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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

100 millió Ft értékben tudjuk megvalósítani a régóta várt beruházást.
Új otthonba költözhet a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők is.

A most elinduló beruházások mellett
az idei és jövő évben további út- és
közműépítési munkákat is tervez az
önkormányzat Martonvásáron.

Testnek és léleknek is jutott
erőforrásként szolgáló programokból. Többféle kulturális eseményen
is részt vettek gyermekeink.

09. oldal
Május 28-án a Magyar Hősök Napja és
a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
Dr. Szabó Tibor polgármester mondott beszédet

MAGYAR NÉPDAL NAPJA 2017
Kialakult a végleges program. Szeptember
15-16-át mindenki jelölje meg a naptárban!

16. oldal
A Művészeti Iskola évzáró néptánc gálaműsora, amelyen fellépett a Százszorszép Táncegyüttes,
valamint a Régi Szépek is, minden évben az egyik leglátványosabb eseményünk

ESEMÉNYEINK

								

JÚN. 18.
|
Dynamic Dance Crew Táncgála (ECDS)
		
14.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
JÚN. 24.

|

		

Hazahívó, hazaváró, emlékező nap
9.00 órától 17.00 óráig
BBK Központ, Színházterem

|
Múzeumok éjszakája, utcabál
		
16.30 órától 02.00 óráig
		
Óvodamúzeum és Könyvtár,
		
BBK Központ udvara
JÚN. 30.
|
A Művészeti Iskola
		
Táborzáró programja
		
17.30 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
|
Copenhagen Municipal School Band
		
(KKSO) - European Friendship Tour
		2017
		
Fúvószenekari koncert
		
19.00 órakor
BBK Központ udvara
JÚL. 15.
|
Termelői vásár
		
7.00 órától 13.00 óráig
		
BBK Központ udvara
|
Nyáresti zenés piknik
		
20.00 órától 00.00 óráig
		
Főtér

POLGÁRMESTERI SOROK
Elnézést kérek Önöktől a múlt havi hallgatásomért! Sajnos
egészségügyi problémáim adódtak, így volt alkalmam tapasztalatot szerezni az egészségügyi ellátás helyzetéről.
Nos, a sokszor szidott magyar egészségügyről én csak jót
tudok mondani! A Budai Egészségközpont minden dolgozója
lelkiismeretesen végzi munkáját. Mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani ezt a kórházat.
Ha már az egészségügynél tartunk, egy jó hírről szeretnék
beszámolni Önöknek. A múlt héten aláírtam az Egészségközpont bővítéséről szóló szerződést.
Az uniós pályázatok keretében 100 millió Ft értékben tudjuk
megvalósítani a régóta várt beruházást. Új otthonba költözhet a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnők is.
Előrehaladott állapotban van az ügyeleti ellátást biztosító
megállapodás megkötése, a régi-új szolgáltató nem csak Ercsiből, hanem az érdi telephelyről is biztosítani fogja, a felnőtt és a gyermek ügyeletet is.
A fogászati ügyeletről szóló megállapodást már alá is írtuk,
ugyancsak érdi helyszínen lesz megoldva az éjszakai fogászati ellátás.
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A Nemzeti Filharmonikusok Beethoven – estjei
az MTA Agrártudományi Kutatóintézetének Parkjában

								

JÚL. 15.
|
Beethoven: Egmont – kísérőzene, op.84
(esőnap: 16.)		
V. szimfónia c-moll „Sors”, op.67
		
Fodor Gabriella - szoprán
		
Kovács István - narrátor
		
vezényel: Kovács János
JÚL. 22.
|
(esőnap: 23.)		
		
		
		

Beethoven: I. szimfónia,C-dúr,op.21
Musik Zu einem Ritterballett, WoO1
(„Lovagi balett”) VII. szimfónia 		
(A-dúr), op.92
vezényel: Medveczky Ádám

JÚL. 29.
|
Beethoven: G-dúr zongoraverseny
(esőnap: 30.)		
No.4.,op.58
		
Krisztus az Olajfák hegyén, op.85
		
Nemzeti Énekkar
		
Balog József - zongora
		
Kolonits Klára - szoprán
		
Brickner Szabolcs - tenor
		
Kovács István - basszus
		
karigazgató és vezényel: Somos Csaba

Egy további szerződéskötésre is sor került, amely belvárosunk folytatódó bővüléséhez, szépüléséhez biztosít forrást
460 millió Ft értékben. Teljesen megújul a Beethoven út, a
régi Dózsa György út. A TSz udvar utcai frontján megépítjük
a Szolgáltatóházat, elkészül az óvodaudvar játszótere és a
régóta várt Ifjúsági Park is.
Úgy látszik, az elmúlt hét az aláírások ideje volt. Sikerült megegyezni a Nemzetgazdasági Minisztériummal, így a kormánytól kapott 800 millió forinttal csak jövőre kell elszámolni. Így
lesz időnk az új iskolaszárny megépítésére, ill. az útépítések
befejezésére is. Ahogy a napokban tapasztalják, a Rákóczi és
az Ady-Vasvári utcák felújítása már meg is kezdődött.
Egy régi ügy végére is sikerült pontot tenni. A benzinkút mögötti gazdasági terület megosztásáról egyezség született a
tulajdonos céggel. Ezáltal az önkormányzat hozzájutott két
hektárnyi területhez, amire már részben találtunk is befektetőt. Egy budapesti kutató-fejlesztő vállalkozás jelentette
be igényét egy hektárnyi területre. Ez utóbbi történésnek
különösen örülök, hiszen a város működtetése csak akkor
biztosítható, ha jól prosperáló cégek települnek hozzánk.
2

Az autópályán túli 150 hektáros ipari területről intenzíven
tárgyalunk a Nemzeti Vagyonkezelővel és a Fejlesztési Minisztériummal. Reményeink szerint néhány éven belül itt is
megjelennek a fejlesztő vállalkozások.
Régi vágyunk teljesült azzal, hogy újra megnyitott a Postakocsi vendéglő - sokáig vártunk rá. Remélem ugyanúgy
kedvenc helye lesz a martonvásáriaknak és vendégeinknek,
mint annak idején is volt.

Az elmúlt napokban megszületett egy településfejlesztési
megállapodás is. Ennek hozományaként főterünk egy újabb
vendéglátóhellyel és egy kis szállodával bővül. Szükség is
lesz rá hiszen, a Brunszvik kert felújításának kezdete is közeledik. Jövő tavaszra a látogatóközpont és a park is elkészül.
Mozgalmas évek előtt állunk. A sok építkezés egy kicsit zavarja majd mindennapjaink nyugalmát, de remélem Önök is
szívesen vállalják az ezzel járó kellemetlenségeket.
| Szabó Tibor

INDULNAK
A VÁRVA VÁRT
ÚTFELÚJÍTÁSOK

								

