a most megkapott 800 milliós külön támogatás…. de az eredmények magukért beszélnek.
Ez mind meg sem történt volna, meg sem történne, ha Martonvásár képviselőjét nem Tessely Zoltánnak hívnák!
Most stílszerű volna, ha Zoli beszédeinek állandó szereplőjét,
Wass Albertet idézném, de…
Bernard Shaw azt modta: „Kitüntetést visszautasítani nem
lehet. Élj úgy, hogy ne kapd meg.”
Kedves Zoli, ez most neked nem sikerült, mert úgy éltél, tettél és dolgoztál értünk, hogy mostantól Martonvásár Díszpolgára leszel. Ez jelképes, hiszen – bármi is szerepel a lakcímkártyádon – mi mindig is martonvásáriként tekintünk,
tekintettünk rád.
Ez a kitüntetés nem ajándék, ez annak járhat, aki kiérdemelte azt. Nincs kétségem, de sok erőt és kitartást kívánok, hogy
mindig méltósággal tudd viselni ezt a címet!
Mi biztosan tudjuk, hogy valójában a legnagyobb kitüntetés
mások szolgálata, de most kérlek, mégis fogadd szeretettel
szülővárosod kitüntető díszpolgári címét!
A város közössége nevében köszönök mindent
és szívből gratulálok!
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"Pro Urbe-Martonvásár Városáért":

LENGYEL ATTILA
Tóth Balázs méltató beszéde:

–

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplők!
Kedves Attila! Kedves Tünde! Kedves Lengyel család!
Aki nem ismerne, Tóth Balázs vagyok, a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője, a sportcsarnok és a sportközpont beruházás lebonyolítója és a helyi sportélet, valamint a kézilabda- és labdarúgó-utánpótlás felelőse.
Megtisztelő számomra, hogy én beszélhetek arról az emberről, aki Martonvásár történetében először kapja meg a díszpolgári cím mellett inkább helyieknek adományozható, magas rangú Pro Urbe - Martonvásár Városáért kitüntető címet.
Horváth Bálint, Tessely Zoltán barátunkról elmondta, hogy igazi lokálpatrióta és Martonvásár nagy barátja.
Ugyanezt állíthatjuk Lengyel Attiláról is.
Kedves Attila!
A város közössége, azon belül is a helyi sportolói társadalom
nem tud elég hálás lenni Neked! Nem tudjuk elégszer elmondani, szavakba önteni, hogy leginkább Neked köszönhetjük,
hogy ma Martonvásáron ilyen sportlétesítményeink épültek
és állnak gyermekeink rendelkezésére!
Lengyel Attila 1965-ben született Nyírbátorban. Egyetemi végzettségét tekintve Veszprémben vegyipari mérnök, a
Közgazdaságtudományi Egyetemen mérnökközgazdász lett,
majd később a Pannon Egyetemen PhD fokozatot is szerzett
a műszaki tudományok területén.
Életében különleges szerepet játszik családja, először is felesége, akivel már az egyetemi éveik alatt megkötötték házasságukat.
1992-től egészen 2004-ig a MOL-nál dolgozott különböző
pozíciókban. Előbb műszakvezető, üzemvezető, termelési
főmunkatárs, majd feldolgozási vezető, végül a motorhajtóanyag-gyártás vezetője lett.
2004-től a Hungrana Kft., a Szabadegyházán található hatalmas méretű kukorica-feldolgozó üzem műszaki igazgatója,
majd 2008-tól 2015-ig ügyvezető igazgatója, legfőbb vezetője volt. Átszervezte a gyár elavult termelési struktúráját,
megindította a bioetanol gyártást. Később a teljes irányítási
rendszert újragondolta, vezetésével megháromszorozódott a
gyár kapacitása és Európa vezető izocukor gyártója lett.
2015 és 2017 között egy újabb gyár felépítésén dolgozott,
mely megerősíti Magyarország szerepét az izocukor és élelmiszer alapanyag-gyártásban.
Attila nagy építő, minden munkahelyén, de talán az élet
egyéb területein is az újítás, az innovatív megoldások megtalálása mozgatja.
Kiváló vezető, de nagyon jó csapatjátékos is, valódi sportember.
Nekem volt szerencsém egy csapatban küzdeni Attilával – és
most nem a sportfejlesztésekre vagy munkára gondolok, hanem a martonvásári öregfiúk csapatában rúgtuk együtt a bőrt.
Azonban Attila minden sportágban jeleskedik, legyen szó
bármely labdajátékról: foci, kézilabda, kosárlabda, tenisz,
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fallabda, vagy egyéb sportokról: rafting, vitorlázás, kerékpározás, síelés. Felesége, Tünde legnagyobb örömére még a
bungee jumping is felkerült a repertoárba.
Attila mégis talán a tengeren, a vitorlázással, a nagy kalandokkal tud igazán feltöltődni. Olyan kalandokkal, mint amit
könyveinek főhőse, Revrik is részben átélhetett. Igen, mert
Lengyel Attila történelmi regényeket is ír. Most készíti a
Vandálok sorozat harmadik kötetét. Szerénysége nem engedi, hogy erről beszéljen, ezért számunkra is óriási meglepetés
volt, mikor megtudtuk, hogy a minden nagyobb könyvesboltban elérhető, külföldi csengésű szerzői név alatt megjelenő,
magas színvonalú regények az ő tollából származnak.
Élete középpontjában családja áll. Tündével négy gyönyörű gyermekük született, akik mára már felnőttek: Kata, Péter, Rita, Anna. Tavaly megszületett első unokája is, Mátyás.
Matyi első szava a Papa volt, melyre Attila joggal nagyon
büszke. Az édesapa, nagypapa szívesen főz finom ételeket is
a családi asztalra, szeretett anyósa kedvéért szívesen főz gulyást, de a magas minőségű gasztronómiában is jeleskedik,
legyen szó európai, vagy akár ázsiai konyháról. Köszönet a
családnak azért, hogy Martonvásárt választották otthonuknak és kitartottak kisvárosunk mellett!
Attila már 2010 előtt is felkereste a helyi önkormányzatot, hogy szívesen segítene egy sportcsarnok felépítésében a
város számára. Az első próbálkozás megakadt, de 2014-ben
újra előállt ötletével, mivel a TAO rendszer segítségével lehetőségek nyíltak, amiket megragadtunk. Innen indult minden.
Tehát nem csak a cégvezetőként felajánlott több százmillió
forintnyi TAO ideirányítását köszönhetjük neki, hanem egyáltalán azt, hogy elindulhattunk ezen az úton.
A történetet innentől kezdve már sokan ismerik. Létrehoztuk a MartonSport NKft-t, pályáztunk mind a Magyar Kézilabda, mind pedig a Magyar Labdarúgó Szövetséghez és 2014
decemberében a sportfejlesztési programjaink jóváhagyása is
megtörtént. 2015 az előkészítés, míg 2016 az építkezés éve
volt, és a tavalyi év végére mindkét, európai színvonalú sportlétesítményünket átadtuk a város közösségeinek.
Attila hobbijai közé sorolhatjuk a borászkodást, és most
újabban, a fiával közösen végzett sörfőzést is. Reméljük, hogy
újabb elképzelései, egy martonvásári sörmanufaktúra megvalósítása és helyi családi vállalkozás indítása is hamarosan megvalósulhat. Ezzel városunk ismét gazdagodna, és a
Dreher múltra építve Attila és családja hozzájárulna ahhoz,
hogy Martonvásár még jobb hely legyen.
Nem azt a kort éljük, ahol polihisztorok, valódi „reneszánsz
emberek” szaladgálnak közöttünk, de egyet Martonvásáron
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biztosan megismerhettünk. Köszönjük, hogy segítettél, támogattál bennünket! Számítunk rád a jövőben és Te is számíthatsz ránk!
Nem elég a jóra vágyni: / A jót akarni kell! /És nem elég
akarni: / De tenni, tenni kell!
| Váci Mihály
Kedves Attila!
Te vágytál a jóra, akartad és tettél is érte. Jót tettél városunkkal, mely megváltoztatja fiataljaink jövőjét, lehetőségeit.
A Képviselő-testület ebben az esetben is a legkiválóbb döntést hozta meg, amikor az első Pro Urbe – Martonvásár Városáért kitüntető címet neked ítélte oda.
Szívből gratulálunk!

„Martonvásár Sportjáért” díj

KÁPOLNAI CSABA

„Martonvásár Jövő
Nemzedékéért” Díj:

BODÓNÉ POLÁNYI TÜNDE
Bodóné Polányi Tünde tanítónő, 2000-ben kezdett el dolgozni a Martonvásári Beethoven Általános Iskolában, másoddiplomáját 2006-ban szerezte meg ének-zenei tanári szakon. Főiskolai tanulmányai alatt karvezetést is tanult.
Elődeihez méltóan, sikerrel folytatta az iskolai kórus építését és teszi azt most is töretlen lelkesedéssel, kitartással és
önzetlenül.
A kórussal különböző versenyeken indulva több alkalommal
is arany minősítést szerzett, a megyei népdaléneklési versenyeken is kiválóan szerepeltek, szerepelnek növendékei.
Tanítványaival sikerrel vettek részt a Magyar Népdal Napja
rendezvényen is a várost és az iskolát képviselve .
Munkájával és az énekkar vezetésével kapcsolatos teendőket mindig lelkiismeretesen és nagy felkészültséggel végzi,
az általa összeállított és betanított dalbetétek méltóképp járulnak hozzá a városi rendezvények, programok színvonalának emeléséhez.
A Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tanári koncertjein is számos alkalommal fellépett, ahol kiváló hegedűtudását is megismerhettük.
Kedvesen, mindig mosolyogva, nagy szeretettel fordul gyermekeink felé, ezzel is erősítve a közte és a tanítványai közt
kialakult jó, harmonikus kapcsolatot.
Köszönjük Tünde néni és sok sikert kívánunk további
munkájához! (Felkérem a kitüntetettet, hogy fáradjon
ki az elismerés átadásához.)
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Kápolnai Csaba Martonvásár szülötte. Katonatisztként
vonult nyugdíjba, azóta saját vállalkozásában dolgozik. A
Honvédségnél is mindig a fiatalok testi és szellemi fejlődése,
nevelése volt az elsődleges számára.
1966-1976 között a Martonvásári Sport Klub jogelődjének
igazolt kézilabda, majd labdarúgó játékosa volt.
1995 óta támogatja a labdarúgó és kézilabda csapatok munkáját. 2000-től a Martonvásári Sport Klub vezetőségi tagja,
2009-től az Egyesület elnöke. 2010-től a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja. A labdarúgás egyik
Fejér megyei bázisának motorja. Szellemi, fizikai és anyagi
támogatása nélkül a martonvásári labdarúgók nem tudnának sikereket elérni.
Empatikus képességével nagy szerepet játszik a csapatok
közösséggé formálódásában. Munkája eredményességét tükrözi, hogy az utóbbi tíz évben a felnőtt labdarúgók a megyei
élvonalba tartoznak.
2005-ben a serdülő és ifjúsági csapat megyei bajnokságot
nyert. 2006-ban a felnőtt és az ifjúsági csapat is megnyerte
a Fejér megyei bajnokságot, majd két éven át az NB III-ban
öregbítette a település jó hírét. A megyei bajnokságba visszakerülve az első öt között végzett mindig a csapat.
Munkáját 2005-ben „Martonvásárért” díjjal ismerte el a település.
2013-ban a Magyar Kupa döntő előtt rendezett, Sport M-kupa fináléjában a Martonvásár egy gól különbséggel szorult a
dobogó második helyére.
A sport az élete, de büszke a település minden sikerére, szívesen vesz részt más területek munkájában és segít más tevékenységben is. Lokálpatriótaként a szíve mindig Martonvásárért dobog.
Én külön köszönöm Csabának a sportért végzett önzetlen munkáját és kívánunk neki mielőbbi felépülést!
(Felkérem a kitüntetettet, hogy fáradjon ki az elismerés átadásához.)
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minden területén dolgozott, volt szociális, birtokvédelmi,
szabálysértési, hagyatéki, gyámügyi előadó, hosszú éveken
keresztül ellátta a népesség-nyilvántartással kapcsolatos
teendőket is és az anyakönyvi feladatokat nyugdíjba vonulásáig végezte.
Szinte nincs olyan család Martonvásáron, ahol valamilyen
fontos családi eseménynél anyakönyvvezetőként ne működött volna közre.
Az első önkormányzati választások előkészítése és végrehajtása során adódó munkák oroszlánrészét is ő vitte.

