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FORUM
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02. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

06. oldal
EMLÉKEZÜNK

09. oldal
MIÉNK LESZ A TÉR

„...biztos, hogy mindenki megtapasztalja a sport embernemesítő
erejét – és ez a legfontosabb.”

Szénási Tiborné emlékezik
Magyarország megszállásának
70. évfordulója alkalmából.

Mosolygó virágok és a zöldellő
fű csalogatja a kíváncsiskodókat
épülő főterünkre.

05. oldal

03. oldal
Magyar Népdal Napja
A rendezvény arca: Kacsó Hanga Borbála

Fotó: Farkas József

Pünkösd
80 fős kórus érkezik június 8-án

07. oldal
Június 4.
Nemzeti összetartozásunk napja

ESEMÉNYEINK
MÁJ. 17.

TERMELŐI VÁSÁR

MÁJ. 31.

KÉPZŐSÖK KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
16 órakor
Beethoven Ált. Isk. tornaterem

MÁJ. 31.

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
Terület: Széchenyi István utca, Jókai Mór
utca, Bocskay utca és Teleki Pál utca
14 órától

MÁJ. 31.

NÉPTÁNCGÁLA
16 órakor
Beethoven Ált. Isk. tornaterem

JÚN. 01.

FŐTERÜNK ÁTADÁSA, ORSZÁGZÁSZLÓ
ÉS TRIANON EMLÉKTÁBLA AVATÁSSAL
Megemlékezés a hőseinkről és a
Nemzeti Összetartozás Napjáról
VÁROSI GYEREKNAP
9.30-14 óráig, Emlékezés tere

JÚN. 07.

BICIKLITÚRA - ETYEK
Gyülekező: Családsegítő Szolgálat épülete
9.00 órakor

JÚN. 08.

KIRCHENCHOR MARIA
HIMMELFAHRT KONCERT
10 órakor
MTA ATK park

JÚN. 13.

CSALÁDI NAP
Egészségügyi szűrésekkel
Brunszvik Teréz Óvoda
16 órától

7.00 órától 12.00 óráig
TSZ udvar
MÁJ. 17.

MÁJ. 17.

ASZTALITENISZ ÉS
KOSÁRLABDA
BAJNOKSÁG
Tornaterem
9 órakor
BLACK AND WHITE PARTY
A Brunszvik Teréz Óvoda jótékonysági bulija

19 órakor
MTA ATK ebédlő
MÁJ. 19.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
Téma: INTIM DOLGAINK
17 órakor
Geróts-terem

MÁJ. 23.

TESSELY ZOLTÁN FOGADÓÓRÁJA

17 órakor
Geróts-terem
MÁJ. 25.

AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA

06.00-19.00
MÁJ. 27.

BIZOTTSÁGI- (OKISB, PGB, VÜB) ÉS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSEK

18 órakor
Geróts-terem
MÁJ. 28.

HAGYOMÁNYOS TARTÓSÍTÁS
Füstölés, pácolás, savanyítás, aszalás,
befőttek, szörpök készítése
Előadó:
Magyar László és Simon Viktória
18 órakor
Geróts-terem

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Vasárnap este, egy felemelő sportélmény után írom e sorokat; a
győri kézilabdás lányok ismét Európa legjobbjai lettek. Olyan
ez, mintha labdarúgásban a Real vagy a Bayern legyőzésével
lépnénk az élre… Jó volt büszke magyarnak lenni, nemcsak a
győzelem miatt, de a lányok profi nyilatkozatai, a világszínvonalú rendezés okán is. Lám, ha összefogunk, van önbizalmunk és mögötte tudás, akár a legjobbak is lehetünk!
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ÁLLANDÓ, INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
KOSÁRLABDA, TOLLASLABDA
minden hétfőn 19-20 óra között
TORNA minden kedden 19.30-20.30 között (polifóm szükséges)
a Beethoven Általános Iskolában