Martonvásár Város Önkormányzata nevében
Dr. Szabó Tibor polgármester aláírta a Puhi –
Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-vel kötött szerződést,
melynek értelmében több fontos útszakasz is
megújul kisvárosunkban.
Emlékeztetem magunkat, hogy tavaly több mint két kilométernyi aszfaltcsíkot építettünk városszerte, mely felújítás főként lakóutcákat érintett. Most kiemelt útszakaszaink megépítése és „elmaradt” beruházási elemek befejezése történik
meg. A nettó 94.472.625 Ft értékű szerződés tartalma:
• Megújul az egyik legnagyobb forgalmú és kritikus állapotú
Ady-Vasvári útszakasz. Itt kétoldali szegéllyel széles útpálya, az út mellett járda épül. A kereszteződéseket térkővel
(fekvőrendőrként) kiemeljük. Kérjük Önöket, legyenek megértéssel a növények gallyazását, a sövények eltávolítását és
az útépítést végző munkatársakkal szemben.
• A Rákóczi utca a Budai út és az orvosi rendelő között teljesen újjáépül (az út szintje is lejjebb kerül), kiszélesítésre
kerül, kétoldali szegély készül, a páros oldalon széles járda, a
páratlanon parkolósáv és mellette járda épül. A páros oldalra
a későbbiekben fasort is telepítünk a kivágott fák pótlására
(sajnos a közművek miatt csak itt fér el). Az orvosi rendelő
és a Dreher utca között útfelújítás történik. A Coop ABC mögötti parkoló is részben megújul.
• Elkészül az autópálya aluljáró és a „Kádár-villa” közötti
hiányzó aszfaltcsík. Így a kerékpárút hiányzó szakasza is befejezésre kerül.
• A sportpályán a régi parkoló felújítása is megtörténik.
Az eredetileg nettó 120 millió forintra becsült munkákat a
nyertes kivitelezővel így olcsóbban és az eddigi tapasztalatokból kiindulva, jó minőségben tudjuk elkészíttetni. Az
idei és jövő évben további út- és közműépítési munkákat is
tervezünk Martonvásáron. Önkormányzati beruházásban
meg kívánjuk valósítani a Széchenyi utca összekötését, a
Brunszvik úti parkolót, a vasút melletti gazdasági terület
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megközelítésére szolgáló út és közművek megépítését, de
tervezünk martaszfaltos útfelújítást Kismartonban is. További utcák aszfaltozását készítjük elő és a források rendelkezésre állása esetén 2017-2018-ban további lakóutcák is
megújulhatnak. 2019-ben, az MTA beruházásához kapcsolódóan el kell készülnie a Malom utcának is.
Tervezzük és meg kívánjuk valósítani a főteret és környezetét
érintően a 20 kV-os hálózat légkábelről földkábelre váltását.
Az E-ON jelentős beruházási költséggel járó felújítási munkálatokat kezd településünk gázvezeték hálózatán. Az Orgona, az Ady (Budai-Petőfi között), a Petőfi (Ady-Mikszáth között), a Mikszáth, a Széchenyi, a Deák és a Váci
utcákban a gázvezetékek és bekötések cseréje indulhat meg
(ezek a legrégebbi szakaszok a településen). A kellemetlenségekkel, munkagödör ásásokkal, forgalmi nehézségekkel járó,
de azt követően jobb gázvezetékrendszerrel és az érintett útszakaszokon új útfelülettel (részleges felújítással) ismét komoly előrelépésre kerülhet sor településünk közlekedési- és
közmű-infrastruktúráját illetően.
A helyi közösség (önkormányzat) saját bevételei (helyi adóbefizetések) továbbra sem teszik lehetővé ilyen nagyságrendű fejlesztések megvalósítását, a most aláírt szerződés
fedezete is a Nemzetgazdasági Minisztériummal megkötött
támogatási szerződés, melynek összegéről kormányhatározat rendelkezett. Hiszek benne, hogy szépen lassan mind a
közintézményeink, mind pedig közterületeink, útjaink is minőségi szintet tudnak megütni. Ehhez kérjük az Önök további támogatását, az építkezésekhez pedig mindnyájunk türelmét és megértését!
| Horváth Bálint
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HAZAHÍVÓHAZAVÁRÓ NAP

								

TALÁLKOZZUNK
2017. JÚNIUS 24-ÉN (SZOMBATON)
A HAZALÁTOGATÓ
RÉGI MARTONIAKKAL!
HELYSZÍNE:
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!
Kérjük előzetes jelentkezésüket a megadott
e-mail címeken.

PROGRAM:

9.30-10.00 Érkezés, regisztráció
10.00
Megnyitó, köszöntő
10.15
Martonvásár történetéről és az újra alapítás
250 éves évfordulójáról Pletser Tamás tart
előadást
11.00
Fakultatív program: Óvodamúzeum, templom
meglátogatása, séta a kastély parkjában,
Beethoven múzeum megtekintése. Városnézés
gépkocsikkal (lakópark, Széchenyi u., Jókai u.,
Gábor Áron u. stb.)

MEGHALT
JÓKAI ANNA
Június 5-én, 85 éves korában elhunyt Jókai
Anna a kortárs magyar irodalom legnagyobb
női alkotója. A Kossuth-Nagydíjas, Kossuthdíjas és a nemzet művésze címmel kitüntetett írónő különösen átérezte az írói felelősség súlyát. Tudta, hogy mint író felelős az
emberiség, mint magyar író a nemzet és az
ország, női íróként pedig a nők sorsáért. Ez
vezette közéleti szerepvállalásai során.
Jókai Annát erős szál kötötte városunkhoz. A martonvásári Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítványnak csaknem negyed századdal ezelőtti létrejötte
óta töltötte be annak elnöki tisztségét. Városunknak
ez a civil szervezete Martonvásár kulturális életének
kiemelkedő szereplőjeként Brunszvik Teréz és családtagjai, köztük Teleki Blanka munkásságának feltárását, emlékének ápolását, Brunszvik Teréz nemzetünk
történelme szempontjából különösen fontos, javarészt
németül írt naplóinak magyarra fordítását és kiadásá-
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12.00
13.00
14.00

16.00
17.00

A Művészeti Iskolások műsora
(néptánc, zenés műsor)
VENDÉGLÁTÁS, EBÉD
(gulyáságyúban főzik a polgárőrök)
Látogatás Tóth Iván Sportcsarnokhoz és
a Horváth Ottó Sporttelepre
Igény szerint a pályákat ki lehet próbálni (torna
cipőben!)
A Gas-Gas együttes zenél (JODES BAND)
lehet csatlakozni a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
programhoz

EGÉSZ NAP:

• TAKTIKAI ÉLMÉNYPARK kézifegyver bemutatót és
air szoft céllővészetet tart.
• MARTON-VÁL SAKKEGYESÜLET sakkozóival lehet
versenyezni.
• KIÁLLÍTÓTEREMBEN RÉGI TABLÓKAT LEHET
MEGTEKINTENI.

Műsorvezető, show-vivő: Bitó Péter
Erősítőnél, keverőpultnál: Varga Péter és társai gondoskodnak az aláfestő zenéről.
Rendező: Martonvásári Kulturális Egyesület
E-mail: martoninyar@martonvasar.hu
Szervező, koordinátor: Foki Gábor,
e-mail: gabeszbacsi49@gmail.com

val közkincsé tételét tűzte ki céljául. Nem kis részben
Jókai Anna kapcsolatai és szellemi hitele tette lehetővé, hogy Martonvásár Brunszvik Teréz és Teleki Blanka
kultuszának központjává váljon. Az alapítvány a magyar történelem e kiemelkedő és úttörő nőalakjainak
emlékére számos konferenciát, emlékműsort szervezett, nem csak városunkban, hanem szerte az országban és túl annak határain is, két évtizeden keresztül
jelentette meg Őrláng című folyóiratát. A szervezet
Üvegesné dr. Hornyák Mária tollából illetve szerkesztésében mintegy húsz önálló martonvásári kiadású
könyvet jelentetett meg városunk hírnevét öregbítve,
Brunszvik Teréz, Telki Blanka és más családtagok életútját, munkásságát feltáró kutatások legfrissebb eredményeit bemutatva az érdeklődő nagyközönségnek.
Az írónő gyakran volt szónoka, előadója az alapítvány és a város rendezvényeinek. Az utóbbi években
is többször megtisztelte Martonvásárt. 2011-ben a
Brunszvik Teréz Emléknap szónokaként hallhattuk a
Brunszvik-mauzóleumnál, 2013-ban ő avatta fel új
helyén a városi könyvtárat. Legutóbb éppen két esztendővel ezelőtt az Ünnepi Könyvhét alkalmából tartott előadásán beszélgethettünk vele.
Köszönjük Annának, hogy ismerhettük és olvashattuk.
Isten nyugosztalja.
| BBK Központ
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AZ EGÉSZSÉGES
ÉLET ALAPPILLÉREI

