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Idén Magyar napokat tartottak
testvértelepülésünkön, jövőre mi
látjuk vendégül fúvószenekarukat.

Kétszáz martonvásári Advent első
vasárnapja ellenére is talált időt a
közös testmozgásra.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara első díját a martonvásári Vattacukrok hozták el!

„ A szeretet türelmes,
a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan,
nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra,
a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.”

Pál apostol leveléből vett idézettel köszöntöm a
martonvásáriakat. Ilyenkor Karácsony környékén
különös érzékenységgel fordulunk egymás felé.
Mindenki egy kicsit többet próbál adni szeretteinek.
Van, aki napokig járja a boltokat, hogy bőséges ajándékcsomagot tehessen a karácsonyfa alá, mások az
ünnepi vacsora előkészítésével foglalják el magukat, és bizony sokan vannak közöttünk, akik számára az ünnepek közeledte az anyagi gondokkal való
szembesülés újabb kihívását is jelenti.
Pedig ha egy kicsit elfordulnánk az anyagi világtól,
sokkal nagyobb és kifogyhatatlan kincset találhatnánk – a szeretetet. „A szeretet nem szűnik meg soha.”
üzeni az apostol, bármennyit elosztogatunk belőle,
mindig csak több lesz. Áldott Karácsonyt és gazdag
új esztendőt kívánok minden martonvásárinak! 		
				
Dr. Szabó Tibor

02. oldal
ÓVODA AVATÁS
Új hely a piciknek

„SZÜLTE A SZŰZ
SZENT FIÁT,
ÖRVENDEZZÜNK!”
Egyik régi – sajnos ritkán énekelt – karácsonyi énekünk
első versszaka:
„Ó Jézus, szűzen született szép rózsaszál,
kit lelkem hideg jászolban szalmán talál.
Ó Jézusom, szent jegyesem,
nyugodjál meleg szívemen én kedvesem!”
Karácsonyi énekeink évszázadok óta megjelenítik népünk
ősi, mély hitét, amely az istengyermek születése fölötti
öröm által jutott kifejezésre.
Ezt a hitet tépázta a háború után ránk erőltetett bolsevizmus. Aki meg tudott maradni kereszténynek, annak
szívében ma is megszületik a csendes béke, a benső öröm.
Igen, Isten ajándéka ez a szívbéli öröm és békesség, amelyet az Úrtól kapunk ezen a szent éjszakán, ha hittel megköszönjük neki, hogy Karácsony éjszakáján felvállalta a
mi embersorsunkat annak ellenére, hogy pontosan tudta,
milyenek vagyunk mi emberek, akiknek megmentésére

VAN MÁR HELYE
MINDEN OVISNAK

2013. november 11-én került átadásra a
Brunszvik Teréz Óvoda új épületszárnya.
Stefkovits Ferencné óvodavezető köszöntője után Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő, Dr. Szabó Tibor polgármester, és Dr. Balla Lászlóné nyugalmazott óvodavezető
(mindenki Zsuzsa nénije) osztotta meg gondolataikat a
jelenlévőkkel.
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vállalta a nyomorúságos embersorsot. Mi, akik megpróbáljuk őt szeretni, ezen a szép ünnepen megköszönjük
neki, hogy Ő nem távol élő gazdag idegen, hanem egészen
egy velünk, aki megért minket és főleg nagyon szeret.
Szeret bűneinkkel, szembefordulásunkkal ővele, sőt sokszor
gyűlöletünkkel, mely ellene irányul.
Milyen fájdalom lehet neki – aki szeretetből mindent odaadott értünk – látni ezt a gyűlölködő elutasítást! Tudjam
kimondani ebben a hitetlen, elutasító világban, hogy
köszönöm Istenem, amit értem tettél! Köszönöm, hogy
elfogadsz bűneimmel, gyűlölködésemmel, káromkodásaimmal együtt! Ez a betlehemi kis Jézus rám mosolyog, és
azt üzeni: szeretlek! Még akkor is, ha úgy érzed, nincs benned semmi szeretnivaló, vagy azt érzed: elhagytak, megcsalták a szívemet. Ő az egyetlen, aki Karácsony éjszakáján
bizonyította, hogy nem üres szövegelés az ő szeretete.
Amikor túl vagy már a karácsonyi készület rohanásán,
csak annyit mondj a szívedben: „Köszönöm, hogy szeretsz!”
Meglátod, megszületik lelkedben Isten békéje, amely
minden emberi elképzelést, vágyat meghalad.
Ezt kívánja mindannyiótok számára imádságos szeretettel
papotok:
Schrőder Gyula

Polgármester úr köszöntőjében arról beszélt, hogy men�nyire fontos manapság a család egysége – hiszen ez az a
biztos alap, amelyen egy egészséges társadalom működése nyugszik. A családok támogatásában Martonvásár pedig
igyekszik partner lenni.
Az óvoda épülete a legutóbbi 2007-es fejlesztés után idén
tehát két új szárnnyal bővült. Tessely Zoltán megragadta
az alkalmat, hogy kiemelje Martonvásár fejlődését,
melyet az itt lakók az elmúlt időszakban tapasztalhattak,
pl. térrendezések, a folyamatban lévő útépítések, építkezések. Véleménye szerint városunk kitűnő példa arra, hogyan kell együtt, összefogva haladni előre.
A vendégek nem csak a felnőtteket hallgathatták meg.
Balla Lászlóné az óvoda múltjáról és történetéről szóló
gondolatai után, a Maci és a Delfin csoport kis növendékeinek műsorát csodálhatták meg a jelenlévők. Zenés, játékos,
verses előadásukat bizony nem egy anyuka, nagymama,
nagypapa könnyezte meg.
A program a Művészeti Iskola növendékeinek bemutatójával
zárult. Művészpalántáink többsége a „zeneovi”-ban kezdett
ismerkedni a muzsika bűvöletével, majd alsós általános
iskolásként természetessé vált a zenetanulás. Van, aki
egyszerre több hangszeren is igyekszik kibontakoztatni
tehetségét.
Ezután a vendégek közösen átsétáltak az új szárnyba,
ahol a már működő termeket Stefkovits Ferencné, Tessely
Zoltán és Szabó Tibor jelképesen is megnyitotta egy
nemzeti színű szalag átvágásával.
Kőszegi Boglárka
02