Talán a hétköznapokban is ez a mentalitás kellene, hogy
jellemző legyen ránk, magyarokra! Kicsi gyermekkortól a
tudást, a teljesítményt, a kitartást kell példaként állítanunk
fiaink, lányaink elé. Meggyőződésem, hogy jó ötlet volt a
mindennapos testnevelés bevezetése az iskolákban. A sport
versenyzőtársunk tiszteletére, a küzdelem nemességére,
saját képességeink megbecsülésére tanít. Ezek pedig általános
emberi értékek.
Délutánonként, hétvégén magam is szívesen ülök kerékpárra,
és – bár ez nem igazi verseny, legfeljebb saját egészségemért
küzdök –, mégis jó érzés nyomni a pedált, nézni a kilométer
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számlálót – tudok-e legalább „20-as” átlagot menni… És
egyre több szembejövő bringással, futóval találkozom
Martonvásár utcáin!
Még ennél is jobb érzés a focipálya felé kerekezni, hisz szinte
minden nap a kis „Mustang-osokkal” és fáradhatatlan edzőjükkel, Patkós Csabával találkozhatom ott. A hét éves vagy
még ovis kissrácoktól a 14 éves kamaszokig mindenkivel
megtalálja a hangot, tanítja a cseleket, támadási és védő taktikákat, de legfőképp a sportemberi viselkedést, hozzáállást.
Bizonyára nem lesz minden lelkes kis emberből válogatott
focista, valószínűleg még a „megye egybe” sem fér be a nagy
részük, de biztos, hogy mindenki megtapasztalja a sport
embernemesítő erejét – és ez a legfontosabb. Az se igazán
számít, hogy a csemete a labdát rúgja, vagy kézzel dobja,
üti a teniszütővel, vagy a súlyokat emelgeti, a lényeg, hogy
érezze, valamiben ő JÓ, sikere van!
Nekünk felnőtteknek és különösen az önkormányzatnak

pedig az a feladatunk, hogy segítsük megteremteni a sportolás feltételeit: legyen használható pálya, működő tornaterem, sportcsarnok.
Az utóbbi hetekben a sportvezetőkkel, önkormányzati kollégáimmal azon fáradoztunk, hogy e téren is lépjünk egyet előre.
Elkötelezett martonvásári sporttársunk közbenjárásának
köszönhetően egy nagyvállalat nyereségadójának jó részét
városunkban megvalósítandó sportberuházásra ajánlotta fel
– több százmillió forintról van szó. Két pályázatot készítettünk el és nyújtottunk be a felajánlás alapján. Az egyik egy
sportcsarnok, a másik pedig egy műfüves focipálya és hozzá
csatlakozó „sportház” megépítését célozza. A pályázatokat a
nyár folyamán bírálják el.
Bízunk benne, hogy a martonvásári gyermekek a következő
években mindkét létesítményt használatba vehetik – MERT
MEGÉRDEMLIK!
| Szabó Tibor

A MAGYAR
NÉPDAL NAPJA
MARTONVÁSÁRON
MINDENKIRE SZÜKSÉG LESZ!

Mint azt már nyilván többen hallották, a BrunszvikBeethoven Központ országos jelentőségű rendezvény szervezését kezdte meg a 2014-es év elején. Az események mára
abba a szakaszba jutottak, hogy bátran és büszén kijelenthetjük: Martonvásár rendezi meg a Magyar Népdal Napját!
A több hónapi munka eredménye – köszönhetően többek között Kunos Tamás ötletgazdának, városunkban élő Kossuthdíjas zenésznek, a Csík zenekar tagjának – , látható formát
kezd ölteni. Készül az esemény arculata, egy kezdemény a
www.magyarnepdalnapja.hu oldalon már megtekinthető.
Ahogy a Forum Martini címlapjáról sejthető Kacsó Hanga elvállalta a rendezvény „arcának” szerepét. Az MTA ATK is
örömmel biztosít helyszínt a Csík Zenekarnak, a Fölszállott a
páva gálaelőadásának…, és ezen a vasárnapon várhatóan az
MTVA is kitelepül, hogy ország-világ láthassa majd élőben azt,
ami szeptember 14-én Martonvásáron történik.
A Népdal Nap előtti napokon sem unatkozunk majd, hiszen
egy város életében egyszer előforduló történelmi eseményre
készülünk. Pénteken avatjuk fel – remélem közösen, mindenkivel, akinek Martonvásár számít – elkészült városközpontunkat, a Rendezvényközpontot és az Óvodamúzeumot.
Természetesen méltó kulturális eseményt, Horgas Eszter
nagysikerű Carmen előadását hozzuk el, a helyben lakók
nagy örömére.
Hogy száj ne maradjon éhesen és torok se szárazon, arról
szombaton is gondoskodunk majd, hiszen a lezárt Dózsa
György úton a népi kirakodóvásár mellett minden kapható
lesz, mi szem szájnak ingere. Néhány név pedig azok közül,
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Kunos Tamás beszélget Kacsó Hangával
a Magyar Népdal Napjáról a Művészetek Palotája előtt.