Egy induló egészségrovatban fontos meghatároznunk, hogy mi az egészség. Nyelvünk páratlan kifejezőereje létünk egyik legfontosabb
minőségében is megmutatja magát: EGÉSZ-ség.
Az EGÉSZ teljességet, hibátlanságot, tökéletességet jelent. Erre vágyunk mindannyian, naponta elhangzik a környezetünkben a mondás:
„Nem baj, csak egészség legyen!” A várandós
anyának sem a gyermek neme, hanem a kisbaba egészsége a fontos.

biciklizzünk. A lényeg, hogy rendszeresen szánjunk időt arra,
hogy izmainkat meglepjük, kizökkentsük a mindennapos
rutinmozgásokból, menjen fel - akár csak 10-15 percre - a
pulzusunk, szaporodjon a légzésünk. Aludjunk jól, pihenjünk,
amikor szükségünk van rá. Ápoljuk a testünket, a mindennapos tisztálkodás szintúgy lényeges.

Lelkünk, de egész lényünk lételeme a szeretet. Szeretni és
szeretve lenni. A szeretet emberi minőségünk legmagasabb
hordozója, így egészségünk egyik alappillére.
Derű belsőnk fényének megnyilvánulása. Köztudott, hogy
az optimista emberek kevésbé betegednek meg, gyorsabban gyógyulnak. És szívesebben vagyunk a környezetükben.
Ugyanez igaz a mosolyra. Egy mosoly csodákat tehet. Próbáljuk ki: mindennap mosolyogjunk rá egy számunkra ismeretlen emberre! Az utcán, a sarki boltban, a hivatalban, vasútállomáson. Meglátjuk, hogy megváltozik tőle a hangulatunk
Az egészség sokkal több, mint a betegség hiánya.
és –ha egyre többen és többet mosolygunk- a közhangulat is.
Az egészség az életünk olyan esszenciája, amire mindan�Még egy lényeges elem, ami idetartozik: tanuljunk meg örülnyian vágyunk, és mégis nap mint nap ellene teszünk. És
ni a hétköznapok apró dolgainak, széptöbbnyire tisztában is vagyunk ezzel...
ségeinek. Vegyük észre a nyíló virágot
Havonta jelentkező rovatomban szeaz út szélén vagy tekintsünk az égre:
retnék iránytűt mutatni, hogy micsodálkozzunk rá a színek és a felhők
lyen egyszerű módszerekkel tehetünk
Tanuljunk mindig
szüntelenül változó játékára.
egészségünk megőrzéséért, vagy ha
valamit, életkorunktól
megbetegedtünk, hogyan támogathatfüggetlenül, hogy
Szellemünk karbantartásáról sem fejuk a gyógyulásunkat.
ledkezhetünk meg. A hívő emberek
elménket frissen
életének része mindennapi ima, az
A betegség a harmónia hiánya. Eltartsuk. Olvassunk
Istenhez való kapcsolódás, a hit megveszett az összhang önmagunkkal,
verset, szépirodalmat,
élése. Mások a meditáció valamelyik
embertársainkkal, a természettel, a
a gyerekeknek, az
útján járják be a fizikaiság feletti lét
természetfelettivel. Mindannyian isösvényeit.
merünk olyan embereket, akik szinte
unokáinknak mesét.
Tanuljunk mindig valamit, életkorunksoha nem betegednek meg (hiába van
tól függetlenül, hogy elménket frissen
országos influenzajárvány), mások meg
tartsuk. Olvassunk verset, szépirodalminduntalan betegeskednek. Vajon mi
mat, a gyerekeknek, az unokáinknak mesét.
van a háttérben, mitől csattan ki valaki az egészségtől és
másnak miért árt meg egy kis szél is?
Most csak érintőlegesen soroltam fel néhány fontos elemet az
egészségünk megtartásának számtalan tényezői közül. Nem
Az egészség, mint korábban említettem, a teljességet horesett szó például a káros szokásokról, életünk egészségromdozza. A teljesség pedig azt jelenti, hogy rendben vagyunk
boló elemeiről. A következő hónapokban, években majd lesz
fizikailag – lelkileg – szellemileg.
alkalmunk mélyebben elmerülni egy-egy témában. A célunk
közös: minél többen legyünk szó szerint EGÉSZségesek!
Mit tehetünk a testünk jólétéért? Egyszerű a válasz: étkezzünk megfelelően, igyunk eleget. Találjuk meg azt a mozgás| Dr. Papp Huba
formát, ami örömet okoz: tornázzunk, sétáljunk, kocogjunk,

Tudta?
A régi Kínában az emberek csak addig fizettek az orvosnak, amíg egészségesek voltak.
Amikor valaki megbetegedett, addig nem fizetett az orvosnak, amíg meg nem gyógyult. Ily
módon a kínai orvosok a pácienseik egészségének megőrzésében és a betegségek megelőzésében voltak érdekeltek.
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MI ÚJSÁG A BBK
KÖZPONTBAN?
Lassan fél év is eltelik ebből az esztendőből,
ezért úgy gondoltam, itt az ideje az első 6 hónapról beszámolni Önöknek. Az elmúlt időszakban számos program zajlott a BrunszvikBeethoven Kulturális Központban. Személyi
változások is történtek a csapatunkban, ezért
kérem, engedjék meg, hogy leírjam Önöknek,
melyik kollégám, mely szakterületen tevékenykedik, milyen ügyben lehet őket megkeresni és
mi zajlik/zajlott az adott intézmény egységben.
SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES:

Tánckar vezető: Endrődi Anna Sarolta
Művészeti vezető: Kiss Gergely Dávid. Tel.: 06 20 316 5424
e-mail: pekkakgd@gmail.com. Gergő kollégámat kell keresni
táncos szervezési, és fellépési ügyben.
A táncegyüttes idén már 6 táncházi programot szervezett
sikerrel, a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programján
elnyert 800 000 Ft-os forrásból. A pünkösdi hétvégén táncosaink Lengyelországban vendégszerepeltek. Elvitték a népi
hagyományok és Martonvásár jó hírét Varsóba és minden
arra járó programlátogatót megtáncoltattak.
A csapat előtt két komolyabb esemény áll. Meghívást kaptunk testvértelepülésünkre, a németországi Baienfurtba, a
július közepén megrendezésre kerülő Markplatz Fest-re, ahol
táncosaink egy 60 perces önálló műsorral mutatkoznak be.
Augusztusban – reményeink szerint ismét – erdélyi testvértelepülésünkre utazhatunk, ahol 7 napig ropják majd a
táncot a művészetisek, a százszorszépesek, a régi szépek és
a kölpényi táncosok is.
Igen, bizony, immár 8 hónapja, hogy Imreh Jenő tiszteletes
úr hathatós közbenjárására és kitartó munkájának köszönhetően kb. 20 kölpényi fiatal tanul táncot a településen egy
marosvásárhelyi oktató segítségével. Így minden bizonnyal
még érdekesebb lesz ez a szakmai tábor, ahol ki-ki képességeinek megfelelően mélyítheti el meglévő tudásszintjét.
Higgyék el nekem, nem egyszerű, én pár alkalommal beszálltam a tanulásba és egyáltalán nem olyan könnyű, mint
amilyennek látszik.