„Martonvásár Jólétéért” díj

BANYÁR LÁSZLÓNÉ
Banyár Lászlóné Szegeden végzett a Bábaképzőben.
1956-ban helyezték Martonvásárra szülésznőnek. Jó néhány
martonvásári gyermeket, akik ma már felnőttek, segített
a világra. Nagy szakmai tudással és alázattal vezette le a
szüléseket. Sokszor, mire az orvos megérkezett, addigra már
világra segítette a kisbabát. Akkor ugyanis mindig előbb a
szülésznőt hívták és csak azután az orvost.
Az otthoni szülések megszűnése után átképezte magát és
körzeti ápolónő lett.
Dolgozott dr. Papp Jenő, dr. Simon Endre, dr. Grimm Lóránt
és dr. Czikajló Gyula háziorvosok mellett is.
Ápolónőként - a rendelések után - járta a települést. Injekciózott, sebeket kötözött. Kezdetben kerékpárral rótta az utakat, majd a 80-as évek elején már Trabantjával.
Nyugdíjazása után a helyi labor vezetője volt, és ápolónőként
továbbra is aktív maradt, hiszen az akkori nevelőotthonban,
és a martonvásári börtönben is dolgozott.
Asszony nevén talán nem is mindenki ismerte, de hogy ki
Irénke néni, azt szinte mindenki tudta.
Az otthoni munkákban nagy segítségére volt férje, Laci bácsi.
Három gyereket nevelt fel, akik közül az egyik asztalos, a
másik védőnő és a harmadik tanári képesítést szerzett.
Ma 86 évesen özvegyként él. Gyerekei gondos szeretettel
veszik körül.
Szívből gratulálunk! (Felkérem a kitüntetettet,
hogy fáradjon ki az elismerés átadásához.)

„Martonvásár Szolgálatában” díj

FARKASNÉ ZÁMBÓ JUDIT
Farkasné Zámbó Judit Martonvásáron született, igazi lokálpatrióta, szívvel-lélekkel martonvásári. Negyven éve annak, hogy első munkahelyén a martonvásári nagyközségi
tanácsnál, mint iktató, adminisztrátor 1976. július 1. napján
dolgozni kezdett. Szorgalma, tudni akarása eredményeként
az anyakönyvvezetői vizsgát 1977. június 27-én tette le.
Három évvel munkába állása után már megbízott igazgatási csoportvezető volt. Az államigazgatási feladatok szinte
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Az igazgatási munka mellett volt időszak, amikor a képviselő-testületi ülések előkészítésével és szervezésével is foglalkozott. Jegyzőt helyettesítő köztisztviselőként a polgármesteri hivatal szakmai vezetője is volt.
Munkája elismeréseként 2002. január elsején címzetes főmunkatárs kitüntető címet adományoztak számára.
Munkáját mindig maximális pontossággal, a köztisztviselői pálya
iránti alázattal, az ügyfelek teljes körű kiszolgálásával látta el.
Kedves Judit, szívből gratulálunk! (Felkérem a kitüntetettet, hogy fáradjon ki az elismerés átadásához.)

„Martonvásár Kultúrájáért” díj

KÁRPÁTI JÓZSEF

Kárpáti József 1956-ban született Kevermesen. Középfokú
tanulmányait a Lékai János Hajózási szakközépiskolában
végzi, hajózik az Al-Dunán, a Fekete-tengeren, a Balatonon.
Ekkor kezd többet foglalkozni rajzolással, első festményeit is
ekkor készíti.
1976-1978-ig Egyetemi ösztöndíjjal Uljanovszkba kerül.
Tanulmányozza az orosz festészetet, és néhány underground
művésszel is kapcsolatba kerül. Életének ez nehéz időszaka,
melyben véglegesen kikristályosodik politikai meggyőződése, szabadság és demokrácia iránti elkötelezettsége, humánus gondolkodása. Ekkor dönti el véglegesen, hogy további
életében pedagógus és festőművész szeretne lenni. Megszakítja tanulmányait és hazatér Magyarországra.
Képesítés nélküli kollégiumi nevelőként dolgozik, túrákat,
színház- és képtárlátogatásokat szervez.
1980 novemberétől felvételt nyer a Vál-Kajászó Körzeti Általános Iskolába, ahol rajzot és gyakorlati ismereteket tanít.
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Kárpáti Tanár Úr lelkesedése, önfeláldozása a fővárosban
talán feltűnőbb lenne, de személyes karaktere és meggyőződése viszi arra az útra, hogy a vidéki gyerekek és szülők
számára állandóan hozzáférhetővé váljanak a művészet, elsősorban a képzőművészet forrásai.
Kedves József, köszönjük és gratulálunk!
(Felkérem a kitüntetettet, hogy fáradjon ki az elismerés átadásához.)

1990. augusztusától a váli iskola, óvoda, klubkönyvtár közös
intézménnyé válik, kinevezik az Általános Művelődési Központ igazgatójává.
Az 1991-92 évben bevezeti a zenei és a néptánc oktatást.
1994-re stabilizálódik a művészeti képzés, így ez évtől tagozatként csatlakoznak a Martonvásári Művészeti Iskolához.
1994-ben a váli tehetséges gyermekek támogatására létrehozza a „Szülőföldem Vál” alapítványt, mely máig működik.
1990 októberében az Önkormányzati választásokon képviselőnek választják, mely feladatot több cikluson keresztül,
2006-ig látja el.
1994-1998 között Fejér megyei képviselő. Itt az oktatási bizottság tagjaként a Fejér megyei oktatási, nevelési intézmények felügyelete, fejlesztési tervek előkészítése, költségvetés
előkészítés tartozik feladatai közé.
1999-től a mai napig a Martonvásári Művészeti Iskola Képző
és Iparművészeti tanszakán oktat művésztanárként rajzot,
festészetet. Az iskolában tanári munkája mellett a művészeti ág tagozatvezetője, 2016-tól igazgatóhelyettes.
2014-ben mentor tanári diplomát szerzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
Kárpáti József - festőművész ars poeticája az aktív művész
- aktív tanár, azt a reneszánsz művész ember ideált testesíti
meg, ahol a tanár nem csupán ismereteit adja át, hanem
szó szerint együtt él növendékeivel. Közel 100 növendéket
oktat Válon és Martonvásáron. Önzetlen figyelme kiterjed a
gyerekek tehetsége mellett a szociális helyzetükre is. Nehéz
helyzetű tanítványai számára újabb és újabb forrásokat kutat fel, gyakran személyes anyagi lehetőségeit a legvégsőkig
feszítve.
Magyarságtudatát úgy emeli át tanítványai lelkébe, hogy
mindennapjaikba beépülhessen a tudatosan megélt, magyar
nemzethez való tartozás. Pedagógiai tevékenysége nem áll
meg az országhatárnál: Erdélyben, Szlovákiában, Lengyelországban, Olaszországban gyerekek százainak mutatta meg a
művészet örömét, egymás lelkének megismerésének igényét.
Évtizedek óta tartó, töretlen optimizmusa sok gyermek számára hitet adott ahhoz, hogy képzőművészi pályán érdemes
és lehet tovább tanulni, sőt művészi egzisztenciában gondolkodni, tervezni.
Évről évre külön foglalkozásokon készíti fel tanítványait
mind a középiskolai, mind az egyetemi felvételikre. Hatékonyságát a felvételi eredmények hűen tükrözik.
Számos növendéke művészi pályára került, akik ma már képesek Kárpáti Tanár Úr hitét, tudását tovább vinni.
FORUM MARTINI / 2017. ÁPRILIS

„Év Fiatal Példaképe” díj

PLETSER CECÍLIA

1987-ben született. Martonvásáron élő szülei kertészmérnökök.
Meleg, szerető, de folytonos munkával elfoglalt családban
nevelkedik. Édesapja szenvedélyének, hivatásának köszönhetően műtárgyak, festmények veszik körül. Bizonyára ennek is
köszönhető kitartó munkabírása, igényes, kifinomult ízlése.
Kisdiákként a Martonvásári Művészeti iskola képzőművészeti tagozatán kezd ismerkedni az alkotó rajzolással.
Az épp megszülető képzőművészeti tagozat első diákjai között, tanárukkal együtt kezdik kialakítani a műterem majdani arculatát.
Középiskolai tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
rajz osztályában folytatja. Középiskolásként két alkalommal
nyer nívó díjat, a Kondor Béla Közösségi ház pályázatán.