akik fentieken túl már bizonyosan tiszteletüket teszik
Martonvásár központjában: Halász Judit, Vad Fruttik,
Punnany Massif, Heaven Street Seven.
Mondani sem kell, ahogy eleddig központja nem volt a városnak, ilyen volumenű rendezvénnyel sem büszkélkedhetett.
Sikere így egyben a város sikere lesz, egy jól megszervezett
Magyar Népdal Napja pedig ennél többet is jelenthet.
Hagyományt teremtve méltó helyszínt biztosíthat majd
Martonvásár azoknak, akik kulturális örökségünknek ezt a
részét művelni vagy hallgatni szeretik.
Szeptember második hétvégéjét tegye hát szabaddá mindenki.
Ki azért, hogy rendezvényeinket látogathassa, ki pedig azért,
mert úgy érzi segíteni tudna, hiszen bármennyire is lelkes
csapat dolgozik azon, hogy városunkat feltegye az ország
kulturális térképére, Önökre, önkéntesekre mindenképpen
nagy szükség van!
A jelentkezőket a megszokott helyen és elérhetőségeken várjuk
szeretettel: Szent László út 20., bbkozpont@martonvasar.hu,
22/460-286.			
| Nagy Árpád
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
Képviselő-testületünk április 29-én tartotta soros
ülését. A legfontosabb témák a következők voltak:
Önkormányzatunk régi elképzelése válhat valóra azzal, hogy
4 csereingatlan és 20,3 millió Ft fejében hozzájutunk a „Malom”
épületéhez, mely így hosszú távon lehetőséget biztosít a művészeti iskola elhelyezésére. Köszönet Kiss Béla úrnak, a jelenlegi
tulajdonosnak a méltányos ármeghatározásért, a közösséget
szolgáló döntésért!
Az ABC áruház és a leendő kulturális központunk közötti
zöldterületet (a központ további bővülését teszi lehetővé, közel
700 m2) meg kívánjuk vásárolni a Tó-Coop Zrt.-től (4,4 millió Ft).
Visszatérítendő kölcsönt adunk a Martonvásári Kulturális
Egyesületnek, mely egy elnyert LEADER pályázatból megvalósítja a kulturális központunk teljes hangtechnikai kiépítését,
továbbá részben finanszírozza a szeptember 12-14. között
megrendezésre kerülő fesztiválunkat.
A legnagyobb volumenű döntésünk a Sportfejlesztési Program
támogatása volt, mely két pályázat a TAO rendszer keretében
történő benyújtását és az önrész biztosítását jelenti. Az egyik a
sportpálya fejlesztését tartalmazza (nagyméretű műfüves labdarúgó pálya, új sportház), melynél az önrészt az ingatlan biztosítja, a másik az iskola területén új sportcsarnok és a környezetében parkolók építését valósítaná meg. A TAO forrást felajánló
cég vezetője Martonvásáron él, a felajánlás mértéke közel 900