KARÁCSONY
Történeti áttekintés Jézus születésének ábrázolásáról.
Kezdetben Lukács evangélista (Lk 2,6 sk) leírását tekintették forrásnak: „Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a
szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta
és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson.”
Jézus születésének kultusza eleinte nem volt fontos, ezért
az ábrázolásokon gyakoribb a Háromkirályok imádásának
jelenete, mint a születésé. Rómában a 4. század közepétől
szenteltek külön ünnepet Jézus születésének, így ábrázolásának is. E kor szarkofágdomborművein általában a
bepólyált gyermek Jézus a jászolban, mellette egy ökör,
egy szamár, valamint egy, vagy több pásztor látható. EzeGiotto: Jézus születése
ken a korai domborműveken az Istenanya csak akkor látható, ha a születésjelenthez a Háromkirályok imádása is
a 12. századtól kezdve Jézus születésénél is ábrázolták.
társul. Mária az 5. századtól kapta meg állandó helyét a
A jászol-oltár a nyugati képtípusnál is megtalálható.
Jézus születése jelenetben, miután az efezusi zsinat 431A ferencesek hatására megnő az érzelmek ábrázolásának
ben Máriát istenszülőnek, Theotokosznak nyilvánította.
jelentősége, és a 14. században újabb képtípus jött létre:
Szent József a 6. századtól ismerhető fel a képtípuson.
az Istenanya és a gyermek Jézus bensőséges kapcsolatára
A nyugati és a keleti, Bizánci
utalva Mária oldalt fekszik
egyház Jézus születését különágyán és a mellette lévő jászol
böző képtípussal jelenítette
fölé hajolva megsimogatja a
„A kis Jézuska itt van a közelben,
meg. A bizánci képtípus a „szükisgyermek Jézus állát.
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
letés barlangját” ábrázolta,
A 14-15. századra kialakult új
S ne csak így decemberben.”
amelyről az apokrif evangéliképtípuson Mária térdelve
Juhász Gyula: Karácsony felé
umok írnak. Ennek alapján a
imádja gyermekét. A késő
jelenetet sziklabarlangban muközépkorban a téma életképi
tatják, a barlang feletti betlehemi csillag a Háromkirályokra
elemekkel gazdagodik: a betlehemi istálló helyett gyermekutal. Ez a motívum keleti hatásra Itáliában is az egész
ágyas szoba látható, ahol Szent József segít a fürdővíz
középkor folyamán élt. Antik mintát követve Máriát a
elkészítésében. Józsefet gyakran jelenítették meg tiszteleszüléstől kimerülten, fekve ábrázolják, s az apokrif leírátét szimbolizálva Isten felé lábbeli nélkül. Ennek ószövetsok szerint a születésnél jelen volt két bábaasszony Zelomi
ségi előképe Mózes, aki leoldotta saruját az égő csipkeés Salome is gyakran láthatók a kompozíciókon. A bizánci
bokor előtt.
művészetre jellemző még a jászol sajátságos formája: magas felépítmény tartozik hozzá egy, vagy több nyílással.
Istálló, barlang és a kettő kombinációja mellett kialakul
Így a jászol és az oltár összekapcsolása az Oltáriszentségre
egy harmadik képtípus, amelyen Mária Jézus születéseutal. Ezek az ábrázolások egységben láttatják Jézus szükor oszlopnak támaszkodik. A képen megjelenítik Mária
letését kereszthalálával.
őse, Dávid király palotájának romjait is. Később a hangsúly Jézus születésének ábrázolásáról a pásztorok imádáA nyugati egyház elutasította az apokrif evangéliumokat,
sára tevődött. Manapság Jézus születésének jelenetét a
de a két bába megjelenik a kis Jézus fürösztésekor. A betmelegséget, szeretetet sugárzó karácsonyi betlehemek állehemi csillagot eleinte csak a Háromkirályok imádásán,
lítása őrzi.
Pázmány Ágnes • egyetemi tanár

ESEMÉNYEINK
DEC. 14.

TERMELŐI ÉS JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR

DEC. 16.

IDŐSEK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE
11 órakor, az MTA ATK előadótermében
kutatóintézeti dolgozók számára

DEC. 21.

MŰVÉSZETI ISKOLA KARÁCSONYI
KONCERTJE 16 órakor,
a Beethoven Általános Iskola aulájában

reggel 7 órától 12 óráig /Dózsa Gy. út 6./
10 órakor Betlehemezés
DEC. 15.

HARMADIK GYERTYA MEGGYÚJTÁSA

10 órakor, Szeretet vendégség,
a Segítő Szolgálat udvarán
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matrózhoz, aki tengerbe esett, társa
után ugrik a vízbe és maga is odavész. Az ilyen emberek sorsa érdekel
bennünket, és az ilyen emberek
viszik előbbre a világot.
Mint minden jó pedagógus, Te is a
gyerekek érdekeit tartottad szem előtt.
Tantestületi értekezleteken hosszú
vita alakult ki egy-egy tanuló bukásával kapcsolatban. Ha egy tanuló
bukásra áll, abban a pedagógus is
felelős - mondottad.
Saját egészségedet sem kímélve, óriási
munkabírással dolgoztál: „Két végéről
égetted a gyertyát.” Keményen meg
kellett küzdened saját munkatársaiddal, az önkormányzattal, feletteseiddel.

MEGHALT
UDVAROS
KÁROLY
Elmentél Károly. 79 évet kaptál
a Teremtőtől. Életed utolsó 5
évét súlyos betegségben töltötted.
Türelmesen viselted a szenvedést.
Feleséged, Zsóka hűségesen kitartott
melletted, harcaidban és betegségedben. Saját egészségét sem kímélve,
kitartóan ápolt. Köszönjük Zsóka!
Nem mindennapi, különleges ember
voltál. Mindig nyitott az új elképzelésekre, az új formákra. Több lépéssel
mindannyiunk előtt jártál. Sok követőd volt, sok barátod, de legalább
annyi ellenfeled is. Mindig bátran
felvállaltad a konfrontációt, kiváló
vitakészséggel rendelkeztél. Hasonló
voltál ahhoz a pionírhoz, aki egész
életében a titokzatos és rejtélyes
Északnyugati Átjárót keresi, hogy
azon keresztül átjutva ismeretlen, új
világokat fedezzen fel. Vagy ahhoz a
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A Tolna megyei Felsőnyéken születtél, mindig büszke voltál szülőfaludra.
Az esztergomi tanítóképző után a
pécsi Pedagógiai Főiskolán szereztél
matematika-fizika szakos tanári diplomát. Változatos és fordulatokban
gazdag pedagógiai pályádat a fülei
iskolában kezdted. A következő állomás a baracskai általános iskola volt,
innen a székesfehérvári Járási Művelődési Osztályra kerültél gazdasági
felügyelőként. 1969-ben neveztek ki
a martonvásári általános iskola igazgatójának.
Már ekkor felmerült egy új iskola
építésének igénye, amely egyúttal
kiszolgálná a település kulturális
feladatainak ellátását is. Minden
erődet, befolyásodat latba vetve
Neked köszönhető, hogy 1976-ra
megépült az új iskola. Ekkor már nem
Te voltál az igazgató, mert 1973-tól a
Megyei Művelődési Osztályon dolgoztál, a beruházásokért és a fejlesztési tervek végrehajtásáért felelős
vezetőként.
Kemény harcok, heves viták után,
kezdeményezésedre 1981-ben Martonvásáron is létrejött az Általános
Művelődési Központ. Adott volt az új
iskola, és egy szakmailag kiválóan
képzett tantestület. Közös igazgatás
alá kerültek a tagintézmények: az
óvoda, az általános iskola, a zeneiskola, a könyvtár, a klubház és a
néptáncegyüttes.

Az intézmény kisugárzó hatással volt
nemcsak a községre, hanem a szomszédos településekre, az egész térségre.
A környékről sok szülő íratta be gyerekét a martonvásári iskolába, mert
itt sokszínű lehetőségek várták a
gyerekeket. Az országban elsőként Te
vezetted be a szabad szombatot a
martonvásári iskolában.

„... felmerült egy új iskola építésének igénye,
amely egyúttal kiszolgálná a település kulturális
feladatainak
ellátását is. Minden
erődet, befolyásodat
latba vetve Neked köszönhető, hogy 1976-ra
megépült az új iskola.”