Első sikertelen főiskolai felvételije nem töri meg. Az akkor
legendás, a főiskolai felvételire készülő diákok gyűjtőhelyeként ismert Dekoratőr és Kirakatrendező Iskolában tanul
tovább. Itt kötelezi el magát a tervezőgrafika irányában.
Ismételt sikertelen felvételi vizsga után, teljes odaadással
készül a következő évre, fejleszti grafikai portfólióját, rajzi
képességeit. A Novus Művészeti Iskola grafika szakán tanul.
2008-ban sikeres felvételit követően tervezőgrafikát tanul a
Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Már az egyetemi évek
alatt is egyéni munkákat vállal, pályázatokon vesz részt.
Munkáival több díjat sikerül elnyernie. Többek között az
egyetem doktori iskolájának arculat és logo terveiért I. díjat kap.
2011-ben Köztársasági ösztöndíjat nyer. A tanszéken, diáktársaival önálló műtermet alakítanak ki, ahol aktív tervező
munka folyik.
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2014-ben diplomázik tervezőgrafika szakon, s ezzel párhuzamosan képzőművész tanári diplomát is szerez.
Önálló alkotóművészként dolgozik már egyetemi éveiben is.
2014-ben, a diploma évében elnyeri a szakma egyik legbecsesebb díját, a szuverén tervezőgrafika „Aranyrajzszög” díját.
Neki köszönhető Martonvásár város komplex új grafikai
megjelenítése, a Magyar Népdal napja egyedi arculata. Részt
vesz a városi lap szerkesztésében is.
Munkastílusára erős feladat-elkötelezettség, a szinte pihenés nélküli aktivitás jellemző. Egy-egy feladat megoldását
hosszú tervezés, ötletelés, szabadkézi vázlatok előzik meg,
hogy végül átgondolt, letisztult formákkal, elegáns színekkel
testesüljön meg a kész mű. Munkáit igényesség, mértani
pontosság mellett látszólagos egyszerűség, formákban és
színekben egyaránt visszafogott elegancia jellemzi.
Köszönjük Cili a példamutató munkádat, gratulálunk
az elismeréshez! (Felkérem a kitüntetettet, hogy fáradjon ki az elismerés átadásához.)

„Év Vállalkozója Martonvásáron”

ALFA-RADIÁL PLUSZ KFT.
Czipa László Hajdúdorogon született 1947-ben. Negyedmagával nagyon nehéz körülmények között nevelkedett. Mikor
10 éves volt egy balesetben elveszítette az édesapját, így a
család még sanyarúbb helyzetbe került.
Általános iskolai osztálytársa mérlegkészítő tanulónak
jelentkezett, ezért ő is ezt a szakmát választotta. Kiváló
eredménnyel végzett 1964-ben és ezt követően a szakmai
oktatását ellátó Kisipari Termelőszövetkezetnél (KTSZ) foglalkoztatták.
Felnőttként végezte el a Ságvári Endre Gépipari Szakközépiskolát, ahol technikusi oklevelet szerzett.
1984-től a munka mellett kisipart váltott és munkaidő után,
hétvégeken mérlegek hitelesítésével, javításával foglalkozott.
1987-ben a műhely és az otthon egyaránt Martonvásárra
költözött.
1993-ban ifj. Czipa László, a legidősebb fiú is munkába áll
édesapja mérleges műhelyében.
1994-ben Czipa László főállású kisiparos lesz és megszületik
a Trak-Tára Bt., 30 000 Ft jegyzett tőkével. Családi összefogás
segítségével megvásárlásra kerül az egykori erdőháti meteorológiai telephely, így a műhely végre saját területet kap. Az
új hely új lehetőségeket rejt magában: a cég tevékenységi köre
kibővül először MTZ traktoralkatrész, majd később a további
mezőgazdasági gépalkatrészek kereskedelmével.
1995-ben Czipa Szilárd, a kisebbik fiú is munkába áll a cégnél.
1999-ben a piaci igényekre reagálva újabb termékkör és
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szolgáltatás kerül bevezetésre: megkezdődik a gumiszerviz
és kereskedelem.
2000-ben a tevékenységi körök változásához új cégnevet adtak: megszületik az Alfa-Radiál Bt.
2002-ben a vállalkozás fejlődésével párhuzamosan egyre nő
a helyigény is, így új raktárépület épül a telepen.
2003-ban az Elvira–majori Gyümölcstermesztési Kutatóintézet felkérte a gyümölcsfarázó gépük felújítására, így a cég
– az országban egyedülállóan – saját fejlesztésű gyümölcsfarázógépek gyártásába kezd. Ma már a magyar gyümölcstermesztők munkáját 60 db saját gyártmányú gyümölcsfarázó gép segíti, a szezonban éjjel-nappali szerviz ügyeletet
is ellátnak. Eközben a Corvinus Egyetemmel is kutatási-fejlesztési munkákat folytatnak.
Ugyanebben az évben jogi formája is Kft.-re változik a cégnek, így kapja meg az Alfa-Radiál Plusz Kft. nevet, mellyel
a mai napig működik.
2010-ben a fejlesztéseknek köszönhetően felmerül egy jóval nagyobb és korszerűbb telephely igénye, mely abban az
évben meg is épül, így a cég közvetlenül a 7-es főút mellé
költözik. Ezáltal tovább bővül a tevékenységi kör, beindul az
autószerviz és az autóalkatrész kereskedelem.
2011-ben a modern piaci elvárásoknak megfelelően a cég
online felületre is kiterjeszti a kereskedelmi tevékenységet
és megnyitja első webáruházát Gumitop néven. Később ezt
követi az Akkutop és a Kertitop, melyek akkumulátorok, illetve kertigépek és kerti szerszámok széles választékát teszik elérhetővé az interneten keresztül az ügyfelek számára.
2015-ben újabb épület épül, újabb gépek kerülnek beszerzésre, újabb szolgáltatások jelennek meg: a cég műszaki vizsgabázisként is funkcionálni kezd.
Czipa László és gyermekei mindezt a saját erejükből, a család
segítségével és rengeteg, kitartó munkával érték el. A családfő
a munka szeretetére nevelte gyermekeit és a dolgozóit is.
Czipa Lászlót és családját példaként állíthatjuk a mai vállalkozók elé, hiszen munkájuk jól képviseli mindazt, hogy
szorgalommal, kitartással, hittel miként lehet eljutni oda,
hogy egy jól működő, számos családnak munkát adó, megbecsült vállalkozást vezessünk.
Minden martonvásári polgár és vállalkozó nevében
gratulálunk! (Felkérem a kitüntetettet, hogy fáradjon
ki az elismerés átadásához.)
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MTA ATK
FEJLESZTÉS
A Kormány 9,8 Mrd Ft-tal támogatja Martonvásáron
egy korszerű műszerparkkal felszerelt Agrár-innovációs Centrum létrehozását, melynek részeként kialakításra kerül a jelenlegi Kiskastély épületében egy
Látogatóközpont és megtörténik a Brunszvik-kert
rekonstrukciója is. Emellett az MTA Agrártudományi
Kutatóközpontja gazdagodik egy új Kutatótömbbel,
amely helyet ad a Budapestről kiköltöző Növényvédelmi Intézetnek, valamint a Talajtani és Agrokémiai
Intézetnek. A projekt jelenlegi helyzetéről kérdeztem
dr. Barnabás Beáta akadémikus asszonyt, az MTA főtitkárhelyettesét, a projekt felügyeletével megbízott
vezetőt, valamint Szekeres Zsolt agrárközgazdászt, a
projekt vezetőjét.
Nagy Árpád: Hogyan néz majd ki a Látogatóközpont?
Barnabás Beáta: A Látogatóközpont a Kiskastély jelenlegi
épületéből és egy hozzáépített épületelemből fog állni. Utóbbi egy teljesen modern épületrész lesz, melyben a Látogatóközpont bejárata, egy ajándékbolt és egy kávézó kap helyet.
NÁ: Hogyan alakítják át a Kiskastély épületét?
BB: Egy interaktív kiállítást hozunk létre a legmodernebb
technikák felhasználásával, amely bemutatja a mezőgazdasági kutatások lényegét, fókuszálva a kutatóközpontban folyó munkára. Lehetőséget teremtünk iskolák számára, hogy
ott helyben foglalkozásokat, órákat tartsanak, és a gyerekeket közel hozzák a természethez és a mezőgazdasági kutatómunkához a különböző foglalkozásokon keresztül. A kiállítás
tartalmi elemeinek a kidolgozására szakértőket kértünk fel.
Felvettük a kapcsolatot a tordasi kalandparkkal és az Óvodamúzeummal, több attrakció együttes meglátogatása esetén
kedvezményes jegyet kínálunk a látogatóknak.
NÁ: Mikori állapot lesz a mérvadó a Kastély előtti
park rekonstrukciója során?
BB: A Kastély előtti park, illetve a templomkert egybenyitásával közel 2 ha parkterületet hozunk létre, amely az érdeklődők számára ingyenesen lesz látogatható. A fennmaradt
1887-es dokumentum alapján a kert állapotának rekonstruálásában történeti kertszakértő is részt vesz. Az újonnan
kialakításra kerülő kert továbbiakban is az MTA, illetve az
Egyház tulajdonában marad, egy kölcsönösen aláírt szerződés jogi keretei között. A kert védelmét kerítéssel biztosítjuk,
melynek kapuit éjszakára bezárják. A kert fenntartását Martonvásár Város Önkormányzata vállalja.
NÁ: Mit tartanak leginkább szem előtt a kert felújítása során?
BB: Törekszünk arra, hogy sok zöld felület legyen és minél
kevesebb burkolt út. Olyan természetbarát megoldásokkal
vonzzuk a turistákat, amely a környezethez illik, abba a képbe, amelyet a templom és a Kastély épületegyüttese alkot.
A hagyományoknak megfelelően elnevezett Brunszvik-kert
az új városközpont része lesz, és úgy gondolom, hogy ennek
mindenki örülhet.
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Dr. Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese

NÁ: Esnek-e áldozatul fák a felújítás során?
BB: A természetvédelmi szakértők részletesen felmérték a
Brunszvik-kertben található fákat, és csoportosították aszerint, hogy melyek jellemzőek a történelmi kertre, ezért mindenképpen megóvandók, és melyek az invazív fajok, amik a
beteg fákkal együtt eltávolításra kerülnek. A szakértői vélemény alapján megállapítható, hogy a felújítási munkálatok
csak néhány értékes fát fognak érinteni, melyeknek gondoskodunk az átültetéséről. A kert megújítása az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével történik.
NÁ: A turisták számának várható növekedése nem zavarja majd a kutatókat?
BB: A kutatóintézet parkját eddig is sokan látogatták. Tavasztól őszig üde színfoltot jelentenek a tóparton a nagy
platánok alatt piknikező családok, a gondtalanul játszadozó óvodások. Ez a kutatómunkát nem zavarja. Elképzelhető,
hogy a Brunszvik-kert látogatottsága megnő, de ez nincs hatással a kutatóközpont tevékenységére. A Kastélyban dolgozók bejárását a jelenlegi télikert oldaláról biztosítjuk.
NÁ: Milyen munka folyik jelenleg?
Szekeres Zsolt: Jelenleg a Látogatóközpont beruházás
kapcsán (épület és kert) a tervek véglegesítése és engedélyeztetése zajlik. A következő lépés a közbeszerzési eljárások kiírása lesz. Várhatóan július végén vagy augusztusban
kezdődnek el a felújítási munkák. A beruházás átadásának a
határideje 2018. március, így összesen nyolc hónap áll rendelkezésünkre a kivitelezéshez, ami feszített ütemben végigvihető.
NÁ: Mondhatjuk, hogy a kert felújítása őszre elkészül?
SzZs: A kertnek is 2018 tavaszára kell konszolidált állapotba kerülnie.
NÁ: Ha valaki közben is szeretné látogatni a parkot,
hol jut majd be?
SzZs: Azt a hátsó kaput nyitjuk majd ki, amelyik a Brunszvik úton, az orvosi rendelőkkel szemben található.
NÁ: De Beethoven-koncert azért lesz?
BB: Természetesen, a koncertek megrendezésre kerülnek.
NÁ A kutatóközpont területén folyó projektrész zárása
mikor várható?
BB: A Kutatótömb várhatóan 2019 második felében készül el.
SzZs: A megújult infrastruktúra a kutatóközpontot még inkább a nemzetközi élvonalba helyezi, számos külföldi kutató
érdeklődésére is számítunk.
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NÁ: Az épülő komplexum kiket szolgál majd ki?
BB: Megközelítőleg körülbelül 100 hazai kutató és további
50 kutatásban dolgozó munkatárs érkezik majd Martonvásárra. Ez a település számára is lényeges szempont, hiszen a
fogadásukra fel kell készülni.
NÁ: A fitotron marad?
BB: A fitotron épülete nemcsak megmarad, de részben felújításra is kerül.
SzZs: A város sokat profitálhat az Agrár-innovációs Centrum
létrejöttéből. Gondoljunk arra, hogy amikor Mezőgazdasági
Biotechnológiai Kutatóközpontot létesítettek Gödöllőn közel
húsz évvel ezelőtt, megváltozott a város tőkevonzó képessége. Pozitív irányú változást eredményezett akkor és hozhat most is az a szellemi potenciál, amit az Agrár-innovációs
Centrum képvisel.