TÁJÉKOZTATÓ

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
VÁLASZTÁSÁRÓL
Az Európai Parlament 751 képviselői helyéből 21 fő rendelkezik magyarországi mandátummal.
Magyarország Köztársasági Elnöke az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását 2014. május
25-ére (vasárnap) tűzte ki. A szavazás 6.00 órától
19.00 óráig tart. (…)
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerültek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről értesítőt kaptak. A névjegyzék a helyi
választási irodában (Polgármesteri hivatal 8. iroda, Farkasné
Zámbó Judit, tel.: 06/22 569-207) tekinthető meg.) (…) Azok a
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik
mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk)
miatt, vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak, igényelhetnek mozgóurnát. Mozgóurnát a szavazást megelőző
második napon 2014. május 23-án (pénteken) 16.00 óráig
attól a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján 2014. május 25-én (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a
névjegyzékben szerepel. (…)
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millió Ft, melyért a projektek megvalósulása esetén nem elég
egyszerű köszönetet mondanunk! A sportpálya ingatlanán kívül
kb. 200 millió Ft önrészt kell előteremtenünk az összességében
1,3 milliárdos teljes projekt megvalósításához. A fejlesztés egybevág a következő ciklusra tervezett fejlesztésekkel, melyek középpontjában az iskolák és a sportlétesítmények fejlesztése áll.
A további megtárgyalt és elfogadott napirendi pontok:
Martonvásár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
módosítása; 2013. évi zárszámadása; 2013. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés; Kormányzati támogatás kiadási előirányzat
módosítása; munkamegosztási megállapodások jóváhagyása;
a helyi közművelődésről szóló 28/2005. (X.26.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata; beszámoló a szociális ellátások feladatainak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
teljesítéséről; Rózsa utcai ingatlanok belterületbe vonási kérdése; a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének
véleményezése; beszámoló a katasztrófa- és polgári védelmi
feladatokról; mezőőri beszámoló; a Martonvásári Sport Klub támogatási kérelme; a Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatási
kérelme; a Mezőkölpényi református egyházközség támogatási
kérelme; beszámoló a Rákóczi szövetségnek 2013. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásáról; javaslat további
ingatlanok megvásárlására; javaslat a helyi autóbusz menetrend módosítására; a Martongazda Kft. 2014. évi üzleti terve;
a Martongazda Kft. 2013. évi éves beszámolója; beszámoló a
Martongazda Kft. 2013. IV. negyedévi tevékenységéről.
A bizottsági és képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit –
melyek a részletes döntéseket is tartalmazzák – hamarosan a
www.martonvásár.hu oldalon érhetik el.

| Horváth Bálint • kabinetvezető

Az Európai Parlamenti választásokon egyéni jelöltekre nem,
csak pártlistára lehet szavazni. A választópolgár egy listára
szavazhat érvényesen. Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal.
Szavazni a következő érvényes igazolványok bemutatásával
lehet: lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
személyazonosító igazolvány (kártya fwormátumú) és
mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), VAGY útlevél
és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), VAGY
2001. január 1-jét követően kiállított, személyazonosításra még alkalmas vezetői engedély (kártya formátumú)
és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
A választójog gyakorlása érdekében fontos, hogy a szavazás
előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben
gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről!
További részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri
hivatalban működő helyi választási irodához (Választási Információs Szolgálat, 17. iroda, Buda Gabriella, tel.: 06/22
460-233, e-mail: titkarsag@martonvasar.hu; részletes információ: www.martonvasar.hu/epvalasztas2014), vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. További információt az Európai Parlament választással kapcsolatos honlapján, a www.elections2014.eu és a www.nvi.hu oldalon talál.
| Helyi Választási Iroda
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Jean II Restout

Reviczky Gyula:

PÜNKÖSD
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
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Tisztelt Martonvásári Polgárok,
Kedves Testvérek!
Pünkösdre készülünk, a kereszténység egyik legörömtelibb
ünnepére, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Jézus
mennybemenetelét követően ekkor jött el a megígért Szentlélek
az apostolokhoz, hogy megerősítse őket hitükben, és hogy
erőt adjon az előttük álló feladatokhoz.
Az idei Pünkösdöt különleges látogatók teszik még teljesebb,
szebb ünneppé. Németországi testvértelepülésünk, Baienfurt
római katolikus templomának 80 fős kórusa, a Kirchenchor
Maria Himmelfahrt 2014. június 8-án, pünkösdvasárnap
látogatást tesz Martonvásáron. A vendégek fellépnek a
Brunszvik kastély parkjában, a szabadtéri színpadnál 10 órakor
tartandó ünnepi szentmisén. A szentmisét Bíró László
családreferens püspök, katonai ordinárius mutatja be.
A szentmise után megmutatjuk barátainknak a város új létesítményeit. Vendégeink ebéd után indulnak vissza Budapestre.
Ezúton is szeretettel hívunk mindenkit e szép eseményre,
különösen azokat, akik szeretnének találkozni, beszélgetni,
ismerkedni német barátainkkal, felelevenítve az évekkel
ezelőtti találkozások emlékeit.
Szeretnénk, ha ez az alkalom is tovább erősítené szeretetben
épülő és megértésre törekvő közösségünket!

|

Római Katolikus Egyházközség

05

EMLÉKEZÜNK
Kardos Péter holokauszt túlélő,
főrabbi Magyarország megszállásának 70. évfordulóján
elhangzott beszédéből idézünk,
amelyet a „Közös a múltunk,
közös a jelenünk” címmel tartott megemlékezésen mondott
Budapesten, a Dohány utcai
zsinagóga előtti téren.

Ilona Majorig jutott, nem bírta tovább.
Ott lőtték agyon a nyilasok. De vissza
a Székházhoz: mert ha mi nem is,
de az akkori elnök már tudta, hogy
létezik Auschwitz…
Ezzel a megtévesztő, udvarias megszólítással kezdődött a pokol egy
újabb fejezete.
A többit tudjuk…”

„HERR HOFRAT! – TANÁCSOS ÚR!
Ezekkel a szavakkal fordult a Hitközség akkori elnökéhez Adolf Eichmann,
aki néhány órával a megszállás után
felkereste a Síp utcai Székházat.
Ha ezek ilyen udvariasak, akkor velünk, magyar zsidókkal nem történhet meg az, ami a lengyel zsidókkal
történt. Persze hogy nem történhet
meg, azok zsidók voltak, és nem lengyelek… Ők jiddisül beszéltek, nem
lengyelül. Nálunk azonban egészen
más volt a helyzet.

Ebből az alkalomból kérte meg Victorné
Erdős Eszter Szénási Tibornét, Márta
nénit, írjon néhány sor t arról az
időszakról, hisz itt Martonvásáron
személyes élménye fűződik a 44-es
eseményekhez.

Mi eleinte magyarnak tartottuk magunkat, később magyarnak hittük
magunkat, miközben környezetünkben egyre többen nem tartottak bennünket annak. Máig fülembe csengenek Apám szavai, amit a megszállás
másnapján mondott: Meglátjátok,
nekünk semmi bajunk nem történik,
mert a kormányzó úr megvéd minket.
Nyolc hónap múlva tanúk hozták a
hírt, hogy a halálmenetben HidegségFORUM MARTINI / 2014. MÁ JUS

„Közel 80 év távlatából igyekszem felidézni emlékeimet, első barátságomról, mely Rechniczer Ilikéhez fűzött.
Rechniczerék zsidó kiskereskedők voltak a Budai úton, a jelenlegi Kalmár
vegyesbolt régi helyén. Együtt laktak

a nagyszülők, a szülők egyetlen kislányukkal, valamint az egyedülálló
nagybácsi, aki oldalkocsis motorkerékpárjával az árubeszerzést intézte.
Barátságunk első osztályos korunkban (1939-40) kezdődött. Mivel egy
utcában laktunk, együtt mentünk
haza. Abban az időben a tanítás végén utcák szerint párosával, sorban
kellett hazamenni egy „vigyázó” felügyeletével, aki rendszerint a leg-