ÓVODAMÚZEUM:

Muzeológus: Miklós Gergely. Tel.: 06 22 460 065
e-mail: ovodamuzeum@martonvasar.hu
Teremőr: Hambalkó Katalin
Miklós Gergely kollégámat kell keresni tárlatvezetés, kutatószolgálat és egyéb múzeumi témájú ügyben.
A múzeum idén már 3 éve, hogy az új helyén működik.
A kulturális közfoglalkoztatási programban dolgozó kollégák, az InfoPont feladataiban segítették a múzeumos kollégákat. Mi pedig mindent megtettünk az elmúlt 3 évben, a
látogatók és az irodai szolgáltatásokat igénybe vevők maximális kiszolgálásáért.
Tudom, hogy sok martonvásári már többször is meglátogatta
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a múzeumot, de ismét felhívom az Önök figyelmét arra, hogy
településünk lakói továbbra is ingyenesen látogathatják a kiállítást, a fenntartó Martonvásár Város Önkormányzatának
köszönhetően.
Az idei évben az Óvodamúzeum intézményegységünkkel
benyújtottunk egy infrastrukturális fejlesztési pályázatot.
Nyertes pályázat esetén, múzeumpedagógiai témában számos újdonság és eszköz várja majd a látogatókat. Drukkoljanak nekünk, hogy a benyújtott anyag pozitív elbírálásban
részesüljön.
Továbbá szíves figyelmükbe ajánlom a 2017.06.24-én
16:30-02:00 között megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája programunkat, ahol számos érdekesség és izgalmas
feladat várja a múzeumlátogatókat.
Részletes programér t keressék fel a www.facebook .com/
bbkozpont oldalunkat.

KÖNYVTÁR:

Könyvtáros: Tóth Jánosné. Tel.: 06 22 460-039
e-mail: konyvtar@martonvasar.hu
Könyvtáros asszisztens: Zalka Ibolya
Ibolya és Eszter kb. 10 hónapja dolgoznak a csapatban.
Tavaly novemberben elindítottunk egy játékot, amelyben
arra kértük Önöket, hogy írják le kedvenc könyvük címét.
Több mint 100 könyvcímet kaptunk. Ezeket a könyveket be is
szereztük. Bíztatnék mindenkit arra, hogy jöjjön be a könyvtárba és vegye ki azt a könyvet, amit beszerzésre javasolt,
mert a könyvek megvannak és várják az olvasókat.
A könyvtár fejlesztése, szolgáltatásainak bővítése érdekében
benyújtottunk egy pályázatot, ezt is érvényesnek találták.
Kérem, drukkoljanak velünk közösen a pozitív elbírálásért!
Egy pár héttel ezelőtt azon olvasóink, akiknek lejárt határidejű könyvkölcsönzésük volt, kaptak tőlünk levelet, amely
egy felszólítást tartalmazott. Kérem, segítsék munkánkat
azzal, hogy a kikölcsönzött köteteket mindig határidőben
hozzák vissza.
Idén nyáron néhány hétre bezárni tervezzük a könyvtárat,
teljes körű leltárt készítünk a közel 24 000 dokumentumos
állományunkból, ezért is kérjük a kint lévő könyvek mielőbbi
visszahozatalát.
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KÖZMŰVELŐDÉSRENDEZVÉNYSZERVEZÉS:
Központi telefon: 06 22 460-286
e-mail: bbkozpont@martonvasar.hu

Pfiffer Zsuzsanna intézményvezető Tel.:06 20 484-9955
e-mail: bbkigazgato@martonvasar.hu
Oroszné Pál Mónika rendezvényszervező, igazgatóhelyettes
Tel.:06 20 410-5616 e-mail: rendezveny@martonvasar.hu
Kiss-Orosz Kata művelődésszervező
e-mail: kultura@martonvasar.hu
Mónikát és Katát kell keresni rendezvények és terembérlés
esetén.
Kelemen Klaudia adminisztratív munkatárs
e-mail: bbkiroda@martonvasar.hu
Klaudia felel a számlázásért és egyéb adminisztratív feladatokért, a kollégának ezúton is kitartást kívánunk. E sorok megjelenéséig reméljük, sikerrel teljesíti a főiskola második évét.
Lizák Istvánné rendezvényszervező asszisztens
e-mail: bbkszervezes@martonvasar.hu
Lia a klubfoglalkozásainkért és az eszközeinkért felel, valamint a filmklubot vezeti.
Tóth Andrásné Tel.: 06 20 941-8319
e-mail: martoninyar@martonvasar.hu
Kevés olyan embert ismerek, mint Márti, aki nyugdíjas éveiben is olyan aktív szerepet vállal a Martonvásári Kulturális
Egyesület vezetőjeként, ami szerintem példaértékű.
Legutóbb a Művészeti Iskola néptánc gáláján a kenyérlángos
készítésében segédkezett a Teleki Blanka Hölgyklub kisebb
csapata, élükön Szabó Lajosné Marával és Mártival, akiknek személy szerint én is és a BBK-s csapat ezúton is köszöni,
hogy vannak, és soha nem fáradnak el, és ezzel mutatnak
nekünk példát, hogy ezt így kell és lehet is csinálni. Másnap
a gyermeknap szervezésében és támogatásában is számíthattunk az egyesületre. Köszönjük!
Nagyné Dalmadi Teodóra a Kulturális Egyesület munkáját
segíti, valamint infopontos és egyéb asszisztensi feladatokat
lát el az intézményben.
Szmilkó Anita e-mail: kreativ@martonvasar.hu A Százszorszép Alapítvány munkáját segíti valamint infopontos feladatokat lát el és kreatív anyagokat (plakát, szórólap) készít.
Utóbbi két kolléga alig pár hete dolgozik velünk. Kiss-Orosz
Kata pedig március óta erősíti a csapatot.
Jelenleg kommunikációs kollégánk nincs, de hamarosan ez a
helyzet is megoldódik, hiszen a fenntartó Martonvásár Város Önkormányzatával a szerteágazó feladatok miatt, igyekszünk a város számára is a legjobb megoldást megtalálni e
poszt tekintetében.

Nem csak a foltvarrók állítják ki büszkén sok munkával elkészült
műalkotásaikat, a BBK Központnak is megtiszteltetés, hogy helyet
biztosíthat számukra.
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MAGYAR NÉPDAL NAPJA:

Intézményünk Martonvásár Város Önkormányzatával, a
Fonó Budai Zeneházzal és a Martonvásári Kulturális Egyesülettel közös társszervezésben idén immár negyedik alkalommal szervezi meg a Magyar Népdal Napját.
Ahogy 22 éven át a Martonvásári Napok vitte városunk jó hírét az országban, úgy most ezt a Magyar Népdal Napja teszi
meg. Fontos leírni, hogy ma Magyarországon több, mint 600
fesztivált szerveznek országszerte. Ez akkora szám, mint a
szomszédos országaink összes fesztiválja együttvéve.
Mikor Kunos Tamással közösen megálmodtuk ezt a programot, még nem tudtuk, hogy ekkora sikere lehet, egy ilyen
típusú rendezvénynek.
Mivel sokan az ismertebb, populárisabb zenét is kedvelik,
ezért a Magyar Népdal Napját megelőző pénteken, azaz
idén szeptember 15-én az Önök szavazatainak eleget téve a
Kowalsky meg a Vega ad majd koncertet.
Kérem, figyeljék a www.magyarnepdalnapja.hu weboldalt és
látogassák meg a www.facebook.com/magyarnepdalnapja közösségi oldalt, ahol mindig friss információkkal várjuk Önöket.
A jegy.hu oldalon már megvásárolhatóak a nagyon kedvezményes jegyek a pénteki koncertre és a két napos fesztiválra
is. Tényleg érdemes előre megvenni a jegyeket, mert sokat
spórolhatnak az elővételen.