1991-ben, az általad kidolgozott
pénzügyi tranzakciók segítségével
megépült az új óvoda Martonvásáron.
(…)
1993-ban a képviselő-testület nyugdíjba küldött Téged. Mivel nem érted
még el a nyugdíjkorhatárt, több éven
keresztül Érden, majd egy budapesti
iskolában tanítottál. Ez méltatlan
volt ahhoz a hatalmas munkához,
amelyet 20 éven át a községben
végeztél.
(…)
Kitüntetésekkel sem halmoztak el.
2001-ben Martonvásár Kultúrájáért
kitüntetést kaptál, 2005-ben Martonvásár Díszpolgára lettél és 2011-ben
–már súlyos betegen – vehetted át az
arany diplomádat.
Az a 20 év, amelyet a martonvásári
iskola élén eltöltöttél, jelentősen közrejátszott abban, hogy Martonvásárnak
kiemelkedő szerepe volt az egész térség fejlődésében. (…)
Köszönjük Károly mindazt, amit
Martonvásárért, értünk tettél!
Az Úristen adjon Neked örök nyugodalmat és örök békességet!
Tóth Iván
A teljes írás a martonvasar.hu
oldalon olvasható
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Robert Wiedemann visszavonult
Robert Wiedemann, testvértelepülésünk, Baienfurt polgármestere 2013 elején bejelentette visszavonulását, mely sokunkat meglepett. A Baienfurtot példaértékűen irányító településvezető 59 évesen, 24 év után, harmadik nyolc éves
ciklusának végén, rengeteg munkával és eredménnyel a háta
mögött, a „csúcson” adta át a stafétabotot az általa is támogatott Günther A. Binder polgármester úrnak, aki 93 %-os
támogatottsággal nyerte a szeptemberi polgármester-választást. Binder úrnak gratulálunk! Reméljük, hogy a közös munka
legalább olyan sikeres lesz a jövőben, mint az elmúlt években.
Robert Wiedemann Martonvásár díszpolgára, ezen alkalommal Baienfurt díszpolgárává is vált, és megkapta a stuttgarti parlament mellett működő „polgármesteri parlament” legmagasabb kitüntetését is, melynek hosszú évek óta alelnöke volt.
A búcsúztatására november 28-án került sor. Településünket
dr. Szabó Tibor polgármester és Horváth Bálint képviselték.
Az eseményen megjelent 600 ember állva tapsolta a
Wiedemann házaspárt, Gerda és Robert Wiedemannt.
Martonvásár nevében köszönjük két évtizedes munkáját, melyet településeink kapcsolatának építéséért végzett. Jó egészséget és minden jót kívánunk neki a visszavonulását követő időkre. Martonvásáron mindig barátként, nagy szeretettel látjuk!
		
		
Horváth Bálint

ST. AVERTINBE
LÁTOGATTUNK
Magyar napokat tartottak testvérteleplésünkön.
Boldogságot érzünk, örömet és megnyugvást. Boldogok
vagyunk, hiszen volt értelme szervezni, egyeztetni, készülni. Örömöt, mert ismét olyat adtunk, amire méltán
lehetünk büszkék. Megnyugvást, mert látjuk, hogy a
művészet pártolása, segítése és művelése olyan nemes
feladat, amiért kell és érdemes erőfeszítéseket tenni.
Négy táncos, négy zenész, két képzőművész, egy tolmács
és egy buszvezető, vagyis a kis csapat két napot oda, két
napot vissza utazott, miközben három napot töltött kint.
A francia családok már ismerősként köszöntöttek bennünket, mi pedig „felvettük” a francia ritmust, vagyis
nem kellett sietni, elmaradt az itthon „jól” megszokott
feszes tempó, a rohanás. Így az is elviselhető volt, hogy
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KIVÁLÓ
POLGÁRMESTER,
KIVÁLÓ EMBER
nyitásként a Napfény íze című majd 3 órás angol nyelvű,
francia feliratos filmet szánták nekünk. Később, az iskolai
előadás után rögtönzött táncházat szerveztünk a gyerekeknek. Megmutattuk, mi a magyar népzene, a népi tánc,
milyenek a hangszerek, honnan jön a kultúránk és a viseletünk, hogy mi még őrizzük a hagyományainkat…
Hétszeresen kiváló minősítésű néptáncegyüttesünk
tagjai ismét csillogtatták a magyar virtus erényeit. A művészeti iskola népzenészei pedig hol simultak a táncokhoz, hol pedig „karcolták” a húrokat vérpezsdítő, magával
ragadó zenélésükkel.
Jövőre mi látjuk vendégül fúvósaikat. Nyarat jönnek
búcsúztatni hozzánk St. Avertinből. Reméljük új főterünk,
a mellette díszelgő múzeumunk, s rendezvényközpontunk
méltóképpen fogadja majd őket, ahogy tette ezt eddig
Martonvásár közössége is.
Pfiffer Zsuzsanna

A Százszorszép Táncegyüttes december 17-én,
az Orbán Viktor miniszterelnök úr által átadásra kerülő Isztambuli Magyar Intézet avatásán
lép fel. Az együttest Gémesi Zoltán új vezető
kíséri, aki martonvásári születésű, sok éven
át a Magyar Állami Népi Együttes és a Budapest
Táncegyüttes táncosa volt, jelenleg a pozsonyi
Szőttes Táncegyüttes művészeti vezetője,
több együttessel számos „kiváló minősítést”
szerzett koreográfus. A megújult együttes
továbbra is várja a táncolni szerető fiatalokat!

05

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÉS KABINETHÍREK
Az év utolsó Képviselő-testületi ülésén módosítottuk a
2013. évi költségvetést, elfogadtuk a 2013. évi költségvetés
háromnegyedéves beszámolóját, a 2014. évi költségvetési
koncepciót, a 2014. évi belső ellenőrzési tervet, a Képviselőtestület 2014. évi munkatervét. Módosítottuk a köztemetőkről, a település rendjének szabályairól szóló rendeletet, elfogadtuk a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló
rendeletet.
Úgy döntöttünk, hogy továbbra is részt kívánunk venni
az „óvodatej” programban.

Elfogadtuk a Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolóját, valamint azt a javaslatot, mely alapján a MÁV vasútállomás peronjainak, az utasforgalmi épületnek és közvetlen
környezetének rendben tartását a Martongazda Kft-n
keresztül önkormányzatunk évi 3,5 millió forint támogatás
ellenében vállalja.
Felülvizsgáltuk a szociális ellátásokat, a Képviselőtestület Szervezeti- és Működési Szabályzatát, a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, valamint az előterjesztések
készítésének rendjéről szabályzatot alkottunk.
Döntöttünk a Forum Martini főszerkesztője által készített beszámoló elfogadásáról, valamint támogattuk Nagy
Árpád, eddigi megbízott főszerkesztő határozatlan idejű
kinevezését.
Egyhangúlag támogattuk a város arculati kézikönyvének elfogadását. Köszönet Pletser Cecíliának a kiváló
munkáért. A kézikönyv, a használatos elemekkel együtt
felkerül a város honlapjára.
Javaslatot fogadtunk el polgármester úr munkájának
értékeléséről és jutalmáról. Városunk vezetője a megszavazott jutalmat ismét a tehetséges martonvásári fiatalok
támogatására ajánlotta fel.
A kiváló gazdálkodásnak és Magyarország Kormánya
támogatásának köszönhetően, Képviselő-testületünk
döntésének megfelelően, 2014-ben a helyi adók,
ár- és díjtételek nem emelkednek!