messzebb lakó osztálytársunk volt.
Mindketten csendes, nyugodt gyerekek
voltunk, hamar összebarátkoztunk
Ilivel, és a lecke elvégzése után hol
náluk, hol nálunk játszottunk együtt.
Babáztunk, vagy rajzolgattunk, mivel
Ilike a boltból kért rajzpapírt és
színes ceruzákat. Volt egy kis sarok a
nappalijukban asztallal, székekkel,
ahol senki nem zavart bennünket a
játékban. Később már bélyegzőt és
bélyegzőpárnát is kaptunk, így postást is játszhattunk.
Nálunk is jó volt, mert sok állatot
etethettünk, simogattuk a kisnyulakat, a bárányt, vagy a gyümölcsöskertben legeltettük a kislibákat, közben meg másztunk a gyümölcsfákra.
Sámlin ülve figyelhettük az istállóban, hogyan szopik a kis boci, vagy
édesanyám hogyan feji a teheneket.
Kaptunk is mindig a friss tejből.
Kenyérsütés után pedig a kemencében
sült libazsíros-fokhagymás lángost
együtt ettük.
Iliéknek is volt egy telkük a közelben,
ahol zöldségeket termeltek. Szedhettünk belőle, és a kis házban levő teatűzhelyen főzhettünk lecsót, vagy paprikás krumplit. Persze csak olyankor,
mikor felnőtt is tartózkodott a telken.
Barátságunk olyan szorosra alakult,
hogy egymás imáit tanulgattuk. Egy
alkalommal együtt elmentünk a helyi
zsinagógába, ahol a karzatról néztem a
szertartást. Bámultam a sok-sok égő
gyertya fényében tündöklő templom
belsejét. Ilike is eljött velem a mi katolikus templomunkba, ahol egy esküvői
misét követtünk, szintén a karzatról.
Sajnos, az idilli barátságnak 1944-ben,
a zsidók deportálása miatt vége szakadt. Mivel a tanév a bombázások miatt korán befejeződött, a nyarat
Gyöngyösön töltöttem keresztszüleimnél, ahol véletlenül tanúja lettem,
ahogy a csendőrök a fáradt, agyongyötört sárga csillagos tömeget a
vasút felé terelték. Gyerekként az is
megrázó látvány volt, de csak idehaza
szembesültem a szomorú valósággal,
hogy kedves barátnőm és családja is
hasonló sorsra jutott.
A háború végeztével reménykedtem,
hogy talán túlélte és visszajön, de
hiába. Mind odavesztek a gyűlöletpolitika áldozataiként.”
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ELVÁLASZTHATNAK,
DE SZÉT NEM VÁLASZTHATNAK!

JÚNIUS 4.
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
RÉSZLET GRÓF APPONYI ALBERT 1920. JANUÁR
16-ÁN PÁRIZSBAN ELMONDOTT BESZÉDÉBŐL:
„Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről
a békefeltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem
tétovázom azonban és nyíltan kijelentem, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szívesek voltak azokat nekünk
átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok.
Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek
a béke aláírásának megtagadásából származhatnak.
Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék,
hogy választania kellene ennek a békének elfogadása
vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a
kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie,
nehogy megöljék.
Szerencsére még nem tartunk ilyen messze…”
Részlet a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény indoklásából:
„A nemzeti emlékezés a Kárpát-medence népei közös
jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése
azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását, ugyanakkor lehetőséget
ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság a történelmi tragédia után
képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi
feladatok megoldására.”
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Juhász Gyula:

Trianon
(részlet)

Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
(…)
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!
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KÉRDEZZEN!
Jártunkban-keltünkben nekünk szegezik a
kérdést: mikor adják át az épületeket? Felkerestük hát az illetékest, Horváth Bálintot,
hogy megkérdezzük. Ha pedig már ott voltunk,
még egy-két dolgot megérdeklődtünk a beruházással kapcsolatban.