150 ÉVES A
MARTONVÁSÁRI
ORVOSLÁS
Martonvásáron az 1860-as években épült
közadakozásból az orvosi rendelő a Budai út 4
szám alatt. A rendelőt és a hozzá tartozó lakást
alap nélkül, vályog téglából építették, ez került
lebontásra két évvel ezelőtt.
Miután elkészült a ház orvost szerződtettek a környező falvakkal együtt. Az első doktor Wolfreich volt, aki itt dolgozott az 1900-as évek elejéig. A praxist magyarosított nevű
fia, Varga István kapta, aki 1935-ig látta el a betegeket.
1935-től dr. Papp Jenőt nevezték ki állami or vosnak.
Szegénysorsú embereket kellett gyógyítania a kor színvo-

NÁ: Főtitkárhelyettes Asszony régről ismeri Martonvásárt?
BB: 1968-ban, mint egyetemista kerültem kapcsolatba a kutatóintézettel. Ott végeztem a diplomatervemhez szükséges
kísérleti munkát. Akkor Martonvásár még nem volt város, és
nem volt központja, ami nagyon hiányzott. Egyedül a Kastély
és a park volt az, ami színt vitt a településbe. Látom, hogy
robbanásszerűen és jó irányban változott meg a városkép az
utóbbi néhány évben. Nagyon örülök, hogy mint a projekt
felügyeletével megbízott akadémiai vezető, részt vehetek
egy olyan fejlesztésben, amely az itt dolgozó kutatóknak
nemzetközi szintű kutatási feltételeket biztosít, a helyi lakosok számára pedig egy megújult, de a hagyományokra épülő
városképet teremt.
| Nagy Árpád

nalán. Sebészorvosi képzést szerzett, de komoly szülészeti és
belgyógyászati képzést is kapott. Erről az akkori képviselő
testületnek is beszámolt, mivel egy ilyen nagy praxisnak komoly súlya volt. Az orvosi rendelő felszereltsége megfelelt
egy kisebb kórházi osztályénak. Szülészeti műszerek, sebészeti ollók, szikék, fogók álltak rendelkezésre a szájsebészeti
műtétekhez. Az orvos dolga volt a nehezebb szülések levezetése, a többit a bába intézte. Vásárolt egy korszerű RTG készüléket is, csonttöréseknél azonnal diagnosztizált, majd
begipszelte a végtagot. A falu egyre nagyobb lett. így 1953ban dr. Grimm Lóránt jött vissza lakhelyére mivel 1917-ben
itt született a gyógyszerész fiaként. Szülészeti szakvizsgát
tett a Székesfehérvári Kórház nőgyógyászati osztályán, ott
dolgozott, majd tordasi kitérő után lett Martonvásár Orvosa.
Rendelőik egymással szemben működtek, de jó barátságban
és egyetértésben gyógyítottak. Dr. Papp Jenő 1960 végéig
dolgozott, betegsége miatt hagyta abba orvosi munkáját és
vonult nyugdíjba.
1961-ben engem neveztek ki a helyére.
| Dr. Simon Endre

AZ ÉV KÖZÉTKEZTETŐJE CÍM birtokosa
A MARTONVÁSÁRI HPM PLUS KFT.

ORSZÁGOS ELSŐ DÍJ
a HPM PLUS Kft.-nek!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet által kiírt Élj Könnyebben
közétkeztetési kampány részeként meghirdetett pályázat győztese, ezáltal
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A HPM PLUS Kft. köszönetet mond partnereinek a pályázat
során tanúsított segítőkész hozzáállásért, valamint kiemelt
köszönet illeti a gyermekeket, akik a cégre szavaztak.
Úgy gondolják, teljesítményünkhöz kiemelten hozzájárult,
hogy a gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, delegált
szakemberekkel folyamatos és kölcsönös kapcsolatban vannak, véleményüket meghallgatják, és közösen alakítják, fejlesztik az általuk végzett közétkeztetési tevékenységet.
"Kérjük Önöket, hogy a jövőben is segítsék munkánkat
javaslataikkal, véleményükkel, hiszen most bizonyítást
nyert, hogy ez egy célravezető és sikeres módja az együttműködésnek!" - áll még a Forum Martinihoz eljuttatott levelükben.
Gratulálunk!
| Forum Martini
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ITTHON NEKEM
MINDEN NAP
VASÁRNAP, MEG
MINDEN NAP
MUNKANAP
Aki a „Bajcsin” közelíti meg Martonvásár központját, bizonyára látott már egy kerítés mögött
díszelgő méretesnek mondható székely kaput.
A kapu mögött dr. Bakacsi Gyulával beszélgettem magas rangú állami kitüntetéséről, munkájáról és még sok minden egyébről.
Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder
János köztársasági elnök március 15-e alkalmából a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta dr. Bakacsi Gyulának, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara
kutatóprofesszorának, a Budapesti Corvinus Egyetem
volt tanárának, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Üzleti Tudományok Tanszéke volt tanszékvezető professzorának.
Bakacsi Gyula a székelyföldi felsőoktatás megteremtéséhez a gazdaságtudományi képzés megszervezésével
és fejlesztésével hozzájáruló tevékenysége, valamint
sokrétű oktatói munkája elismeréseként részesült a
kitüntetésben.

Nagy Árpád: 14 éve, amikor Martonvásárra költöztünk,
Önök már tősgyökeresnek számítottak.
Dr. Bakacsi Gyula: Tősgyökeresek mi sose leszünk, csak
az, aki ide született. Családban egy ilyen van, Kristóf fiam,
mi ’94 óta lakunk itt.
NÁ: A tehetséggondozó alapítvány elnökeként ismertem meg. Szívesen vállalta?
BGY: Mindhárom gyerekem aktívan tanult a művészeti iskolában, Gabriella zenélt, kezdett zongorát, majd klarinétot,
képzőművészkedett és néptáncolt is, néptánc antológiáig jutottak. Matyi hegedült és gitározott. Kristóf meg trombitált
és néptáncolt, szintén antológiáig vitte. Egyébként meg ez
a tehetséggondozás valahol rögeszmém. A felsőoktatásban
dolgozom, mindig is része volt az aktív szakmai életemnek,
hogy miként lehet fölismerni és utána pályára állítani a tehetséges embereket. Itt meg miután megszólítottak örömmel
elvállaltam.
NÁ: Szívügye a művészeti iskola?
BGY: Szerintem Martonvásárnak Istenáldott szerencséje,
hogy ez az iskola itt van. Az, hogy gyermekeim táncoltak, az
gondolkodásukban, emberi tartásukban sokat jelent, emellett még fantasztikus közösségek is létrejönnek.
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NÁ: Források hogy teremthetők elő?
BGY: Elég kézzel fogható az SZJA-k 1%-os befizetgetése. Az
én gondolkodásomban a civil mentalitás az, amikor a saját
közvetlen közösségedet segíted.
Az alapítvány másik forrása a különböző pályázatok, ami az
iskolai vezetésnek köszönhető. De meg kell említeni polgármesterünk gesztusát, a felajánlott összegért a tehetséges
gyerekek támogatására.
NÁ: Visszatérve oktatói tevékenységedre. Lehet-e rád azt
mondani, hogy nagyon népszerű egyetemi tanár vagy?
BGY: Ez egy olyan kérdés, amire illene a diákoknak válaszolni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a mondás vagy
állítás megáll.
NÁ: Tudomásom szerint a tudományban elmélyülés mellett, sok időt, energiát szán diákjaira. Én is
facebookon találkoztam számtalan jókívánsággal kitüntetésével kapcsolatban.
BGY: Valóban rengeteg volt tanítványommal tartom a kapcsolatot, és ez nem csak facebook, hanem rendszeresen megkeresnek e-mailben, kérik a publikációimat Csíkszeredától
Sopronig. A kitüntetés alkalmával engem is meglepett, hogy
mennyien jeleztek vissza és fejezték ki az örömüket meg az
elismerésüket. 100-as nagyságrendű azoknak a diákoknak a
száma, akik engem kértek meg, hogy ajánljam őket. A közös
munka végén azt a mondatot el szoktam mondani, hogy aki
ilyen teljesítményt letett hallgató korában, később bármikor
megkereshet engem.
NÁ: Mit csinál jól?
BGY: Tán két dolgot emelnék ki. Egyrészt, hogy nagyon rég
óta a tanításról nem szakmaként gondolkodom. Talán lehet
azt mondani, hogy a szenvedélyem. Nagyon-nagyon szeretek
tanítani, és az a mód, ahogy hozzáállsz a munkához, az kisugárzik a többiekre. Valószínűleg ennek lehet hatása a diákokra.
Másrészt energiát teszek bele, hogy a tanítás jó legyen. Illetve,
egy jó ideje már az fogalmazódott meg bennem, hogy tanítás
nincsen tanulás van, tanulási vágy van. Azt tudom segíteni.
Amikor egy tehetséges diákkal kettesben vagy egy motivált jó
csoporttal dolgozom, akkor azt élem meg, hogy én is élvezem,
meg ők is. Szívesen tanítok úgy, gondolkodom együtt diákok13