2014. január 29-én (szerdán) 18 órakor, a Beethoven
Általános Iskola aulájában Közmeghallgatást tartunk,
melyre minden martonvásárit szeretettel várunk.
Horváth Bálint • kabinetvezető

BESZÁMOLÓ A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL
November 21-ére hívta össze Törő Gábor elnök Fejér megye
Közgyűlését, ahol hét napirendi pontot tárgyaltunk meg.
Az első három napirendi pontban beszámolókat hallgattunk meg, majd elfogadtuk a Fejér Megyei Önkormányzat
háromnegyedévi költségvetését, a 2013. évi költségvetés
módosítását, és a 2014. évi költségvetési koncepcióját.
Ezután két érdekes, kiválóan előkészített beszámolót
hallhattunk. Fejér megye egészségügyi helyzetét dr.
Müller Cecília megyei tisztifőorvos ismertette. A tájékoztató célja, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét Fejér
megye lakosságának egészségi állapotában megfigyelhető országostól való eltérésekre, a területi egyenlőtlenségekre, és irányt mutasson a szakembereknek az optimális
fejlesztési stratégiák kidolgozásához.
Az előadásból kiderült, hogy városunk lakosságszámának
növekedése a megyében a legkiemelkedőbbek között van,
az öregedési index pedig a Martonvásári járásban a legjobb
(Az öregedési index az időskorú népességnek (65 év felettiek)
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a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított
arányát fejezi ki, ami a népesség korösszetétel - változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora). A beszámolókból megtudtuk, hogy a nők és a férfiak
más-más betegségcsoportokban mutatnak egymástól jelentősen eltérő halálozási gyakoriságot, illetve ugyanaz a
halálok is nagyon különböző gyakorisággal fordul elő a két
nemben, ezért különbözniük kell a megelőzésükre, csökkentésükre irányuló intézkedéseknek is. A beszámoló
részletezte a halálokok struktúráját járási szinten, Fejér
megye járványügyi helyzetét, az életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítését, a közegészségügy helyzetét,
a kormányzati intézkedéseket, ezzel lehetővé téve az egészséget fejlesztő célok megvalósulását.
Fejér megye növényvédelmi és talajvédelmi helyzetéről,
lehetőségéről, az országosan kiemelkedően fontos vetőmagelőállítás helyzetéről dr. Pálmai Ottó, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság vezetője számolt be. Beszámolóját külön kiegészítette azzal,
hogy az időjárás változása miatt mennyire fontos lenne az
öntözés, és milyen nagy károkat okoz megyénkben is a
nagymértékű erózió.		
Farkas Erzsébet
06

SZESZGYÁRBÓL
RENDEZVÉNYKÖZPONT
Az Emlékezés tere mögött nemrég lebontott épületek ahhoz
az ipartelephez tartoztak, amelyben 1945 előtt egyebek
mellett az a szeszgyár működött, amelyeket a korosabb
martonvásáriak még „üzemben” is láthattak.
A szeszgyárat ugyan sokan a sörgyáros Dreher família
nevéhez kötik, az igazság azonban az, hogy a létesítményt
1863-ban Brunszvik Teréz fivérének, Ferencnek a fia,
Géza (1834-1899) alapította. (Húsz évvel később ő nyitotta meg az óvodát is, amelynek a ma is látható épületét
özvegye és a nővére, Brunszvik Mária emeltette.)
A martonvásári szeszgyárat az elsők között Fényes Elek
említi: „Van itt szintén az uraságnak egy szeszgyára,
melyben 24 óra alatt 9 akó 35 fokú szesz termeltetik,
többnyire kukoriczából [sic!], s az évi termés 7 hónapon át
1890 akóra megyen,” Az onnan naponta kikerülő 200 akó
moslékot pedig a 106 göböly [szarvasmarha] hizlalására
és a tehenészetben hasznosítják. (Ld. Magyarország
ismertetése. 1. köt. Pest, 1865. 115-116. old.)
Az új üzem hamarosan technikai felfedezéssel is büszkélkedhet; eszerint a nyersanyagot felesleges „megdarálni,
majd légüres térben gőzölni”, mivel „egész szemekben
meggőzölve még jobb eredményt érhetni el.” A gróf a gyár
köré egyéb ipari létesítményeket tervez, ezt azonban a
pénzügyi válság (1873) és az új szeszadó törvény (1888)
meghiúsítja. 1890-ben aztán a szeszgyár „osztalékolt mezőgazdasági gyárrá” alakul. Épül egy kis gőzmalom is,
amelynek a napi őrlése 25 mázsáról gyorsan 40-re emelkedik, így a gróf vállalkozása ismét nyereséges lesz.
Közben Brunszvik Géza magánélete szomorúan alakul:
a gyermekeit sorra eltemeti (az első házassága pedig válásba torkollik), így a gróf, utódja nem lévén, Bécs mellé
költözik, és a martonvásári javait 1893-ban eladja Habsburg
József Károly (1833-1905) főhercegnek. Ezt követően a
gyártelep rohamos fejlődésnek indul: új gépeket vásárolnak,
a „gőzmalmi osztály” teljesítményét két és félszeresére
emelik, kiépül a hozzá vezető, keskeny vágányú vasút,
egy nagyteljesítményű szivattyú beszerzésével pedig a
telep vízellátási gondjai is megoldódnak.
A martonvásári birtokot József Károly a fiának, József
Ágostnak adományozza, ő azonban azt 1897-ben eladja a
sörgyáros Dreher Antalnak (1849-1921), akinek az idejében a téglagyártás is elkezdődik. (Az égetőkemencék
egyszerre 30 ezer téglát tudnak befogadni.) A szeszgyár
területén Weltner Jakab denaturáló üzemet alapít, amely
utóbb a nagykereskedő Gottschlig Ágoston kezére kerül.
Apja halála után a martonvásári birtok élére Dreher Jenő
(1873-1949) kerül, aki nemsokára a magáénak tudhatja
Kelet-Dunántúl legnagyobb kapacitású szeszfinomító
berendezését, és hozzá a közvetlen szeszárusítás jogát
(„szabadraktár” monopólium) is megszerzi.
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A szeszgyár egy 1905-ből való képeslapon