ESEMÉNYEK:

Idén május 31-ig 273 esemény zajlott le az intézményben.
Ez közel 10 000 ember, csak az első félévben. Az Óvodamúzeum tekintetében is azt mutatják az adatok, hogy az idei évben
is várhatóan elérjük a 2016-os évi 16 000 fős látogatói számot.
Az intézményt egyre többen keresik fel terembérlés és rendezvények megtartása miatt. Remélem, hogy Martonvásáron már nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy mi létezünk,
és mivel foglalkozunk.
Rendezvényeinkről több csatornán is tájékozódhatnak.
www.martonvasar.hu, www.facebook.com/bbkozpont
e-mailes hírcsatorna (aki szeretne erre a szolgáltatásra feliratkozni, kérem, írjon nekünk a központi e-mail címünkre,
bbkozpont@martonvasar.hu)
Plakátok a város 35 pontján kihelyezve (hirdető falak, megállító táblák). Szórólapok az Infopontban, a kávézókban, éttermekben.
Mi azon és azért dolgozunk, hogy Martonvásár lakossága
tartalmas, színes, változatos és érdekes programokat látogathasson, élményt szerezzen és feltöltődve távozzon.
Bízom benne, hogy Önnel is találkozhatunk majd valamelyik
rendezvényünkön. Várjuk Önöket szeretettel!
| Pfiffer Zsuzsanna igazgató és
a BBK Központ lelkes csapata
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JEGYÁRAK
ONLINE ELŐVÉTELBEN

HELYSZÍNEN

www.jegy.hu

júl. 30-ig (early bird):
aug. 1. - szept. 14.:

1300 Ft
1790 Ft

TETSZIK AZ
ISKOLAÉLET

								

Májusban iskolakóstolgatásra csábító felirat hívogatta a leendő elsősöket.
Akik a Jancsi és Juliskán nevelkedtek, elsőre azt hihették,
a felhívás valamiféle iskolának mondott mézeskalács-házikó hirdetése. Szerencsére, akik bátorságukat összeszedve
eljöttek - és bizony sokan tették ezt -, rájöttek, hogy kedves
tanító nénik és tanító bácsi kalauzolták végig a gyerekeket a
martonvásári iskola A és B épületében. Szüleikkel együtt kö-
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Az Óvodamúzeumban működő InfoPontban:
Keddtől péntekig: 10.00-18.00 Szombat, Vasárnap: 11.00-17.00
2462 Martonvásár, Emlékezés tere, +36 22 460 065

júl.30-ig (early bird):
aug. 1. – szept. 14.:
szept. 15.:

1500 Ft
2000 Ft
2600 Ft

tetlenül megnézhették az iskolát, kipróbálhatták az ebédlőt,
bekukkanthattak a tanári szobába. Sőt még az igazgató nénivel is megismerkedhettek, megleshették őt munka közben.
Ezt követően Zoltán bácsi tartott a gyermekeknek játékos, a
tornatermi eszközöket is bemutató ízelítőt a testnevelésórából. Egy héttel később pedig Ági néni drámajátékkal, Zsuzsa néni és Marika néni (a leendő elsős tanítók) kézműves
foglalkozással, Judit néni pedig rendhagyó matematikaórával lepte meg a még nagycsoportos, de lelkesen az iskola felé
kacsintgató kisgyerekeket.
Mindezt miért is szerveztük? Hogy megkönnyítsük azt az
óriási váltást, melyet a 6-7 éves gyermekek életében okoz
a búcsú az óvodától. Ne teljen el a nyári szünet úgy, hogy a
kisgyermek azért szorong, mert nem tudja, hogyan fog kinézni az iskola, és mi történik majd a tanórákon, helyette
a nyári szünet izgalommal teli várakozással teljen, hiszen
a gyerekek szeptemberben már ismerősként léphetik át az
iskola kapuját. No és természetesen a szülők megnyugtatásáról is szólt mindez: ne aggódjanak, gyermekeiket továbbra
is jó helyen tudhatják. Örömünkre a kezdeményezés sikeresnek bizonyult, az elején még megszeppent gyerekek az
utolsó kérdésre, miszerint „Tetszik az iskolalét, találkozunk
szeptemberben?”, mind egyöntetű, hatalmas IGEN-nel válaszoltak.
| Sutka Judit
8

M AG YA R
N ÉPDA L
NAPJA

PROGRAMOK
SZEPT. 16. ◊ SZOMBAT
10.00

Langaléta Garabonciások – Háry János

SZEPT. 17. ◊ VASÁRNAP
18.00

Utcazene fesztivál
A Hungarikum Udvarban és az Óvodamúzeum színpadán

09.30

Pályi János bábelőadása – Vitéz László

10.30

Alma Együttes

12.00-

11.00

BAHORKA Társulat – „Vásárfia” előadás

14.00

Netz Produkció – Családi örömzene-örömtánc

14.30

450 fős gyermekkórus – kísér a Csík Zenekar
12.30

Dankó Rádió „élő közvetítése” Martonvásárról

16.00

Magyarpalatkai Banda Erdélyből, táncosokkal, énekesekkel

14.00

A Martonvásári Művészeti Iskola és
a Százszorszép Táncegyüttes műsora

Népzenés divatbemutató a Dűvő Zenekarral
Népi motívumok a divatban

15.00

A Martonvásári Fúvószenekar és a Beethoven
Általános Iskola kórusának közös műsora

16.00

Ghymes együttes

17.00

18.30

Parno Graszt

20.15

Csík Zenekar – vendég a „Páva” döntős Sarjú Banda

22.00

Tűzijáték

22.30

Ferenczi György és az 1ső pesti Rackák

A rendezvény belépőjeggyel látogatható,
12 éves korig a belépés ingyenes.

00.00-

Táncház a Dűvő zenekarral és
a Magyarpalatkai Bandával

ONLINE ELŐVÉTELI JEGY: www.jegy.hu

Utcazene fesztivál
A Hungarikum Udvarban és az Óvodamúzeum színpadán
Gatyamadzag, Mentés Másként,
Magyarpalatkai Banda és Sarjú Banda

HELYSZÍNI ELŐVÉTELI JEGY:

03.00
12.0018.00

JEGYÁRAK

R É SZ LE TE S I N FO R MÁCIÓ :

w w w. magyarnepdalnapja . hu
A programokat eső esetén is megtartjuk.
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◊

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

szeptember 15. 12.00-ig

Felnőtt: 1000 Ft | Nyugdíjas/Diák: 500 Ft

szeptember 15. 12.00-ig

Felnőtt: 1200 Ft | Nyugdíjas/Diák: 750 Ft

Az Óvodamúzeumban működő InfoPontban:
Keddtől péntekig: 10.00-18.00; Szombat, vasárnap: 11.00-17.00
2462 Martonvásár, Emlékezés tere, +36 22 460 065

HELYSZÍNI NAPIJEGY:
szeptember 16-17.