kal úgy, hogy végig megyünk ugyanazon az úton, ami engem
elvitt a belátásig, mert ebből a diák is egy hasonló minőségű
következtetésre jut, és ha ezt az ember jól csinálja, akkor megtörténhet, hogy a diákod túlhalad rajtad.
NÁ: Felmenői erdélyiek?
BGY: Sokan megkérdezték, gondolom azért, mert az elismerésnek az indoklásában székelyföldi felsőoktatás fejlesztés
van megnevezve. A pontos válasz az úgy szól, hogy tudottan
nincs. Abban, hogy én ezt a csíkszeredai missziót fölvállaltam, nincs családi indíttatás.
NÁ: Megkeresték?
BGY: Igen. 2003 szeptemberétől kezdtem el Csíkszeredára
kijárni. Ezt követően 10 éven keresztül minden második héten kint voltam vagy 3 napot.
NÁ: Miből állt a tevékenysége?
BGY: A legelején tanításból, mivel az induló egyetemnek nem
volt kész tanári karja. Nem is nagyon lehetett, hiszen 59-ben
a magyar nyelvű közgazdászképzés megszűnt. Szinte ugyanazt kellett elkezdeni, mint amit a két világháború között,
mint amikor Kolozsváron egyetem létesült. Ha nem vállalta
volna föl több tíz magyar oktató ezt a kijárást, akkor nem
tudtak volna ezek a műhelyek kialakulni. Egy alakuló tanszéket kellett vezetnem és fölépítenem, ami utána önállóan
áll a lábán. Akkor azt gondoltam, hogy ez egy 5-6 év alatt abszolválható feladvány, a végén 10+3 év lett belőle. Egy rövid
időszakra felkértek az egész egyetem rektorhelyettesének.
NÁ: Ki is költözött?
BGY: Nem, én akkor végig utaztam. Volt 10 év, amikor minden
második héten kint voltam. Ez 5 és fél egyenlítőnyi vonatozás,
némi autózással. A kijárásom alatt én itthon a Corvinuson a
teljes óraterhelésemet vittem. Itthon is oktattam meg tanszéket vezettem, közben négy évig dékán voltam kint.
NÁ: Lehetett vinni az összes feladatot?
BGY: Ebben a 10 évben a munkanapom az 14 óra volt. Reggel
5-kor keltem és hát este 10-11-ig még a lefekvés előtt intéztem dolgokat. Nagyon bízom benne, hogy „Csíkszereda” fölvállalása itthon teljesítménycsökkenést nem eredményezett.
NÁ: Ennek bizonyítéka az elismerés, amit kapott. Hogyan értesült róla?
BGY: A mai napig nem tudom ki terjesztette elő. A miniszterelnökségtől március 3-án kaptam egy e-mailes értesítést,
hogy egy ilyen elismerést szándékoznak adni.
Később egy papíralapú levelet kaptam, amelyben 2-3 soros
indoklás is volt. A nemzetpolitikai alapmotívum volt a meghatározó, ami aztán az indoklásban is szerepel. Egyértelművé vált, hogy a kezdeményezés alapvetően ezt a csíkszeredai
10 éves missziót ismerte el, és ehhez kapcsolva azért említik
az egyéb irányú oktatótevékenységet.
NÁ: Lehet ezzel a díjjal még motiváltabb a munkájában?
BGY: Hadd kezdjem úgy, hogy még a kijárásom idején egyik
nagyon kedves barátom, aki itt lakik a Bajcsiban, mondta
azt a mondatot, hogy ő úgy látja, az én kiállásom az sokkal
inkább a kegyelmi ajándékok gyűjtögetésébe tartozik, mint a
formális elismerés vagy akár a kompenzáció. Visszatérve a
kérdésre, azt gondolom, hogy maga az elismerés nyilvánvalóan és nagyon őszintén jól esett, de többlet motivációt nem
jelent. Nem a kitüntetés, elismerés motivál, hanem az, hogy
ha úgy gondolom, hogy valamit meg kell csinálni akkor megFORUM MARTINI / 2017. ÁPRILIS

csinálom. Utána viszont jó érzéssel tölt el, ha erről valaki azt
gondolja, hogy ez egy jól elvégzett munka volt, vagy annak
az eredménye maradandó.
NÁ: Kértem az interjúra 15 percet, mivel azt mondta,
hogy dolgozik. De szombat van! Ilyenkor is dolgozik?
BGY: Jelenleg a főállásom kutatóprofesszori a BGE-n, ami
most alkalmazott tudományok egyetemévé alakult át. Itthon
dolgozom. Az elvárás felém, hogy minél többet publikáljak.
Három éves publikációs tervben 20 cikk meg 4 könyv megírását vállaltam, ami nagyjából egy intézmény publikációs
teljesítménye. Itthon nekem minden nap vasárnap meg minden nap munkanap.
NÁ: Zene, olvasás, színházba járás, vagy hobbija van-e?
BGY: Ha szétnéz a házban körülbelül 5-6000 könyvet lát.
Nagyon sokat olvasok, szeretek olvasni. Itt a másik polcrendszer az 3000 körüli filmet takar, ez párommal is közös szenvedélyünk. Zenét rengeteget hallgatok, néha akkor is, amikor
írok. Mindenevő vagyok zenében, de a legnagyobb arány az
a klasszikus zene. Müpába volt bérletünk, aztán az elmúlt
években éppen négy bérletsorozatunk volt az operába.
NÁ: Nehéz az operába bérletet szerezni?
BGY: Most szerdán én is sorba álltam. A 10-es nyitást megelőzően 8:30-kor odaértem egészen jó pozícióm volt, 219.ként álltam be a sorba. Délután kettőkor jöttem ki.
NÁ: Mozgás is belefér az életébe?
BGY: Egy éve itt Gyúrón, a szőlőhegyen vettünk egy szőlőt gyümölcsössel, pincével. Régi vágyam most kezd szárba
szökkenni. Titkon vágytam rá, hogy legyen saját borom, ami
vállalható minőségű, tehát szégyenkezés nélkül a barátaim elé oda merjem tenni. Tavaly az első bort készítettem,
bár sajnos peronoszpóra elvitte, talán 13 liternyi lett. A Bor
filozófiája egy gyakran újraolvasott könyvem. Tanulom a
szőlészkedést, tanulom a borászkodást, és elég sűrűn járunk
föl, ami egyébként ebben az íróasztal melletti ülős tevékenységbe némiképp gyógyszer is.
NÁ: Székely kapu Martonvásáron. Ennek mi a története?
BGY: Ez a csíkszeredai pellegrinációmnak egy mementója.
A kijárásom 10 éve alatt nyilvánvalóan nem csak a táj, hanem az ottani kultúra, gondolkodásmód és ez a formavilág
is megfogott. Nagyon sok gyönyörűséget látok ezekben a
motívumokban, az arányokban. Ezt a kaput csíki mesterek
faragták, ketten. Mai napig őrizzük a barátságot. Most megyünk ki a búcsúba és náluk fogunk lakni. Talán nyáron ők
is családostul nálunk töltenek majd el néhány napot. Az a
rögeszmém - ez egyébként Martonvásárra is igaz -, hogy a
pénzt, amit az ember keres, próbálja meg helyben elkölteni. Amikor a házat fölújítottuk, akkor, ha egy mód volt rá
helyi mestert kerestünk. Csíkszeredában, főleg amikor már
kineveztek egyetemi tanárnak, viszonylag tisztességes ottani lejben kapott jövedelmen volt. Ezt én soha sem pénzben
hoztam haza, hanem lilahagymában, ordában, húsvétkor bárányhúsban, gombában. Mézeket kilószámra hordtunk haza,
és könyveket, folyóiratokat… és akkor egyszer csak megszületett az elhatározás. Két mestert megkerestem, majd egy
évet beszélgettünk, amíg összeállt, hogy mihez fogjunk neki.
A fának is ki kellett száradni, mert ottani fából is készült! Az
ára ott maradt Csíkban, a kapu pedig eljött.
| Nagy Árpád
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ADTUNK
A KULTÚRÁNAK
Hogy mennyit adtunk 2016-ban mi martonvásáriak a kultúrának, azt leginkább a BrunszvikBeethoven Kulturális Központ által elkészített,
a 2016. évről szóló szakmai beszámolója mutatja.
Annak számaival, részleteivel illusztrálható a város kulturális életének sokszínűsége, minősége,
ezért a leglényegesebb adatokat itt publikáljuk.

Több mint 2000 alkalommal foglalkoztunk a lakossággal, érdeklődőkkel, vendégekkel, foglalkozásokra, rendezvényekre,
klubokba járókkal.
Kulturális intézményünk az alapfeladatain túl, és erején
felül már harmadik alkalommal szervezett a Martonvásári
Kulturális Egyesülettel közösen, országos jelentőségű rendezvényt, a Magyar Népdal Napját, amely Martonvásár hírnevét növeli és juttatja el sok ezer emberhez.

KÖNYVTÁR
Beiratkozott
olvasók
száma

Újonnan
regisztrált
olvasók száma

Látogatók
száma
összesen

2015.

1105 fő

143 fő

4418 fő

2016.

1206 fő

101 fő

4091 fő

2015.

2016.

Könyvtár állománya

24266

24594

Állomány-gyarapítás

451

584

Időszaki kiadványok száma

330

301

Kulturális események a BBK Központban
Összehasonlító táblázat:
2015.

2016.

változás %-ban

1. Események száma:

111

205

+84%

2. Események óraszáma

439

748

+70%

26601

29995

+12%

3. Létszám

Egyéb események a BBK Központban
Egyéb események éves látogatottságának száma:
2015.

2016.

változás %-ban

207

260

+25%

1800

2000

+11%

390

2088

+435%

0

203

3320

930

-0,72%

2015

2016

változás %-ban

1. Klubfoglalkozások
száma:

258

375

+45%

2. Klubfoglalkozások
óraszáma:

689

960

+39%

3. Klubfoglalkozások
létszáma:

200

296

+48%

4. Éves klublátogatottság
száma:
5111

5040

-2%* ??

1. Tábor
2. Termelői vásár
3. Képzés
4. Művészeti Iskola
5. Kiállítás
Klubfoglalkozások

Az intézmény 2016-ban 81 db saját eseményt bonyolított le
és 124 db esemény lebonyolításában, előkészítésében és utómunkálataiban vett részt.
Épületeinkben és a hozzá tartozó területeken 2016-ban 40
516 látogató fordult meg. Ez a szám nem tartalmazza a múzeum és könyvtár közművelődési célú látogatói számát.
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Audiovizuális
951
977
dokumentumok száma		
Audiovizuális
dokumentumok gyarapítása

107

26

2016-ban a beiratkozott gyermekolvasók száma: 523 fő.
A könyvtárak munkájában nem a beiratkozott olvasók száma
mutatja be a tényleges kihasználtságot, hanem a könyvtár
forgalma. A szülők szívesen íratják be gyermekeiket könyvtárba - a környező kisebb településekből is -, a könyvtár gazdag ifjúsági állománya miatt. A gyerekek könyvtárban eltöltött idejét színes programokkal tesszük még élvezetesebbé,
amelyeket a szülők elégedettséggel konstatálnak.
2016-ban,
• a 14 éven aluli látogatók száma: 942 fő
• a 14 éven aluli személyek kölcsönzésének száma: 2265 db

SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES
A Százszorszép Táncegyüttes tevékenysége 2016-ban nagyon szerteágazó volt. Több pályázaton nyert sikeresen, számos programot valósíthattott meg. Ezek közül kiemelkedő a
Százszorszép-táncházak sorozat, mely havi rendszerességgel
szólítja meg városunk és a kistérség néptánc iránt érdeklődő
lakóit. Ezen kívül a nyár folyamán két tábort sikerült megvalósítani, részben pályázati forrásból. Több fellépésen is részt
vett a táncegyüttes, ezek közül a legkiemelkedőbb az Országos Táncháztalálkozón való részvétel.
Mezőkölpényben szervezett a Százszorszép Táncegyüttes
2016 augusztusában egyhetes hagyományőrző tánctábort,
ami nem csak a martonvásári fiatalok számára, hanem a he15

lyi gyerekek és fiatalok számára is megadta a lehetőséget,
hogy megismerhessék Mezőkölpény táncos és zenekultúráját. A kezdeményezés kiváló visszhangja miatt remélhetőleg
folytatni tudja 2017-ben is a programot.