Az 1945-ben államosított iparteleppel kapcsolatban több
terv születik. Az elsőt annak a Martonvásáron alapított
agráregyetemi tangazdaságnak az egyik professzora
kovácsolta, amelynek céljaira az Országos Földbirtokrendező Tanács a volt Dreher birtokból „500 kh jó szántót a
kastéllyal és a parkkal együtt” 1945 májusában lefoglalt.
Az említett tanár emlékiratának a címe – Oktató és kísérleti mezőgazdasági ipari telep létesítése Martonvásáron
– magáért beszél; szerinte e vállalkozáshoz a szeszgyár, a
finomító, a magtisztító telep stb. eleve adott. Az 1945
augusztusában alakult Martonvásár és Vidéke Földmívesszövetkezet szintén szeretné megkapni a szeszgyárat, hogy
jövedelmét a helyi parasztságnak juttassa. Aztán a szövetkezet sorsát megpecsételi az aszály, a hitelhiány és a
politikai viszonyok kiéleződése, a tangazdaságét pedig
az a határozat, amely a felállítandó agráregyetem helyét
illetően Gödöllő javára dönt. A szeszgyár területén végül
is a gépállomás rendezkedik be. (A „már félig lebontott
szeszgyár romépületére”, pontosabban a tégláira sertésól
felállítása céljából a Budapesti Tejipari Egyesülés is
szemet vet, kérvényét azonban a megye elutasítja.)
Nemsokára a szeszgyár kéményét is eltűntetik.
A hajdanvolt martonvásári ipartelep helyén hamarosan
új, közcélú intézmények nőnek ki a földből. A Brunszvik
Géza alapította szeszgyár és a hozzá csatlakozó későbbi
létesítmények emlékét megörökíthetnénk, pl. a bontás
során előkerült, különböző bélyeges téglákkal, az új épület
falába építve. Érdeklődésre tarthatna számot az a kőből
készült kerékvető is, amely a Rákóczi és az Orgona utca
kereszteződésénél ki tudja, mióta védte a falat a kocsikerekek horzsolása elől. A régmúlt időknek e sajátos tanúja megérdemelné a restaurálását, eredetileg ugyanis
csigavonalas volt)
Üvegesné Hornyák Mária
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KÖZEL EGY ÉVIG INGYENESEN TEHET EGÉSZSÉGÉÉRT! – A PROGRAMOK FOLYTATÓDNAK.

SPORTOLNI JÓ
DE EGYÜTT
MÉG JOBB!
Mintegy kétszáz résztvevővel zajlott le december 1-jén a Beethoven Általános Iskolában a
Martonvásári Kulturális Egyesület szervezésében
a Sport- és egészségnap.
Kicsik és nagyok egyaránt találhattak kedvükre való
mozgásformát, ezzel együtt kellemes szórakozást a
martonvásári Sportnapon. Többen a kezdésre, pontban
10-re érkeztek a tornaterembe és indulhattak a kosármeccsek, de az asztaliteniszre és a tollaslabdára is
kihelyezhették a „folyamatosan foglalt” táblát.
Nagy népszerűségnek örvendett a csocsó – még a lányok
körében is – különösen, hogy egy teljesen új, olasz
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gyártmányú szinte professzionális asztal került felavatásra.
Ha mégis akadt olyan, aki nem szereti a csapatjátékokat,
azok is válogathattak a programok között: 10 órától ringató, fél 11-től több turnusban gyermek torna indult, ahol a
kicsiken kívül az anyukákat-apukákat is megdolgoztatták
az edzők. A továbbra is fáradhatatlan anyukák pedig külön
is részt vehettek a női tornán, vagy a délutáni zumbán.
A földszinti osztálytermek egyikében a gombfoci izgalmaiba
merültek el a résztvevők, míg a másikban a sakkal ismerkedhettek kicsik-nagyok, és hogy éhen ne haljon a társaság,
az asszonyok, lányok szorgosan főzőcskéztek okosan, és
egészségesen! Közös, vidám munkával almás-répás golyót
készítettek.
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KÖZEL EGY ÉVIG INGYENESEN TEHET EGÉSZSÉGÉÉRT! – A PROGRAMOK FOLYTATÓDNAK.

Ezen a napon tapasztalhatta meg sok felnőtt mellett
számos gyermek is, hogy milyen finom tud lenni egy szelet
(vagy egy egész!) répa, uborka, karalábé. Sőt, komoly vita
alakult ki a kicsik között – vajon melyik zöldség is a legfinomabb. Hasonló vitát szült a 100%-os gyümölcslék
között a „melyik a legfinomabb?” eldöntése, hiszen amíg a
hölgyek között többen a céklásra esküdtek, a férfiak
többen a cserszegi fűszeres szőlő natúrlére szavaztak.
Az oktató, szórakoztató, egészségmegőrző sportprogramok
mellett délelőtt 10 órától személyre szabott dietetikus
tanácsadás zajlott, mellé teljes körű egészségügyi állapotfelméréssel. Bárki pontos adatokat kaphatott a súlyáról,
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magasságáról, vérnyomásáról, testzsír-százalékáról. A fogyni vágyók bekapcsolódhattak egy fogyókúrás
programba, amely később is személyre szabott segítséget nyújt a kilókkal való küzdelemben. A nagy fogyás
akcióhoz a Védőnői Szolgálatnál még lehet csatlakozni.
Fődíj egy kétszemélyes wellnes hétvége.
A nap tapasztalata egyértelmű: mivel minden huszonötharmincadik Martonvásári Advent első vasárnapja ellenére is talált időt a közös testmozgásra, nem csak érdemes, de mindenképpen szükséges folytatni az eseményt.
Kőszegi Boglárka, Nagy Árpád
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IPARKODTUNK...
„Iparkodjunk, gyerekek” címmel hirdetett szakmaismereti vetélkedőt 7-8. osztályos tanulók részére
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Az első fordulóban a csapatoknak egy feladatlapot kellett
megoldaniuk. Diákjaink lelkesen álltak neki a munkának,
ismereteket kerestek a különböző szakmákkal kapcsolatban, közmondásoknak jártak utána, cégért szerkesztettek.
A második fordulóban egy lakóhelyünkön élő mesterember munkáját mutatták be a csapat által készített plakát
segítségével. Gyönyörű plakátok készültek, rajzokkal,
szakmaismertetőkkel, riportokkal.

Álló sor: Rehus Viktória, Bitó Kitti, Varga Flóra, Rezessy Lili (a megyei
győztesek), Makovics Dorottya, Dudás Noémi, Csepke Nikoletta, Nagy
Cintia, Kovács Áron, Markó Dániel, Szöllősi Dávid, Markó Tamás

A versenyre 60 csapat jelentkezett Fejér megye különböző
iskoláiból. A két forduló összesített eredménye alapján
12 csapatot hívtak meg a székesfehérvári döntőbe, ahova nagy-nagy örömünkre 3 csapatunk is bejutott: a Piros
Masni csapatot Csepke Nikoletta, Dudás Noémi, Makovics
Dorottya, Nagy Cintia, az XYZ-t Kovács Áron, Markó Dániel, Markó Tamás, Szöllősi Dávid, a Vattacukort Bitó Kitti,
Rehus Viktória, Rezessy Lili és Varga Flóra alkották.
A 2,5 órás döntőre a helyi szakközépiskolák színes, érdekes feladatokat állítottak össze. Akadt feladat, amely
ügyességet és gyorsaságot igényelt, pl. megadott minta
alapján kellett apró csempedarabokból csempesort készíteniük. A logikai feladatokban titkosírással kellett közmondást megfejteni, kiterített síkidomok alapján elkészített kockatesteket felismeri. Más feladatokban általános
tájékozottságukról adtak számot: pl. főzési alapanyagok,
szerszámok felismerése. A legösszetettebb feladat talán
az volt, amikor a diákoknak utalásokból kellett rájönni
egy étel, ital vagy édesség nevére, pl. A kőszívű ember fiai
cím Jókai Mór nevére, az pedig a Jókai-bablevesre utalt.
Csapataink nagyon iparkodtak, így az első helyet és a vele
járó 1-1 Sony digitális fényképezőgépet Bitó Kitti, Rehus
Viktória, Rezessy Lili és Varga Flóra nyerték meg. A másik két csapat a 7. és 8. helyet szerezte meg, ezzel 1-1
pendrive és írószercsomag járt. A napot vidám sportprogramok zárták, diákjainkat falmászásra, teremfocira, tiniaerobikra várták a szervezők.
Köszönjük a mesterembereknek: Szöllősi János gépi forgácsoló-esztergályosnak, Varga Zoltán nyomdásznak, Szabó
László pékmesternek, és a gyerekek munkáját segítő
szülőknek támogatásukat!
Rezessyné Zsoldos Erika