Felnőtt: 1800 Ft | Nyugdíjas/Diák: 1000 Ft
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MÁJUSI PROGRAMOK ÉS
VERSENYEREDMÉNYEK A
MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Tanévünk a végéhez közeledik, ki-ki előveszi még
a rejtett erőtartalékait egy-egy jobb jegy eléréséhez, amihez talán épp valamelyik színes májusi
programunk adta még az utolsó lendületet.
A testnek és a léleknek is jutott erőforrásként szolgáló programokból, hiszen többféle kulturális eseményen is részt vettünk, vidámkodtunk a gyermeknapon, szokásos egészségnapunkon finomabbnál-finomabb falatokat is kóstolhattunk,
bicikliztünk, kirándultunk.
Újra megmérettettünk megyei és országos versenyeken,
díjakkal, jutalmakkal és élményekkel
gazdagodhattak versenyző diákjaink.
Számos díjat hoztak el tanulóink a megyei Triáda matematika versenyről,
a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond szövegalkotó pályázat döntőjén 3. helyet nyert tanulónk, a Versünnep országos gáláján különdíjban
részesült egyik versmondónk.
Nagy sikert aratott leendő elsőseink és
szüleik körében Iskolakóstolgató
programunk. Bízunk benne, hogy a játékos magyar, matematika, kézműves
és testnevelés foglalkozások izgalommal töltötték el a gyerekeket, akik immár ismerősként lépnek majd be
szeptemberben az épületbe.
Két eseményre is ellátogattak diákjaink a Művészetek Palotájába. Első b
és d osztályosaink a Királynő álma című zenés előadáson vettek részt, ahol egy színes, vidám és az ő nyelvükön
szóló beavató előadás keretében megismerkedhettek a
hangszerek királynőjével Orgonával, a bölcs Regiszterrel és a
szeleburdi disszonanciamanókkal is. Az előadás egyaránt elbűvölte a gyerekeket és a kísérő pedagógusokat is, a gyönyörű környezet és az igényesen megszerkesztett előadás nagy
élményt nyújtott elsőseinknek.
Érdeklődő diákjaink Zenés színpad világa című programsorozat III. részében Párizs, Bécs és Olaszország sziporkázó társasági-társadalmi életébe pillanthattak be a zenén és
Selmeczi György zeneszerző, karmester szavain keresztül.
A második évfolyam tanulói és tanítói a Pesti Magyar
Színházban jártak, ahol Astrid Lindgren világhírű gyerektörténetét, a Harisnyás Pippit nézték meg. A mozgalmas, játékosan megkomponált és rendkívül látványos darab minden nézőt - beleértve a mintegy kilencven martonvásári
diákot is - levett a lábáról. Terveik szerint a következő évadban ismét ellátogatnak ebbe a színházba, ahol jobbnál-jobb,
gyerekeknek szóló darabot játszanak.
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A gyermeknap alkalmából táncos lábú tanulóink napindítóként Südi Iringó tánccsoportjainak fellépése után közös
tánccal mozgathatták meg magukat. Bemutatkozott az egy
éve működő martonvásári tánccsoport is. Ezt követően valamennyi évfolyamon játékos csapatversenyen vettek részt
diákjaink, ahol különböző feladatokban kellett számot adni
ügyességükről, tudásukról. A nap zárásaként jókedvű csapatversenyen mérték össze erejüket a nyolcadik a és b osztály tanulói.
Minden évben megrendezésre kerül iskolánkban az Egészségnap, hiszen különösen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink
újra és újra találkozzanak az egészséges életmód fontosságával. Programjaink fő szervezője Rottenberger Sándorné,
Erzsi néni idén is számos izgalmas témában hívott előadókat. Külön öröm és büszkeség a tantestületünk számára,
hogy az évek során több volt martonvásári diák is előadóvá
vált, akik örömmel térnek vissza egykori iskolájukba. Dr.
Szeles Flórián Péter az újraélesztés és az elsősegélynyújtás
témájában tartott előadást. Novozánszki Soma mindennapi
allergiáinkról, Szabó Dóri gyógynövényeink és fűszernövényeink hasznáról
beszélt. Gyulai Kata a fogápolás és a
szájápolás kérdéseibe avatta be diákjainkat, Fábiánné Susán Szilvia és
Baczakó Andrea az Ercsi Egészségügyi Központból érkezett hozzánk,
hogy az egészséges táplálkozásról beszéljenek. Horváth Márta védőnő a
kisserdülőkori változásokról, Bíróné
Füzi Éva a felnőtté válás kérdéseiről
beszélgetett a csoportokkal. Dr. Pásztor László Játékos tudomány címmel
tartott Dolinka Éva védőnő közreműködésével lebilincselő előadást hatodikosainknak, Marton János a dohányzás ártalmaira hívta fel a figyelmet.
Külön köszönjük Dolinka Éva védőnő
segítségét, aki oroszlánrészt vállalt a
szervezésben. Az előadások szüneteiben sok-sok finomság
várta diákjainkat. A zöldségek, gyümölcsök mellett nagy sikert arattak a Horváth Márta védőnő által készített lencsekrém, brokkolikrém, tojáskrém, halkrém és répakrém kóstolók is. Iskolagyümölcsöt szállító Fiskus Béla váli
gyümölcstermelő jóvoltából friss almalevet kóstolhattak
diákjaink. Fiskus Bélától ezen kívül finomabbnál finomabb
zöldségeket és gyümölcsöket, Cseprekál Istvántól sajtféleségeket, a martonvásári Tescótól ízletes kenyérféleségeket
kaptunk az egészségnapra. A különböző zöldségekből, sajtokból, gyümölcsökből a tanárok által elkészített tálakon
mindenki találhatott magának kedvére való finomságot. Ezúton is köszönjük valamennyiük munkáját, támogatását.

MÁJUSI VERSENYEREDMÉNYEK:

Simonyi Zsigmond szövegalkotási pályázat:
Rezessy Júlia 3.hely
(magyartanára: Bottyánné Márkus Olga)
Versünnep Fesztivál Országos Gála:
különdíj Nagy Lázár (tanítója: Kőrösiné Lőrincz Erzsébet)
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Triáda matematikaverseny megyei döntő:
3. évfolyam: Bíró Dóra Anna 1. hely
Jáky Blanka 2. hely, Szmilkó Zóra Hanna 3. hely
4. évfolyam: Kárász Péter 1. hely
7. évfolyam: László Luca 1. hely, Mednyánszky Pál 3. hely
8. évfolyam: Gábor Ákos 3. hely
(tanáraik: Kőrösiné Lőrincz Erzsébet,Peregovits Erzsébet, Sinka Zsuzsanna, dr.Cseh Lajosné)
Év végéhez közeledve kialakultak a levelező rendszerű országos tanulmányi versenyek eredményei is.
A 12. Matekguru levelezőverseny országos döntőjét
Nyíregyházán tartották, ahol a 2x2 néha 5 csapat a 9. helyet szerezte meg. Csapattagok: Bíró Dóra Anna, Jáky
Blanka, Nagy Lázár, Purcsel Nóra
Az Agyafúrtak csapat a 10. helyen végzett. Csapattagok.
Bardocz Johanna, Márkus Csenge, Daradics Bence
tanítójuk: Kőrösiné Lőrincz Erzsébet
Országos levelező matematikaverseny:
Szmilkó Zóra Hanna 1. hely
Radvánszki Benjámin 2. hely
Fischl Emma és Kiss Gergő 3. hely
(tanítójuk: Peregovits Erzsébet)
Országos levelező anyanyelvi verseny:
Fekete Erika 3. hely
(tanítója: Peregovits Erzsébet)

								