FM A fejlesztések kulcsa az idő és a minőség. Tervezőként, tekintettel erre a projektre, hogyan vélekedik
erről? Megfelelő az ütemezés? Vállalható, netán
kiváló a minőség?
Mindig szeretnénk, ha valami azonnal, másnap készen lenne.
Régen évtizedekig, évszázadokig építették a minőségi középületeket, templomokat. Természetesen megváltoztak a
körülmények, a technológia. A mi esetünkben, ha kisebb
hibákkal is, de jó minőségben, jó árszinten valósulnak meg a
beruházásaink. A határidőket tartjuk.
FM Az időjárás kegyes volt hozzánk, a főtéren már
sétálhatunk is. Látni-e már a fejlesztés végét?
Melyik épület/felület/közösségi tér mikor válik
használhatóvá? (Nem az átadásra gondolok.)
A főtér nagy része már használható, június elsején hivatalosan
is átadjuk a közösségnek. Az épületek nyáron készen lesznek,
a nagyközönség számára programokat szeptembertől fogadhatnak. A sportpálya felé vezető sétány és a járási hivatal
homlokzat-felújítása augusztus 20-ára elkészül.
FM Minden projektnél adottak a kezdeti elképzelések, amelyeket azután az élet átír. Mi változott a
kivitelezés során és milyen kompromisszumokat
kell/kellett kötni?
A tér építése során az ívek megformálása, a lakók behajtója,
a növénytelepítés, a „zongora-pad” bekerülése változott,
szerintem nagyon otthonos és szép végeredményt hozva
magával. A kulturális központ épületének tervei még a kivitelezés megkezdése előtt változtak csekély mértékben, bekerült
a zenekari árok, plusz vizes helyiség, alakítottunk a hangtechnikai kialakításon.
FM A kivitelezők hozzáállásával elégedett?
Igen, szeretném is megköszönni mindkét kivitelező, az SHS
Építő Kft. és az Arttech Kft. rugalmasságát, türelmét és jó
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szándékát! Sokszor lassan tudjuk az eleve nyomott áron
vállalt munkát fizetni, de a kivitelezők megelőlegezik a
finanszírozást.
FM Többet, kevesebbet, vagy pontosan annyit költünk majd a projektre, mint előzetesen gondoltuk?
Közbeszerzésen elnyert munkáért annyit kell fizetnünk,
amennyi a szerződéses ár.
FM Vannak akik jobban szerették volna, ha a fejlesztésre szánt összegből termelő beruházás valósult
volna meg. Erre lett volna-e lehetőség?
Elnyertünk két uniós pályázatot és kaptunk kormányzati támogatást a városközpont kialakítására. Az uniós pályázatoknál a tégla fajtáját és a pontos négyzetmétereket is megnézik, a kormányzati támogatással is pontosan el kell
számolnunk. Arra költhetjük, amire kaptuk. Termelő beruházásra is lehetett és a következő Uniós ciklusban (2014-2020)
még inkább lehet majd pályázni! Persze ez továbbra sem önkormányzati feladat! Én biztatok mindenkit, hogy vállalkozzon,
pályázzon, hozzon létre termelő beruházást! A városvezetés
feladata továbbra is a közösségi létesítmények, infrastruktúra
fejlesztése-üzemeltetése, a fenntartáshoz szükséges adók
kivetése és beszedése, a vállalkozásfejlesztés területén pedig
megfelelő terület kijelölése, cégek idecsábítása.
FM Kérem, mondjon néhány olyan megoldást,
amely egyedivé, különösen használhatóvá, hasznossá teszi a beruházást Martonvásár számára!
Kapcsolódva az előző kérdéshez, nem értek egyet azokkal,
akik a városi környezet szépítését nem tartják gazdaságélénkítő hatásúnak! A szép környezet vonzza a vállalkozásokat,
szolgáltatásokat, a vásárló-közönséget. Tanító hatása, példaértékű ereje lehet a környéken, a településen élők számára,
valódi találkozóhellyé, közösségi térré válhat! A kulturális
épületek megvalósulása egy sok évtizedes hiányt és igényt
pótol számunkra, és lehetőséget ad arra, hogy a többi fejlesztéssel együtt nagyközségből tényleg kisvárossá alakítsa
településünket! Az egyediséget pedig mindenki érzékelni
fogja, amint közösen birtokba vesszük.
FM Lehetne még hozzáálmodni valamit a megvalósult projekthez?
Azt mindig lehet, ráadásul én állandóan tervezek, agyalok a
következő lépéseken, fejlesztéseken. A kulturális központhoz
kapcsolódva el tudnék képzelni egy minőségi éttermet, mely
a turistákat, a rendezvényeket, esküvőket is kiszolgálná; az
Óvodamúzeum udvarán egy igényes játszóteret a gyermekeknek, a Malom utca végén pedig, ahol indul a sportpálya
felé a sétány, egy „Ifiparkot” a kicsit nagyobbaknak. Továbbá
a jó együttműködésre alapozva az MTA Agrártudományi
Kutatóközponttal és vezetésével, mely az utóbbi időben tovább
erősödött, támogatnunk kellene a kastélypark turisztikai
fejlesztését, mely a kutatóközpont vezetésének felvetése
alapján látogatóközpontot, játszóparkot, múzeumfejlesztést
és a „jégverem” helyreállítását tartalmazhatná. Köszönettel
tartozunk főigazgató úrnak, aki éppen most járult hozzá,
hogy a szeptember 14-én megrendezésre kerülő Magyar
Népdal Napja rendezvény nagykoncertjei a szigeten kerüljenek
megrendezésre!
Azt gondolom, dolgozni kell keményen, és meglesznek a
további eredmények is!
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MIÉNK LESZ A TÉR
A tavaszi napsütésben mosolygó első virágok,
a zöldellő fű csalogatják a kíváncsiskodókat
az épülő főterünkre.
A szemekben látható a birtokba vétel türelmetlen vágya. Babakocsis anyukák, bringázó gyerkőcök, a levendulaágyás padján
pihenő idősebbek mind gyakrabban kérdezik: Mikor lesz kész?
A kivitelezők végzik még az utolsó simításokat, befejeződik a
burkolás, helyére kerülnek a padok, a gépészeti elemek.
Hamarosan miénk lesz a tér; június első napján ünnepélyesen
birtokba vehetjük!
Bár korábban nem terveztük, de az ünnep napjáig elkészül az
emlékműves terület felújításának első üteme is. A szegélykövekkel kialakított, jelképes hármas halom kontúrjain
helyezzük el az 1848-49, illetve az 1950-es évek emlékműveit, emléktábláit a világháborús emlékművek köré. A parkosítás átalakításával és a még meglévő romos épületrész bontásával belátás nyílik a kulturális központ épületének udvarára.
Az első világháborús emlékmű felújítására pályázatot
nyújtottunk be, várjuk az elbírálást. Kedvező eredmény
esetén a szobor és talapzatának felújítása mellett, bazaltköves
Már növényzet is borítja leendő főterünket