ÓVODAMÚZEUM
Az Óvodamúzeum 2016 évben is mint országos gyűjtőkörű
közérdekű muzeális gyűjtemény működött.
2016. évi tevékenységét öt fő irány határozta meg: a nagyszámú látogató színvonalas kiszolgálása, a jogszabályoknak
megfelelő muzeológiai-szakmai munka, az Információs Pont
szolgáltatásainak biztosítása, a Martonvásárra irányuló turizmus koordinálása, valamint az anyaintézmény rendezvényeinek, programjainak szervezésében és lebonyolításában
történő közreműködés.
A múzeumot érintő legjelentősebb fejlesztés az esztendőben
a Brunszvik–Teleki–de Gérando emlékszoba létrehozása és
a városunk az évi március 15-i ünnepségének kiemelkedő
fényt adó megnyitója, melyet sokak önzetlen és kitartó szervező munkája előzött meg. Az emlékszoba kialakítását és kiállításának szakmai, valamint technikai elkészítését Pletser
Tamás, önkéntes segítők, valamint a múzeum munkatársai
végezték a de Gérando-Teleki Judith által adományozott
kiemelkedő történeti jelentőségű relikviákból.
Martonvásár turisztikai jelentőségét 2016-ban is sikerült
megtartani, az ország első 80, turisták által leglátogatottabb
helyei közé tartozik. Míg 2015-ben összesen 12.686, 2016ban 24%-kal többen, 15.746 látogató kereste fel a múzeum
kiállítását, így továbbra is a megye öt leglátogatottabb múzeuma közé tartozik.
Mivel országos gyűjtőkörrel rendelkezik és hazánkban egyedülálló a témában, számos megkeresést kapott az egész or-

HAZAHÍVÓ, HAZAVÁRÓ
EMLÉKEZŐ NAP
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT
A MARTONVÁSÁRRÓL ELSZÁRMAZOTTAK
ÉS A VÁROS BARÁTAI RÉSZÉRE
JÚNIUS 24-ÉN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ
TALÁLKOZÓRA, ÖSSZEJÖVETELRE.
Brunszvik- Beethoven Kulturális
Központ udvara.
ÉRKEZÉS és REGISZTRÁCIÓ: 9.30- TÓL
EGÉSZ NAPOS PROGRAM
RÉSZVÉTEL DÍJTALAN
A végleges program összeállítása, étkezés biztosítása
érdekében kérjük előzetes jelentkezésüket JÚNIUS 10-ig.
Program az időjárás és a résztvevők száma szerint
kerül kialakításra.
HELYSZÍNE:
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szágból. Az év folyamán 5 óvodatörténeti időszaki kiállítás
megrendezését segítette szakmai tanácsokkal szerte az országban. Miklós Gergely két alkalommal tartott előadást
pedagógiatörténeti tárgyú rendezvényeken.
A múzeum kezeli a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka
Alapítvány Brunszvik Teréz archívumát. Szintén az Óvodamúzeum gondozza a Brunszvik család leszármazottja, de
Gerando Judith által adományozott a Brunszvik, Teleki és
de Gérando család múltját őrző, elsősorban képzőművészeti alkotásokból álló családi gyűjteményt, működteti az ezt
bemutató emlékszobát. Ez utóbbi a városunkba látogatók
körében nagy sikerre talált, hiánypótló módon Teleki Blanka legjelentősebb hazai kultuszhelyévé vált. 2016 márciusi
megnyitóját követően 10.183 látogatója volt az évben.
Ugyancsak a múzeum munkatársának feladata a Martonvásári Települési Értéktár gondozása, adminisztrációs és koordinációs feladatainak ellátása.
Az Információs Pontnak a múzeumhoz kapcsolódó kialakításának koncepcióját igazolja, hogy a tavalyi évben csaknem 2700 alkalommal keresték meg valamilyen kérdéssel
vagy kéréssel személyesen, telefonon illetve e-mailben. A
színvonalas információnyújtási tevékenység az idelátogatókban Martonvásárról pozitív képet alakított ki, az egyéb
szolgáltatások pedig az itt élők komfortérzetét növelte. Az
év során öt turisztikai illetve művelődéstörténeti jellegű újságcikk jelent meg különböző lapokban az Óvodamúzeumról,
két rádiós és három televíziós idegenforgalmi és kulturális
műsorban, valamint a korábbi évek műsorainak számtalan
ismétlésével szerepelt a múzeum, részben önállóan, részben
Martonvásár más látnivalóival közösen.
| Pfiffer Zsuzsanna • igazgató,
Tóth Jánosné • könyvtáros,
Miklós Gergely • muzeológus,
Kiss Gergely Dávid • művészeti vezető

Családok meghívhatják elköltözött rokonaikat, barátaikat,
társadalmi szervezetek, munkahelyek, sportkör, néptáncosok
meghívhatják régi dolgozóikat, tagjaikat.
Régi, martoni képeket, dokumentumokat örömmel fogadunk.
Rendezvényt támogatják és
a lebonyolításában részt vesznek:
Martonvásári Kulturális Egyesület, Teleki Blanka Hölgyklub,
Nyugdíjasklub, Mar tonvásári Spor t Klub, Mar tonSpor t
Nonprofit Kft., Martonvásári Kertbarát Egyesület, Beethoven
Általános Iskola 1955- 1963 évfolyama
JELENTKEZÉS és REGISZTRÁCIÓ:
Óvodamúzeum infó pont nyitvatartási időben:
K-P: 10- 18 óra, Szo: 9- 17 óra, Vas: 11- 17 óra
Telefon: 22/ 460-065, bbkinfopont@martonvásár.hu
Foki Gábor: gabeszbacsi49@gmail.com
Telefon: 06/30 83 96 312
| Foki Gábor
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FELHÍVÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA!
Helyszín:
Időpont:

Brunszvik Teréz Óvoda
(Martonvásár, Deák Ferenc u. 3.)
2017. április 24-26-ig:
minden délelőtt 8-11 óráig,
délután 13-17 óráig.

2011. évi CXC törvény a Köznevelési törvényről 8.§. (2) A
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda felvételi körzete:
Martonvásár Város közigazgatási területe: Martonvásár,
Orbánhegy (szőlőhegy), Dr. Gyulay Gyula utca (Kismarton),
Kuti András utca (Erdőhát).
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, de a beiratkozás számukra is kötelező.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti, feltéve, ha minden 3 éves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodába felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermek a Kntv. 4. §. 25. pontja és az alapító okirat
szerint, a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén, melyet a felvételi kérelmet követően vizsgálunk.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban
értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés
közlésének határnapja 2017. május 27. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni,
amelyet Martonvásár Város Jegyzőjének címezve, de a döntést
hozó óvoda címére kell egy példányban, írásban benyújtani, a
határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül.
A beiratkozáshoz szükséges iratok: • szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya) • gyermek anyakönyvi kivonata, lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) • gyermek TAJ
kártyája • oltási bizonyítvány.
Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül a gyermek
magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.

Kérjük azokat a szülőket, akik a 2017/2018-as
nevelési évre szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni, ezt a fenti időpontban tegyék meg.
| Brunszvik Teréz Óvoda
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kutyákkal egyéni képességekhez igazodó ,komplex segítséget tudnak nyújtani sajátos nevelési igényű gyermekeknek
és felnőtteknek. Diákjainknak volt alkalmuk kipróbálni hogyan tudnak a kutyák pl. vak vagy kerekes székben ülő embereknek segíteni. A terápiás kutyák szelídsége, képzettsége
mindenkit lenyűgözött, az előadást valamennyi diák és tanár
szívesen hallgatta volna még hosszú órákon keresztül.
| Rezessyné Zsoldos Erika

MÁRCIUSI VERSENYEREDMÉNYEK

MÁRCIUSI PROGRAM ÉS
VERSENYEREDMÉNYEK A
MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Márciusi programjaink a Pénz7 (pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás) tematikus hetének programjaival kezdődtek, amivel matematika órákon foglalkoztak a gyerekek. A
program Európa-szerte mintegy 30 országban hívja fel a
figyelmet a pénzzel való tudatos gazdálkodásra. Cél,hogy a
fiatalok okosan kezeljék pénzügyeiket, alapos, a hétköznapi
életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság
és a pénzvilág működéséről.
Március elején megyei programsorozat keretében a Fejér
Megyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének munkatársa, Magyar Emma pszichológus tartott előadást iskolánkban szülőknek és szakembereknek “Bántalmazás és kirekesztés az iskolában”
címmel.

A Zrinyi matematika verseny megyei fordulóján:
Sachs Beáta (6. évfolyam) 3. hely , Gábor Ákos (8. évfolyam) 4. hely (felkészítő tanáruk: dr. Cseh Lajosné )
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
megyei fordulóján:
Vida Bori (5. évfolyam) 11. hely (felkészítő tanára: Vasi
Krisztina), Keresztesi Dominika (7. évfolyam) 15. hely (felkészítő tanára: Bottyánné Márkus Olga)

Sachs Beáta és Gábor Ákos

Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett városi ünnepségen fellépett iskolánk énekkara mezőkölpényi dalcsokorral köszöntötte a vendégeket. Az iskolai ünnepélyre ezúttal olyan műsorral készültek diákjaink, amely egy reformkori lánynevelde diákjainak
életén keresztül mutatta meg, márciusi eseményeket. A reformkori diákokat alakító 7. éfvolyamos lányaink nagy örömmel öltötték magukra a reformkori hölgyruhákat, ezzel egy
kicsit a XIX. század öltözködési stílusát is felidézve.
Az ünnepi műsort Zajti Ferenc tanár úr állította össze,
az iskolai énekkart Bodóné Polányi Tünde tanárnő vezényelte.

Papírcsodák országos kézműves pályázaton
Fekete Adél (7. évfolyam) 2. hely (segítője: Kizmus Beatrix)

1.b osztályosaink egy speciális zenei koncerten vettek
részt a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban. A koncertet kicsik és nagyok lenyűgözve hallgatták végig, az interaktív előadás mindannyiuk számára nagy élményt jelentett. A
meghívást ezúton is köszönjük.