PIHENŐNAPOKON IS LELKESEN
Szent Márton legendáját elevenítették fel a katolikus hittanos gyerekek városunk névadó szentjének napján az iskola aulájában. A rendszeres szerepléshez szokott diákok
fegyelmezetten készültek erre az eseményre, még az őszi
szünet pihenőnapjain is lelkesen vettek részt a próbákon.
A siker nem maradt el: a kis óvodások ámulva nézték a
„nagyok” előadását. Köszönjük a gyerekeknek a szereplést, a szüleiknek a rengeteg segítséget, amit egy-egy
ilyen eseményre készülve kapunk tőlük. Köszönjük a Kalász tagjainak és a hittanos szülőknek, hogy a palacsinták
eladásából befolyt támogatásokból modernebb eszközökkel tehetjük majd színesebbé hittanóráinkat. 		
		
Lipovics Anita és Szilágyi Melinda

ELŐNYBEN
A FELVÉTELIN

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium matematika-fizika feladatmegoldó versenyt hirdetett a környékbeli iskolák nyolcadik osztályos diákjai számára. A verseny iránt
mindig igen nagy az érdeklődés a gimnázium matematiFORUM MARTINI / 2013. DECEMBER

ka tagozatára jelentkezők körében, hiszen az első négy
helyezést elérő diákot mentesítik a matematika szóbeli
felvételi vizsga alól.
A népes mezőnyben Kardos Angelika 8. a osztályos tanulónk 3. helyezést ért el, így felvételi nélkül a maximális 50
ponttal jelentkezhet a gimnázium matematika tagozatára.
Szép teljesítményéhez gratulálunk Angelikának és felkészítő tanárának, Dr. Cseh Lajosnénak.
Szeidl Hedvig
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NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
„TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAPISMERETEK ÉS MÓDSZEREK TERJESZTÉSE A MARTONVÁSÁRI
TANKERÜLETBEN” (NTP-EFT-MPA-12)
NEM ELÉG PUSZTÁN
JÓNAK LENNI

Tankerületünk vezetője,
Gózonyné Szekeres Ildikó
szerint meg is kell mutatnunk, hogy jók vagyunk!
FM Mi történik ma a tehet-

A martonvásári Művészeti Iskola
igazgatójával, Nemes Józseffel
és helyettesével Bódi Árpáddal a tehetséggondozással kapcsolatos, éppen záruló projekt
vezetőjével beszélgettünk tehetséges gyermekeink és velük
foglalkozó pedagógusaink lehetőségeiről, valamint a projekt
eredményeiről.
FM Hányan érkeztek a képzésre

a járás intézmányeiből?
BÁ Iskolánként két tanár és két vezető vett részt.
FM Ez nem csepp a tengerben?
BÁ Tantestületenként négy embert
értünk el, ami kis iskolában sokat
jelent. Az ercsi Eötvösben valóban
kevésnek tűnhet, de úgy vettem észre,
hogy minden pedagógus feltöltődéssel
és szándékkal ment haza. Igazából
én is egyedül kezdtem el és ma már
nem is tudom, hányadik programunkon vagyunk túl.
FM Várhatók tehetségnapok.
Mik ezek?
BÁ A program bármennyire is jó,
önmagában keveset ér, el kell juttatni az emberekhez. Ez egy lehetőség,
amelyben a tehetséggondozás bemutatkozik.
FM Hogyan indulhat el egy iskola
igazgatója?
NJ Két lépésben. A futó „tehetség hidak”
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program lehetőséget ad arra, hogy
kollégák, akik rátermettek, szakmai
képzést, kiegészítő információt kapjanak. Az itt elvégzett plusz feladataikat dotálja a rendszer. A következő
lépés az, hogy az irány, amelyet magáénak vall egy tantestület, beépüljön az általános iskolai és művészeti
iskolai tanmenetbe.
FM Célok?
NJ A rövid távú cél az, hogy minden
intézményen belül meginduljon az
együtt gondolkodás, aminek nyomán tehetségponttá válhatnak. Ennek következtében hozzáférhetnek
majd mind a szakmai, mind az anyagi
támogatásokhoz, ami előre tudja
vinni a munkát. Ha ez megvalósul,
az már egy jó bázis arra, hogy valódi
együttműködést alakítsunk ki egymás között. Minél több helyen fut
program, a jó példák annál jobban
húzzák majd magukkal a most még
meg nem mozduló intézményeket is.
FM Mi az iskolák vezetőinek
véleménye erről a folyamatról?
NJ Mondhatom, hogy meglepően
nyitottak voltak. Nagyon pozitívan
gondolkodnak. A visszajelzések alapján van igény rá, a generáló erő megvan.
FM Jól látom, hogy a tehetséggondozáshoz minden adott?
BÁ Igen. Csak lépni kell.
A teljes interjú a martonvasar.hu
oldalon olvasható

ségekkel?
GSZI Akinek szerencséje van,
és belecsöppen egy olyan programba, mint ez a Művészeti
Iskoláé, az nem kallódik el.
FM
A tehetséggondozás
ilyen formája többletterhet
ró a pedagógusokra?
GSZI Vívmánynak tekintem a
Köznevelési Törvényben annak
deklarálását, hogy nem csak a
hátrányos helyzetű gyermekek
azok, akik kiemelt figyelmet,
megkülönböztetett bánásmódot igényelnek. A törvény ebbe
a kategóriába sorolta a tehetségeket is. Ennek megfelelően
az új munkarend lehetővé teszi a nem tanóra jellegű foglalkozást is, akár a négyszemköztit is. Erre eddig nem volt
lehetőség. Azt hiszem, hogy a
legtúlterheltebb pedagógus is,
amikor direkt módon fejleszthet sikeresen egy gyermeket,
akkor abban örömét leli most
is és örömét lelte a múltban is.
FM Azok az iskolák fejlődnek, ahol jók a pályázatírók?
GSZI A mai világban nem elég
pusztán jónak lenni, meg is
kell tudni mutatni, hogy jók
vagyunk. Többek között a pályázatokon való jó szereplés is
része kell, hogy legyen ennek,
mert a fenntartó annyi pénzt
sohasem tud majd beletenni a
rendszerbe, mint amennyit a
pályázatokkal pluszban el lehet
hozni. Ma egy iskolaigazgatónak talán nem túlzás kijelenteni – kötelessége pályázni.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTJAINK*

ÚJSZÜLÖTTJEINK

Timár József / 58 éves
Veszprémi István / 58 éves
Németh Géza / 70 éves
Balogh Istvánné / 69 éves
Pillár László / 54 éves
Cziklin István / 75 éves
Udvaros Károly / 78 éves
Gémesi Györgyné / 65 éves
Kincses Imre / 59 éves