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁRA
GYŰJTÖTTÜNK

A Brunszvik Teréz Óvoda javára, május 13-án
rendezett jótékonysági buli remekül sikerült.
A zenét a már sokak által ismert DJ Kozi szolgáltatta, nagy
sikerrel, illetve fellépett a Csinibabák formáció is. Tetszésnek
örvendett a jelmez, illetve a titkos táncverseny is, melynek
független zsűrijét, a meghívott Virág Évi és párja VisnyaiNagy András kétszeres magyar boogie-woogie bajnokok
alkották. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, minden jól
alakult, és a rekord összegű bevételt az óvoda árnyékolástechnikájára fordítjuk!
Köszönjük mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a buli
létrejöttéhez, sikeréhez! Köszönjük elsősorban a Szűlői Munka Közösség tagjainak, a Brunszvik Teréz Óvoda dolgozóinak
és a Brunszvik- Beethoven Kulturális Központnak, illetve az
alábbiakban felsorolt támogatóknak, felajánlóknak, akik közül legtöbben a jelentős értékű és mértékű tombola nyereményekhez járultak hozzá:
Székesfehérvár Hotel Vadászkürt, AK nyomda Kft., AlfaRadiál Plusz Kft., Alpha Premium Pénzügyi és Tanácsadó
Kft., Anita ABC, Bárányos Renáta fitness edző, Bruck Service Kft., Búza Virág -AVON, Buzás Tamás fotós, Central
Container Kft., Dynamic Dance Crew ECDS Martonvásár,
Drago Rosso Étterem és Pizzéria, EasyWash kézi autómosó, Enis pékség Martonvásár, Fazekas Levente fotós, Fincsi
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Országos levelezős környezetismereti verseny:
Fekete Erik és Izsák Jenő 2. hely
Szőke Balázs Barnabás 3. hely
(tanítójuk: Peregovits Erzsébet)
Országos levelezős honismereti verseny:
Wagner Viola Anna 1. hely
(tanítója: Királyné Filemon Krisztina)
Abacus Matematikai Lapok logikai pontversenye:
Bíró Dóra Anna 2. hely (tanítója. Kőrösiné Lőrinc Erzsébet)
Valamennyi diákunknak gratulálunk az elért eredményéhez,
tanáraiknak, szüleiknek köszönjük a támogató, felkészítő
munkát!
| Rezessyné Zsoldos Erika

Tejbolt, Forum Martini Martonvásár Város Lapja, Forum
Martini Polgárőr Egyesület, Forum Martini Polgárőr Lovas
Egysége, Für Elise Kávézó, Golden Tiger’s Kungfu Iskola,
Hájas Petra -nyomdai munka, Harmónia Körömstúdió:
Szeles Julianna, Szeles Edina, Has-Bár, Hungarotrans Sped
Kft., Juhászné Juhos Andrea, Kajászói Taktikai Élménypark, Káplár Gym elsőszámú edzőterme Martonvásár,
Kastély Kávézó, Kávégép24, Keczán Bútor, Képesvarázs
Kft., Kert-Ép-Ker Bt.-Gazda-Sági Bolt, Kiss Dóri fodrász,
Kiss Gábor fodrász, Kiss Gáborné fodrász, Kortyis Dávid
fotós, Kramár és Társa Kft., Kunsági Zoltán és Kunsági Tibor, Lizák Bence -informatikus, Macska Panzió, MambaKer Zöldségsziget, Marton Klinik Diagnosztikai Központ,
MartonSport Nonprofit Kft., Martoni Szászorszép Kft, Kovács Gabriella-fodrász, Medicz Gyógyszertár, Mel-Dressz,
MolnárKlíma, Mustang SE, Műszaki Raktáráruház- IntTrade Hungary Kft., Napsugár Cukrászda, Ninaci Rozália
-gyógymasszőr, Novozánszkiné Almási Zita -Forever üzleti
partner, Patkós Anetta-fitness edző, Patrícia Állatorvosi
Rendelő és Kutyakozmetika, Pilinyi Kriszta - ékszertervező, Pletser Virágbolt, Póka Noémi, Postakocsi Étterem,
Radványi Mónika -kozmetikus, Rehus Üzletház Kft., Rózsa
Szépségház, SpecVéd Bt., Sportmánia Kft., Szigetvári Szabina-masszőr, Takács Kata-pedikűr, Varga István, Vianni
üzlet Martonvásár, Vintage Beauties, Reform -Virág Kft.Virágbolt Martonvásár.
Köszönjük, hogy ennyien eljöttek, eljöttetek!
| Kramárné Putnoki Katalin • SZMK elnök
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ELSŐÁLDOZÁS

Május 21-én tizenöt gyermek járult először a szentáldozáshoz. Kovács Zoltán atya a zsúfolásig megtelt
templomban meghitté, családiassá tette a szertartást. A szentmise után szeretetvendégség keretében
együtt ünnepeltek kis elsőáldozók és a családjaik.

KERTBARÁTOKNAK

								
Nyárelő havában a Nap egyre magasabban jár, a nappalok még hosszabbodnak és sokféle zöldség, gyümölcs terem
a kertünkben. Megkezdődik a befőzési szezon, hogy a nyár
ízeit átmentsük a szűkebb időszakokra. Mindenkinek megvan a maga tuti receptje. de általában jellemző, hogy túl sok
cukrot használunk és túlfőzzük a lekvárokat. Huszonöt % feletti cukornál és megfelelő hőkezelésnél a legtöbb korokozó
nem életképes. Kísérletezzünk, hogy a lehető legfinomabban
őrizzük meg a gyümölcsök ízeit. A gyümölcsök egy részét
cefrézhetjük. Az érett, nem penészes, tiszta gyümölcsöket
gyűjtsük a mennyiségnek megfelelő méretű és tiszta erjesztő edénybe. Az összezúzott gyümölcsöket zajos erjedéskor
nyíltan, ezt követően zártan, oxigéntől elzárt módon erjesztjük. A kiforrt cefrét mielőbb főzessük ki.
A korai borsó helyére paradicsomot, karalábét palántázhatunk, uborkát, akár rövid tenyészidejű csemegekukoricát
vethetünk. Rendszeresen locsoljuk a veteményeket. Ha tehetjük, mossuk le időnként vízzel a bokrokat, fákat megszabadítva azokat a rárakodó portól. A levirágzott nárciszok,
tulipánok hagymáit szedjük fel, és száraz hűvös helyen tároljuk az augusztusi ültetésig. Rendszeresen irtsuk a gyomokat,
így kedvezőtlen feltételek alakulnak ki a csigák számára. Védekezzünk az atkák és egyéb szívó-rágó kártevők (burgonyabogarak, kabócák) ellen, mert ezek segítik egyéb betegségek
elterjedését. A leanderek teljes virágpompával, most hálálják
meg az eddigi törődést. Ügyeljünk a levéltetvekre. Szappanos
vízzel gyéríthetjük a számukat.
A gyümölcsösökben a korai meggyek, cseresznyék szürete
javában tart. Az őszibarackosokban, kajszi ültetvényekben és
almásokban, az egyik legfontosabb munka a gyümölcs ritkí-
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tást kell elvégezni. Alapelv, hogy két meghagyott gyümölcs
között egy harmadiknak el kéne férni.
A tavaszi gondok után a szőlő szépen fejlődik. A hajtásokat folyamatosan húzzuk a huzalok közé, ügyelve a vékony
lombfal kialakítására. Egy folyóméterre maximum 2,5 m2
lombfelületet hagyhatunk, e felett már jelentős az önárnyékolás. A felesleges és meddő hajtásokat a hónap elején még
eltávolíthatjuk. A hónaljhajtásokat csípjük ki. Rendszeresen
védekezzünk a gombás fertőzések és az atkák ellen. A nyár
eleji esős, párás időjárás különösen kedvez a kórokozóknak.
Használjunk felszívódó és kontakt szereket egy időben. Ne
várjuk meg a végső határidőket, mert néha pár óra alatt fertőződhet az egész ültetvény. A sorokat tartsuk gyommentesen, ezzel a cserebogár pajorok egy részét is elpusztíthatjuk.
Az új ültetésű szőlők védőkupacait a kapálások során bontsuk el. Júniusban még végezhetünk zöldoltást. Az ültetvényben gondoskodjunk a vízfogókról, vízelvezetőkről, hogy a
nyári zivatarok minél kisebb pusztítást végezzenek. A pincét
tartsuk tisztán, az apadó hordókat töltögessük fel.
| Uhrin Gábor
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LABDARÚGÁS

								
Fejér Megyei Öregfiúk bajnokság 2. csoportjában a előző két
év bajnoki címe után most második helyre szorult a csapat.
Fejér Megyei I. osztályú férfi felnőtt csapatunk az előkelő 4.
helyen végzett.
Az NB III-ban indított U19-es csapatunk 16 ponttal a 12.
helyen zárt.
A szintén NB III-as U17-es csapatunk pedig a 11. helyen zárt
szintén 16 ponttal. Mindkét csapat győzelemmel búcsúzott
ettől a szinttől, mivel a sajnálatos létszámhiány miatt a jövőben már nem NBIII-ban indítjuk az utánpótlás csapatainkat.
U16-os csapatunk 12 csapatból a 8. helyen végzett.