Valamennyi diákunknak gratulálunk az elért eredményéhez, tanáraiknak köszönjük a felkészítő munkát!

5. osztályosainknak a Tordas Zoo munkatársai vezettek érzékenyítő programot a segítségre szoruló emberek és a terápiás kutyák kapcsolatáról. Fedák Krisztina és dr. Hampóné Kiss Zsófia elmesélték, hogy a terápiás

A Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvesz egy
főt takarító munkakörbe. Jelentkezés április 20-ig
munkaidőben, a 22/569 210 telefonszámon.
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Versmondó verseny iskolai fordulójának eredménye:
3. évfolyam: 1. Nagy Lázár, 2. Boriszov Noémi
3. Szmilkó Zóra Hanna és Fekete Erik
4. évfolyam: 1. Bódi Véda Ajsa, 2. Kovács Sára
3. Somogyi Viktória és Wagner Viola Anna
5. évfolyam: 1. Nagy Lilla, 2. Gurabi Evelin. 3. Facklmann
Zsófia Mária
6. évfolyam: 1. Márkus Zsófia Klára, 2. Szili Mónika Glória
3. Iván Mandula Petra

ÁLLÁSHIRDETÉS
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ELSŐSÖK
BEIRATKOZÁSA

a Martonvásári Beethoven Általános
Iskolába a 2017/2018 tanévre.

Pénz7

Érdeklődve vártuk Vali néni matek óráját, amikor megtudtuk, hogy a bankolással és a pénzügyekkel fogunk foglalkozni.
Örülünk, hogy iskolánk is részt vett a Pénz7 nevű témahéten, mert sok hasznos információra tehettünk szert a témával kapcsolatban.
Először kezünkbe vehettünk egy közel 4 millió forint értékű bevont bankjegyekből préselt brikettet. Aztán párokba
rendeződve oldottunk meg a pénz használatával kapcsolatos feladatokat. Majd két „családot” alakítottunk: Óvárit és
Újvárit. Az alapján kellett szétválogatni kifejezéseket, hogy
melyik hagyományos és melyik az újabb keletű pénzkezelési
mód. Együtt gyűjtöttünk érveket és ellenérveket a készpénzes és a bankkártyás fizetés mellett és ellen, hiszen ez már
mindennapjaink részévé vált.
Szerintem érdekes és tanulságos óra volt, ahol hasznos és
gyakorlati tudással bővíthettük pénzügyi ismereteinket.
| Gyurman Nikolett • 8. b

ZENE ÉS MÁGIA
2017. 03. 27-én a Pápay Ágoston Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumba sétáltunk.
Sütött a nap, a tavasz legyezgette arcunkat. Egy zenei
koncertre kaptunk meghívást Juhász Balázs tanár úrtól.
Jó, hogy időben érkeztünk, mert a kirakott hangszerek nagy része ismeretlen volt, még lehetett kérdezni,
hangosan rácsodálkozni a látottakra. Kíváncsian vártuk, milyen hangon fognak megszólalni.
A koncert elkezdődött, s mi egy csodálatos időutazáson vettünk részt.
Zene és mágia, hogyan is kapcsolódik? A zenei számok
között a művész átváltozott varázslóvá, s mi pisszenés
nélkül néztük, hogyan kerülnek elő a golyóbisok, nőnek meg és táncolnak a kendőn.
A marimba titokzatosan zengő hangjai egy távoli mesevilágba repítettek bennünket. Aztán jött a dobok vad
ritmusa, szinte láttuk a körülötte ugráló ősembereket,
a tűz fellobbanásakor nagy levegőt vettünk, éreztük,
hogy a testünk átveszi a ritmust. Végül egy kínai sárkány ”tánca” zárta a műsort, amelyet ép és sérült gyermekek ugyanolyan ámulattal hallgattak végig.
Az előadás mindenkinek nagyon tetszett, s az idő múlását sem érzékeltük, pedig a suliban 45 perc lassan
múlik…
A koncert utáni beszélgetést összefoglalta, formázta
Héhn Csilla osztályfőnök • 1.b
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Tisztelt Szülők!
Az első osztályosok beíratásának lépései a következők:
1. Adatlap készítése diákigazolványhoz Helye: Járási
Hivatal/Kormányablak Martonvásár, Szent László u. 2.
Szükséges iratok: a gyermek személyi igazolványa vagy
útlevele, lakcím kártyája, a szülő személyi igazolványa,
lakcím kártyája. Az okmányiroda szolgáltatása ingyenes.
2. Iskolai beiratkozás / A tankötelessé váló, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Helye: az iskola „A” épülete 2017. április 20.
08:00-19:00 2017. április 21. 08:00-19:00
A beíratáshoz szükséges iratok: • óvodai szakvélemény (eredeti), • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a gyermek lakcím kártyája, TAJ száma, az egyik
szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája • az
okmányiroda adatlapja a diákigazolványhoz • étkezési
kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentum
• nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról
Egyéb nyilatkozatok: • Adatvédelmi nyilatkozat • Etika, hit-és erkölcstan nyilatkozat • Igénylőlap normatív
alapú étkezés térítési díj kedvezményhez.
| facebook.com/beethoveniskola.martonvasar

Tanári Hangverseny
A Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola
Tanárainak Koncertje

2017. április 21. péntek 19 óra, BBK Központ
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KÖZEL AZ
ÜGYFELEKHEZ
Régi-új vezetővel találkoztunk a Brunszvik úti
pénzintézetben. Országné Harangozó Erikával
beszélgettünk arról, mi is változott és mi maradt a régi „takarékból”.
Azzal kezdi, hogy takarékszövetkezetek magánemberek
tulajdonaként, szövetkezeti formában jöttek létre. Jelmondatuk szerint „Takarék - Több mint bank” az ügyfélközelibb
kiszolgálást, családias légkört feltételezte, ezt várta el az
is, aki betért, vagy éppen betér a B3 Takarék fiókjába itt
Martonvásáron.
A számos kis „Takarék” a mai globalizált, fejlett technikai
alapokon működő piaci környezetben sajnos nem lett volna
képes hosszú távon fennmaradni. Ezért volt szükség egy központilag irányított, szabályozott termékfejlesztésre, egységes megjelenésre. Emiatt már nem csak itt helyben találkozunk az új arculattal, reklámokkal, média megjelenésekkel,
hanem országszerte is.

Hogy mi a sláger jelenleg a B3 Takaréknál, azzal kapcsolatban először a 0%-os hitellehetőséget említi, amelyet vállalkozások igényelhetnek, kimondottan vállalkozásfejlesztési
céllal. Emellett akár vissza nem térítendő támogatás is elérhető lehet uniós források segítségével.
Fontosak emellett a mezőgazdasági vállalkozásoknak nyújtott lehetőségek. Hol máshol lenne jobb helye az Agrár Széchenyi Kártya igénylésének, mint a vidék bankjában.
Ismerjük Erikát, néhány mondat után visszatér a takarék
közvetlen hangnemének ecsetelésére, arra, hogy a lakossági
ügyfeleket is csak szívvel lélekkel lehet kiszolgálni, segíteni,
megtartani. Mindegy, hogy hitelről, otthonteremtési támogatásról, kedvezményről van szó, bátran keressék fel a B3
Takarékot, vagy őt személyesen is, biztos találnak megoldást
minden pénzügyi probléma megoldására – mondja.
Fülembe csengenek szinte ugyanezek a mondatok, amelyeket néhány évvel ezelőtt hallottam tőle, de most megtoldja
telefonszámával is, nyugodtan hívhatják a +36 20 332 1086
mobil számán is…
| Forum Martini

KÖSZÖNJÜK
FISCHER ÚR ÉS
FRANKENHAUSER ÚR!
A Ravensburg Járás Fúvószenei Egyesülete
(Blasmusikkreisverband Ravensburg) 40 éves
jubileumát ünnepelte.
Ezen alkalomból egy jótékonysági koncertet szerveztek "Zene
a zenészekért" mottóval, mellyel Kurt Frankenhauser több
éves projektjét - "Hangszereket Martonvásárnak" kívánták
támogatni. A koncert bevételeit a Martonvásári Művészeti
Iskola és a Martonvásári Fúvószenei Egyesület javára gyűjtötték.
Baienfurt önkormányzata a kulturális központot ingyenesen
biztosította a két fellépő zenekar
- Kreisverbandsseniorenorchester (magyar fordításban kb.:
Ravensburg Járás Nyugdíjas Fúvószenekara)
- Landespolizeiorchester Baden-Württemberg

JÓTÉKONYSÁGI BULI!

(kb: Baden-Württemberg tartomány Rendőr Zenekara) részére.
A két fő szervező Alois Fischer úr a Nyugdíjas Zenekar elnöke és Kurt Frankenhauser úr a Nyugdíjas Fúvószenekar
karmestere voltak. Frankenhauser úr neve ismerősen csenghet a martonvásáriak számára, hiszen számtalan hangszer
beszerzése kötődik a nevéhez több éves adománygyűjtő útjainak köszönhetően.
Az eseményen Nemes József úr képviselte városunkat.
| Buda Gabriella

Hagyományainkhoz híven, idén is megtartjuk
jótékonysági bulinkat, melyre szeretettel
várunk Mindenkit!

A Grease ihlette bulin fellép a CsiniBabák formáció is.
A rendezvény teljes bevételét az óvoda udvarának árnyékolástechnikájára fordítjuk! A rendezvénnyel kapcsolatos további
részletekért keressék az eseményt a Facebook-on, illetve figyeljék a plakátokat város szerte.