Békési Attila Sándor
Dörömbözi Hanna
Halász Kinga Szabina
Szabó Jázmin

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján

MARTONVÁSÁR: december 24.; 25.; 26.; 27.; 28.; 29.;
január 25.; 26.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: december 22.; (december 21-e munkanap!), január 11.; 12.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

RÁCKERESZTÚR: december 14., 15.; január 1.; 4.; 5.; 18.; 19.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/859-0558
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Hatósági osztály ............................................ 22 / 569-284
Gyámhivatal ................................................... 22 / 569-288
Munkaügyi Kirendeltség, Martonvásár .. 22 /460-023
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607

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

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
- Dolinka Zsoltné
2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefon: 22/461-369; 30/384-4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
- I. körzet védőnője: Horváth Márta, 20/290-5551
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 08.00-12.00
Időpontegyeztetés szükséges!
- Iskolai és ifjúsági egészségügyi védőnő:
Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com
FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (BBKÖZpont)
BBKÖZpont igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Mb. főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Fotók: Pimper Máté, Varga Vince • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Szent L. út 20.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu

ISSN 2060-6346

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

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

IMPRESSZUM

ORVOSI RENDELÉS

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
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RECEPTÜNK
SZILVÁS BUGYOR

Szabó Erzsébet receptje

Már régen üvegekben van a háziasszonyok kamrájában a zamatos, ízes szilvalekvár. Egy tartalmas leves
után nagyon jólesik az ősz ízével megtöltött szilvás
sütemény.
A recept egy kedves kolléganőm édesanyjától származik.
HOZZÁVALÓK

•
•
•
•
•

50 dkg liszt
25 dkg margarin
1 púpozott evőkanál porcukor
2 dkg élesztő cukros tejben felfuttatva
1 tojássárgája

ELKÉSZÍTÉSE

A lisztet a margarinnal jól eldolgozzuk, hozzáadjuk a
porcukrot, egy csipet sót, majd a tojássárgáját és az

LIBABÁL KAJÁSZÓN
A Martonvásári Kertbarát Egyesület évek óta
megtartja Márton napi összejövetelét.
A valóban baráti és szakmai társasági életet élő egyesület taglétszáma örvendetes módon növekszik. Megfelelő
befogadóképességű helyiség hiányában, klubunk már az
elmúlt esztendőben is Kajászón rendezte meg az aktuális
eseményt. November 10-én ismét Vabrik Ferenc szőlősgazda és a Kajászói Kertbarátok voltak a vendéglátóink.
A domboldalba épült pince és borház egykor Dreher Antal
tulajdona volt. A két párhuzamos kb. 50 méter hosszú pinceágat az 1700-as évek elején, építették.
A téglával kirakott pincében és a hozzá csatlakozó fogadótérben terített asztalokkal várták csoportunkat.
A szívélyes köszöntő után Orvos Levente váli plébános
megáldotta az újbort. A modern saválló tartályok főként
Zöldveltelini, Rajnai rizling, Chardonnay, és Kékfrankos
rozé borokat tartalmaznak. Dr. Janky Ferenc röviden isFORUM MARTINI / 2013. DECEMBER

élesztőt. Gyúrjuk úgy össze, hogy a tészta ne legyen
túl lágy, majd hagyjuk 10 percig állni.
(Előző nap is el lehet készíteni, és a hűtőbe tenni.)
A kisodort tésztát vágjuk kockákra és lekvárral töltsük
meg. Alakítsunk batyuformát, a tetejét kenjük meg tojásfehérjével, majd magas hőfokon süssük meg. Ha kisült,
porcukorral szórjuk meg.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

mertette a Márton napi libával kapcsolatos hagyomány
eredetét és Márton püspök életének rövid történetét.
Csoportunk vendége volt Gaszt Kornélia siklósi szőlészborász. Ő is hozott bemutatni és kóstolnivalót saját terméséből. Szívesen válaszolt a szőlőtermesztéssel, borkezeléssel kapcsolatos kérdésekre. Megerősítette a
meghívást a jövő évi Borút találkozóra. Ismertette az
előzetesen összeállított programot.
Nem lehet bál zene és tánc nélkül. Szintetizátoros egyszemélyes „zenekar” húzta a talpalávalót a táncoslábúaknak.
A vendégekkel való közös táncolás, beszélgetés és egymás borainak kóstolgatása erősítette a baráti, kapcsolatokat. A felszolgált finom, bőséges vacsora és a sütemények
elfogyasztása után már lassúbb ritmusokra volt igény. A
jó hangulatú est vidám nótázással fejeződött be. Végére
maradt az örökbecsű: „Nem, nem, nem, nem megyünk mi…”
Búcsúzáskor reményünket fejeztük ki a vendéglátóinknak, hogy talán a jövő évi libabálra már mi fogadhatjuk
Őket városunkban.			
Foki Gábor

AKTUÁLIS KERTI TEENDŐINK
A téli időjárás lecsökkenti az aktuális teendők körét.
Luca napján esetleg egy-két nappal később búzát
tehetünk kis tálba, melyeket nedvesen tartva
Karácsonyra fejlett búzanövény fejlődik ki belőle, mely kedves színfolt a karácsonyfánk mellett.
Ha Újév jön hóval, bővelkedtünk minden jóval –
tartja a népi megfigyelés. Kertünk tervezgetését
már januárban elkezdhetjük. Munkánk sikere leginkább akaratunkban rejlik, de szakértelmünk is
hozzájárul majd. Boldog, eredményekben gazdag
Új Évet kívánunk.
Varga Béla
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APRÓHIRDETÉSEK
Tordason, a Szabadság utcában, eladó egy 68 m2-es, 2 szobás,
jó állapotú családi ház, 1750 m2-es telken. Irányár: 17,9 M.
Tel. szám: 70/613-7732
NÉMETESEK figyelem! Javíthattok még az osztályzatotokon! Segítek, hívj: 22 / 460-257
Matematika oktatás felsőszinten ( analízis, valószínűségszámítás, statisztika) valamint közép és általános iskolásoknak
(fizika, kémia) 28 éves tapasztalattal. 20 / 432-9407

DRÁGA NAGYSZÜLEIM,
VÁRI VILMOS ÉS NEJE VARGA EDIT
idén ünneplik házasságkötésük 50-ik évfordulóját.
Ezúton is szeretnék jó egészséget és hosszú életet
kívánni nekik. Sok szeretettel:
Gönczi Attila és párja Huber Mónika

VÁSÁR

VÁNCSA ILDIKÓ
képzőművész
NYITOTT MŰTERME
Martonvásár Béke u. 69.
Tel.: 06 30 / 911-5672

KARÁCSONYI ÉS JÓTÉKONYSÁGI
VÁSÁR MARTONVÁSÁRON
a Dózsa György út 6. szám alatt (a volt TSZ udvarban)
2013. DECEMBER 14-ÉN (szombaton)
reggel 7 órától, a megszokott jó minőségű
élelmiszerekkel, kézműves termékekkel, várjuk Önöket.
A jótékonysági vásár bevétele – ahogy azt már megszokhatták – idén is a Martonvásáron élő szegény
családokhoz kerül majd.