KÉZILABDÁS HÍREK

A Bozsik rendszerben játszó U7, U9, U11, U13 esetén nincs
tabella.
További információk: MSK facebook

-Pest megyei női junior bajnokságban: Martonvásár 16. hely
Edző: Varga Zoltán
-Veszprém- Fejér megyei férfi felnőtt bajnokságban:
Martonvásár 10. hely, Edző: Varga Zoltán
-Pest megyei férfi junior bajnokságban: Martonvásár 9. hely
Edző: Adácsi Franciska

GÓLLÖVŐ LISTA:

Véget értek a bajnokságok, amelyekben a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület több évtized után, újra 4 csapattal szerepelt.
Örömünkre novembertől birtokba vehettük új sportcsarnokunkat, ahol rendszeresen hazai mérkőzésekkel, sokszor telt
ház előtt mutatták be csapataink tudásukat. Köszönjük a játékosoknak és a lelkes szurkolóknak a részvételt.
Köszönet azoknak, akik már több mint 10 éve ápolják kézilabdás hagyományainkat és vezetik az MKSE-t:
Orosz Tamás elnöknek, Dobos Péter és Kupi Tamás elnök
helyetteseknek, valamint Nagy Líviának az ad- minisztrációs
munkákat. Dicséret az edzőknek.

EREDMÉNYEK

-Fejér megyei női felnőtt bajnokságban: Martonvásár 2. hely
Edző: Egervári Tamás

Koller Rebeka (felnőtt) 107 góllal a csoportban 6.,
rájátszásban 22. hely
Hargitai Emese (junior) 62 góllal a csoportban 10. hely
Láposi Viktória (junior) 50 góllal rájátszásban 38.hely
Dobos Péter (felnőtt) 136 góllal 5. hely
Varga Vince (junior) 124 góllal a csoportban 18.hely
Láposi Norbert (junior) 28 góllal rájátszásban 3. hely
GRATULÁLUNK!
| Hargitai Lászlóné

IFJÚ KÉZISEK
A legfiatalabbak (lány és fiú U9 korosztály) 6 kupanapon
részt vettek (ebből kétszer házigazdaként), ahol két-két mérkőzésen csiszolhatták a tudásukat a gyerekek. Ebben a korosztályban azonban még nincs tabella, így helyezést sem
tudunk közölni.
A nyári szivacskézilabda táborra még van néhány hely
(2007-ben született vagy fiatalabb iskolások részére), aki jelentkezni akar, itt tájékozódhat: iroda@martonsport.hu vagy
20/241-1758. A 2007-ben születetteket és fiatalabbakat továbbra is várjuk, csatlakozzanak!
| MartonSport

GYEREKNAP

								

Fúvósok, mini quad, ugrálóvár, gyűjtés az ajándékért, tai chi bemutató, ping-pong, kung fu,
zenészek, balett és hi-hop táncosok, arcfestés,
idén famászás, foglalkoztaó kicsiknek és nagyobbacskáknak, íjászat, sakk, csillámtetkó, de
nem is érdemes tovább sorolni, mert amelyik
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gyermek nincs ott a város gyermeknapján, az
abban az évben egész biztos az egyik legtutibb
bulit hagyja ki.
Biztosak vagyunk abban, hogy gyermekeink
máris várják a 2018-as gyereknapi rendezvényt!
| Forum Martini
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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
07.30 - 11.00
csütörtök
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
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK:
Boda Márk
Demblovszky Soma
Fülöp András
Kupi Kristóf

ELHUNYTJAINK*
Eisenbacher Jánosné / 91 éves
Fiáth Istvánné / 77 éves
Németh István / 73 éves
Schmidt Viktória / 39 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

!

ORVOSI RENDELÉS - IDŐPONT VÁLTOZÁS

Háziorvosaink június 19. és szeptember 8.
között a következő rendelési időben várják a
betegeket:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök:
péntek

MARTONVÁSÁR: július 1., 2.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: június 24., 25.; július 15., 16.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: július 8., 9.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

!

KÖZLEMÉNY

							
A Martonvásárért Alapítvány Kuratóriuma - az
Alapító Okiratában foglalt kötelezettségének eleget téve - ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot,
hogy 2017. május 26-i ülésén elfogadta az elnöki
beszámolót az Alapítvány 2016. évi tevékenységéről és jóváhagyta a 2017-re előirányzott célokat. Az
Alapítvány 2016-ban fásítást és hulladékgyűjtőkihelyezést hajtott végre állami támogatásból,
továbbá a Magyar Népdal Napja rendezvénysorozatára a Mezőkölpényből érkezett testvértelepülési
delegáció ellátásához biztosított forrást.

08:00-13:00		
08:00-13:00
12:00 -17:00
08:00-13:00
08:00-13:00

A rendelés első órájában adminisztráció, kötözés,
injekciók beadása.

APRÓHIRDETÉS

Mindemellett több kisebb esemény támogatására
is sor került, mint a járás polgármestereinek területfejlesztési célok megvitatása érdekében összehívott találkozója, a Magyar Kultúra Napja, illetve
a közművelődési dolgozók napja alkalmából finanszírozott szakmai programok. Az Alapítvány 2017ben elsődlegesen településfejlesztési célokat kíván
megvalósítani a városi zöldterületek fejlesztésével,
illetve játszótér-fejlesztéshez való hozzájárulással.
A Kuratórium elfogadta az Alapítvány számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját, amely alapján
a szervezet 2016-ban – 1 157 000 Ft pénzügyi
eredményt ért el, a rendelkezésére álló pénzeszközök pedig 2 234 000 Ft-ot tesznek ki a beszámoló
fordulónapján.

NÉMET nyelvből évek óta korrepetálok, pótvizsgára sikeresen felkészítek. Hívjanak bátran: 06 30 234 8694!

| Bártol Botond • a Kuratórium elnöke
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Hálás szívvel megköszönjük mindenkinek, aki Eisenbacher
Jánosnét utolsó útjára elkísérte, sírjára virágot helyezett, és
külön köszönetet mondunk Dr. Czikajló Gyulának és asszisztensének Györfi Lászlóné Jucikának az emberséges, megértő
és gondoskodó figyelemért, amelyet emberként és orvosként
tanúsítottak.
| Gyászoló család
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TÁNCGÁLA KÉPEKBEN

A Művészeti Iskola legnagyobb létszámú rendezvénye a hagyományos év végi táncgála, amelyre idén is
nagy lelkesedéssel készültek a táncos lábú gyerekek és tanáraik. Ahogy tavaly, ebben az évben is kegyeibe fogadta a rendezvényt az időjárás, így amellett, hogy tartalmas, igen magas színvonalú előadásokat
láthatott a közönség, amely elvezhette a szinpadnak a térre nyitásával biztosított lehetőségét is. Napsütésben,
jó levegőn, fesztelenül követhette mindenki a táncosok egész évi munkáját bemutató koreográfiákat, hallgathatta a kísérő zenekar kiváló előadását. 		
| Forum Martini

FORUM MARTINI / 2017. JÚNIUS

16