2017. május 13-án, 19 órától,
helyszíne a BBK Központ.

| A Brunszvik Teréz Óvoda szülői munka közössége
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BESZÁMOLÓ A SULIKÉZI
FESZTIVÁLRÓL
Április első két hétvégéjén négy helyszínen folytatódott a
Sulikézi Fesztivál az MKSZ „Kézilabda az iskolában” programjában részt vevő iskolák számára, valamint azon iskolai
csapatok részére, amelyek nem szerepelnek a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Kisiskolás versenyeken. Ezzel a
programmal elsősorban az a célja a Szövetségnek, hogy azok
számára is nyújtsanak játékélményt, akik nem kézilabdáznak versenyszerűen, de a sportágat szeretik. A programban
résztvevő 66 iskola 135 csapata 1200 gyermekes létszámot
jelent.
Hozzánk Nyugat-Magyarország 16 általános iskolájának 23
csapata látogatott el, többek között Pécsről, Ráckeresztúrról,
Zalaszentgrótról, Adonyból, Ösküről, Szentendréről, Cecéről és
Budapestről is érkeztek gyerekek városunkba. A közel 200 fiatal nagy örömmel vetette bele magát a játékba városunkban.
Összesen 31 mérkőzést bonyolítottunk le párhuzamosan
egyszerre két helyszínünkön (tornaterem és sportcsarnok)
reggel kilenc és este hat óra között. A mérkőzéseket interneten keresztül élőben követhették figyelemmel azok is, akik

KERTBARÁTOKNAK
A kertek szépen felöltik nászruhájukat, virágpompában díszlenek a gyümölcsfák. Az idei tavasz nagyon szépen érkezett meg, a kellemes
idő a kertbe csalogatja a szorgos gazdákat.
A hónap elejére el kell végezni a metszéseket és a lemosó permetezéseket, hogy nyugodtabb szívvel nézhessünk a nyári
növényvédelmi munkák elé. Az elmúlt évben jelentős volt a
lisztharmat fertőzés, (ez a szőlővesszők téli fagykárában mutatkozott meg) és a moniliás fertőzés. A vesszőkön maradt
gyümölcsmúmiákat mielőbb távolítsuk el és égessük el. Ez
vonatkozik a levágott vesszőkre is. Mielőbb távolítsuk el az ültetvényből, gondosan komposztáljuk vagy semmisítsük meg.
A megszárított szőlővessző kitűnő tüzelőanyag a kemencébe.
A veteményeskertben a korai zöldségek vetésén a sor: saláta,
zöldborsó, hónapos retek az ágyásokat rendszeres öntözzük.
A földibolhák ellen mulcsozással védekezhetünk, mert a száraz talajt kedvelik. Ugyancsak fontos a csigák elleni védekezés, mert egyetlen éjszaka semmivé tehetik a munkánkat.

!

nem tudtak eljönni az eseményre. A felvételek most is megtekinthetők az MKSZ honlapján a SULIKÉZI hírek között.
A programon hat junior játékosunk is segédkezett, eredményjelzőt kezelt és a játékvezetést is kipróbálhatták, amelyről az
is kiderült, hogy nem is olyan egyszerű.
Bízunk benne, hogy a résztvevők sok kellemes élménnyel
tértek haza és mind városunk, mind pedig a sportlétesítményünk jó hírét viszik.
Reméljük, hogy a Szövetség is elégedett volt az itteni adottságokkal és így a jövőben is számíthatunk arra, hogy hasonló események házigazdái lehetünk.
| Tóth Balázs

Invázió esetén sajnos csigamérgekhez kell nyúlni, egyébként
a sörcsapda is jól működik. A korai hagymás növények virágzása feledteti a derékfájós kapálásokat. Amennyiben virágot
szedünk a növényekről, mindig hagyjunk levelet a tövön,
hogy a hagymák is fejlődhessenek. a kikelt burgonya 10-15
cm-es hajtásait töltögessük fel.
A szamóca ágyásokat tisztítsuk ki, pótoljuk a tápanyagokat,
érett komposzt és műtrágya, valamint bőségesen locsoljunk.
Az érés kezdete előtt szalmával mulcsozzuk le. Ha telepítéskor fekete fóliát használtunk erre nincs szükség. tisztítani és
locsolni akkor is kell. Védekezzünk a szamóca kártevők ellen.
Telepíthetjük az örökzöldeket és újítsuk fel a gyepet. A növények növekedésével sajnos egyre gyakrabban kell a metszőollóhoz nyúlni, hogy fényt biztosítsunk a kertnek.
A szőlőkben fejezzük be a telepítést és a pótlást. Igazítsuk
meg a szőlőkarókat, feszítsük meg a huzalokat. A vesszők lekötözése után permetezéssel alaposan mossuk le. A rügyfakadás után a rovarkártevők ellen kezdjük meg a védekezést.
A pincékben megtörtént a második fejtés, a felmelegedéssel
fokozottan figyeljünk a borokra. A visszamaradt cukor újra
erjedésnek indulhat, zavarossá téve a bort. Gondos kénezéssel elkerülhető a probléma.
| Uhrin Gábor

KÖZLEMÉNY

A Martonvásárért Alapítvány Kuratóriuma - az Alapító
Okiratában foglalt kötelezettségének eleget téve - ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy 2017. február 28-i ülésén
hozott határozatával döntött az általa 2013-ban alapított
Forum Martini Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről, mivel a cég alapításkor meghatározott céljának nem
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tudott eleget tenni, további működésének biztosításához pedig a megváltozott jogszabályi környezet okán tőkeemelésre
lett volna szükség. A végelszámolás folyamatának levezetésére Kuratórium felkérte Dohárszky István ügyvezetőt, aki
a felkérést elfogadta. | Bártol Botond • a Kuratórium elnöke,
Szabó Balázs • alapítványi titkár
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
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)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/795-853
Gyámügyek
22/ 795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
szerda		
13.00 - 14.00

csütörtök
13.00 - 14.00

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

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
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Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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
Előzetes bejelentkezés szükséges!

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

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

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

22/460-286

22/460-039
22/460-065
22

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK:
Szabó Róza
Olasz Marcell

Hegedüs Ilona

ELHUNYTJAINK*
Czahesz János / 64 éves
Horváth Jánosné / 84 éves
Major János / 62 éves
Schiff István / 64 éves

Szabó Jánosné / 57 éves
Tóth Vendelné / 87 éves

Újszülöttünk hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: április 29., 30.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: április 17., 22., 23.; május 13., 14.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: április 14., 15., 16.; május 1., 6., 7.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ÁLLÁSHIRDETÉS
Martonvásári festékbolt állást hirdet eladói munkakörben. Többéves gyakorlattal vagy kereskedelmi
végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk.
tel:06209780406; email: martoncolor@gmail.com

FIGYELEM!

Segítek elszállítani, ha bármilyen felesleges
bútoruk van. Bővebb tájékoztatás telefonon
Balogh Sándor helyi lakostól: 06 30 8387 169.
Bármikor hívhatnak!
Egyéb ház körüli munkákat,
kisebb lakásfelújításokat is vállalok!
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Vigyázat!
Rám, Balogh Sándorra hivatkozva idegeneket ne engedjenek be. Ha valaki rám hivatkozik, hívjanak fel!
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TÁBOROK

KAPCSOLATTARTÓ

JELLEG

HELYSZÍN:

Kormos Erika, 06 20 241 1758,
iroda@martonsport.hu

RÉSZVÉTELI DÍJ

KOROSZTÁLY

Tóth Iván Sportcsarnok,
sport/napközis
B. Ált. Isk. tornaterme		

LÉTSZÁM

		 TÍPUS, SZERVEZŐ

iskolát kezdő gyermek,
07.24-07.28.
50 fő
15 000 Ft
2007.01.01. után születettek				

IDŐPONT

01 SZIVACSKÉZILABDA TÁBOR
		 MartonSport Nonprofit Kft.

Búzás Csilla, 06 22 460 290,
mvovoda@gmail.com

Kárpáti József

nagycsoportosok
07.10-07.13.
25 fő
25 000 Ft + utik.
vidéken
bentlakásos
						

napközis

						

Bódi Árpád

				

Művészeti Iskola,
Martonvásár

Szilágyi Melinda
06 20 442 0497

06.19-06.23

Művészeti Iskola

Művészeti Iskolások
06.26-06.30.
70 fő
15 000 Ft
számára				

Katolikus Közösségi
bentlakásos
Ház, Gyúró		

02 ÉLMÉNY TÁBOR
		 Brunszvik Teréz Óvoda
03 ALKOTÓ TÁBOR
MŰVÉSZETI TÁBOR
Művészeti Iskola

Martonvásári hittanos
07.03-07.07 		
10 000 Ft
gyermekek				

			

napközis

HITTANTÁBOR
Szilágyi Melinda

12-99 évesek

70 000 Ft

MEZŐKÖLPÉNYI NÉPTÁNCTÁBOR
Százszorszép Táncegyüttes

10 évesek

07.06-07.12.		

						

HONVÉDELMI TÁBOR
39M Lövész Egyesület

			
6+ évesek
06.26-06.30.
8-16 fő
35 000 Ft
						

						

			
06.19-06.23.
8-16 fő
35 000 Ft
						

06 20 259 2594
vargyur@gmail.com

Bartus László
06 20 402 7260
mozsikviki@gmail.com

				

			

Taktikai Élménypark,
bentlakásos
Kajászó		

MOUNTAIN BOARD/TEREPGÖRDESZKA 6-99 éves
		
08.07-08.11.
20 fő
15 000 Ft
TÁBOR / 39M Lövész Egyesület
(saját és egyesületi eszközökkel)				

Varga György

KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR
Horvátország

HONVÉDELMI TÁBOR
39M Lövész Egyesület

			
14-14
07.03-07.07.
8-16 fő
35 000 Ft
						

bentlakásos

HONVÉDELMI TÁBOR
39M Lövész Egyesület

haladó tábor azoknak
			
07.10-07.14.
10-20 fő
35 000 Ft
akik már voltak alaptáborban						

Mezőkölpény

HONVÉDELMI TÁBOR
39M Lövész Egyesület

egyeztetés alatt

10
		
11
		

6-99 éves, saját
07.17-07.21.
10-20 fő
20 000/15 000 saját
				

50 fő

12 ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
		 39M Lövész Egyesület

			
6-99 éves
07.24-07.28.
10-20 fő
15 000 Ft/hét
						

07.31-08.06.

13 ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
		 39M Lövész Egyesület

6-99 éves saját bicikli
			
07.31-08.04
20 fő
15 000 Ft
(saját felszeréssel						

04
		
05
		
06
		
07
		
08
		
09

14 TEREPKERÉKPÁROS TÁBOR
		 39M Lövész Egyesület
15
		

15 000 Ft/hét

Kovács László
06 70 450 4723
genhu@goldentigers.hu

napközis

6-99 éves

44500 Ft/ tábor 			
(szép kártya)			
Murga
bentlakásos
55500 Ft/ tábor
(szép kártya)			

Martonvásár

16 KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGI TÁBOR
		 39M Lövész Egyesület

5-25 éves
07.24-07.28.
50 fő
(6 éves korig fél napos)			

15 000 Ft/egész nap			
8500 Ft/fél nap			
BBKK
napközis
15 000 Ft/egész nap
8500 Ft/fél nap			

20 fő

17 HIP-HOP TÁNC TÁBOR
		 Dynamic Dance Crew Táncegyesület

5-25 éves
07.31-08.04.
50 fő
(6 éves korig fél napos)			

08.14-08.18.

18 HIP-HOP TÁNC TÁBOR
		 Dynamic Dance Crew Táncegyesület

19 GYERMEK KUNG FU TÁBOR
vegyes
07.21-07.28.
		 Golden Tiger's Kungfu Egyesület				
20 FELNŐTT KUNG FU TÁBOR
		
vegyes
07.28-08.06.
		 Golden Tiger's Kungfu Egyesület				

21 TÖRTÉNELMI TÁBOR
		
06-14 éves
07.10-07.14.
20 fő
15 000 Ft/hét
BBKK
Kiss-Orosz Kata
		 Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ							
06 22 460 286
kultura@martonvasar.hu

22 KÉZMŰVES TÁBOR
		
06-14 éves
07.03-07.07.
25 fő
15 000 Ft/hét
BBKK
		 Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ						