A KÉK KERESZT CSOPORT HÍREI
Keddenként 17 órakor tartjuk csoportösszejövetelünket, az
Élet Kenyere Közösség termében a Dózsa György út 1. szám
alatt.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik függőségükből megszabadultak, és utógondozó csoportba szeretnének járni, valamint azokat, akik felismerték függőségüket, de változtatni
szeretnének az életükön. Szívesen látjuk társukkal vagy
egyedül is.
Idén december 17-én lesz csoport összejövetel, januárban
14-én lesz az első alkalom.

Egyedi festett üveg, kerámia és egyéb használati
és dísztárgyak (fogasok, méztartók, könyvjelzők,
konyhai tárolók, stb…)
Égetett kerámia festmények, olajfestmények,
grafikák, domborművek.
Aprótól a nagyig remek és hasznos ajándéktárgyak
művészi színvonalon kivitelezve már 1.200. Ft-tól.

VÁSÁROLJON HELYI MŰVÉSZTŐL!
Nyitva: kedd, péntek: 14-17 szombat: 10-12,
egyeztetett időpontban máskor is.

AKIK NÉLKÜL NEM MENT VOLNA

A Dohárszky István vezette Martongazda Kft.-nek,
Megyeri Margit és Varga Péter vezette csapatok
tagjainak szeretnénk megköszönni egész évben
tanúsított kiváló, önzetlen és odaadó munkájukat.
BBKÖZpont

Információ: Kovács Sz. Veronika (veronikapdv @ yahoo.fr ),
Eisenbacher Zsolt 22 / 461-105, Salamon Sarolta önkéntes
30/3832-903, Vargáné Veszeley Erzsébet önkéntes 20/824-3724

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
CZIKLIN ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család
FORUM MARTINI / 2013. DECEMBER
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FOCIS
EREDMÉNYEINK
A Martonvásár Sport Klub (MSK) idei
munkájáról, és eredményeiről.
Az MSK mint az egyik legnagyobb létszámmal működő
martonvásári labdarugó sportegyesület (Alapítva: 1930)
2013-ban is elvégezte a vállalt sportszakmai munkát,
elnöksége vezette és irányította az egyesületet. Fontos
feladatként a versenyszerű bajnokságokban való részvételt és az ott elért eredményeket tartjuk.
EREDMÉNYEINKRŐL 2012-2013:
1. Felnőtt csapatunk - szakvezető: Patkós Csaba
• A megyei bajnokságban 3. helyezett lett.
• A megyei kupában szintén 3. helyen végeztünk.
• Az Országos Amatőr kupában a döntőig menetelve 2.
lett csapatunk.
2. Ifjúsági csapatunk (19 évesek)
Szakvezető: Magyar Balázs
• A bajnokságban 6. helyen végzett a csapat.
• 2013-as őszi szereplés már érettebb, jobb focit hozott,
4. helyen zártuk a szezont.
3. Serdülő csapatunk (16 évesek)
Szakvezető: Bajor Balázs
• Megyei 2. helyen végeztek.
• Az őszi szezonban is kitűnően sportoltak a srácok, a 3.
helyen zárták az évet.
4. Öregfiúk csapatunk (34 évtől felfelé)
Szakvezető Szentkúti Attila
• Öregfiúk a bajnokságban a 4. helyen végeztek.
• Az idei őszi szezonban, erősebb csoportban 7. helyen
fordulnak.
Pályázatunk: A 2013-as TAO pályázatunk jól sikerült!
• Lehetőségünk lesz a sporttelepet minőségi kerítéssel
bekeríteni.
• Tavasszal automata locsolórendszerrel szereljük fel a pályát.
• A klubház (Sportöltöző) felújítása is tavasszal kezdődik,

SAJTÓKÖZLEMÉNY

melyet Martonvásár Város Önkormányzata vállalt és végez.
Köszönet érte a város vezetésének!
Lepsényi Dani (17 éves) és Lepsényi Gergő (20 éves)
ifista testvérpár az utolsó meccsen a felnőtt csapatban
játszottak. Dani fontos gólt is szerzett. GRATULÁLUNK
a jó teljesítményükért!
Klubunk életéről és munkájáról további információk a
www.martonvasar.sk.gportal.hu–n találhatók.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
Tavasszal találkozzunk a focipályán!
MSK vezetősége

UTÁNPÓTLÁS
LABDARÚGÁS

Lezártunk egy sikeres szezont, köszönhető ez lelkes
gyerekeinknek, vezetőinknek, a szülőknek és mindazoknak, akik segítették
egyesületünket. Kívánunk
mindenkinek békességet,
boldogságot, csengőszót és
gyertyalángot, ajándékot,
szeretetet, áldott boldog
ünnepeket! Mustang SE

Ezzel a Derogációs vízi közmű projektek előkészítése KEOP-7.1.0/11 projekt lezárult.
További információk:
Telefon: +36 (22) 460-004
E-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu
Honlap:www.szlvcsatorna.hu

DEROGÁCIÓS VÍZI KÖZMŰ PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE - KEOP-7.1.0/11
2013. december 5-én került megrendezésre a csatorna
pályázat tervezési szakaszának projektzáró fóruma, amelyen részt vettek az érintett települések vezetői.
FORUM MARTINI / 2013. DECEMBER
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SAKKVERSENY
MARTONVÁSÁRON
2013. november 17-én Martonvásár adott
otthont a Fejér Megyei Gyermek Sakkverseny kilencedik, azaz utolsó előtti
fordulójának.
Az utolsó előtti fordulón 80-nál is többen vettek részt,
melynek háromnegyede gyermek volt.
A mérkőzések a nagy érdeklődésre való tekintettel négy
(a negyedik amatőr csoportnak korhatár nélkül) korcsoportban zajlottak, így az egészen kicsiktől a nagyokig
mindenki megtalálhatta a helyét az asztaloknál. A versenysorozat főszervezőjétől, Katona Ferenctől megtudtuk: a
legfiatalabb játékos még óvodás, a legidősebb pedig elmúlt 70 éves. A lányokat és a fiúkat külön értékelték a
svájci rendszerű hatfordulós viadalon, ahol 20-20 perces
gondolkodási idővel mérhették össze tudásukat.
A hangulat remek volt, még a gyerekek is rendkívül színvonalas csatákat vívtak, hol ujjongva egy-egy nyertes
küzdelem után, hol pityeregve a vesztes parti miatt.
Több szülő számolt be arról, hogy a sakknak köszönhetően gyermeke fejlődött a matematikában, vagy sokkal
ügyesebben old meg logikai feladatokat, mint azelőtt. Más
azt emelte ki, milyen nagy mértékű személyiségfejlődést
vett észre gyermekén: megtanult nyerni és veszteni, önfegyelmet, önuralmat gyakorolni.

EREDMÉNYEK:
1-es korcsoport:
1. Szűcs Zétény, 2. Kun Bálint, 3. Kiss Gergő.
2-es korcsoport:
1. Kovács Máté, 2. Dudás Máté, 3. Kratzmajer Ákos.
3-as korcsoport:
1. Szűcs Edina, 2. Ambrus Bence, 3. Hajós János.
A főleg felnőttekből álló 4-es korcsoport nyertesei:
1. Katona Ferenc, 2. Sarok Péter 3. Katona Vilmos.
Gratulálunk!
Minden játékosnak további sok sikert kívánunk az utolsó
fordulóban Székesfehérváron, december 17-én!
Kőszegi Boglárka
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