Az egykori Zászlós-kert az 1930-as években

térburkolatot is szeretnénk kialakítani körülötte. A finanszírozási feltételek megteremtéséig a közlekedőfelületeket
kőőrleménnyel zárjuk.
Az idősebbek emlékeznek még, hogy a tér egykori neve Zászlóskert volt. Nevét a harmincas években felállított országzászlóról kapta. Így magától értetődő volt, hogy az új főterünk csak az országzászló ismételt felállításával lehet teljes!
Az országzászló talapzatán emléktáblát helyezünk el legnagyobb nemzeti tragédiánkra, a trianoni döntésre emlékezve.
Jöjjenek el június első vasárnapjának délelőttjén;
tegyünk együtt tanúságtételt a Nemzeti Összetartozás mellett, emlékezzünk hőseinkre, ünnepeljük
közösen gyermekeinket, vegyük birtokba főterünket!
Legyen ez a nap a martonvásáriak összetartozásának ünnepe!		
| Gucsek István

ÉPÜL, SZÉPÜL A
BAJCSY-ZS. UTCA
A facebookon is megjelentek a Bajcsy Zsilinszky utca
aszfaltozásának képei, hiszen Ambrus István éberen figyelte a munkálatokat, és örömmel helyezte ki a munkálatokról
készült fotóit. Az örömbe azután nem kevés üröm is vegyült,
hiszen nem törődve az útlezárással, néhány vállalkozó az
ottani ipari parkból behajtott a területre, rá a friss, talán még
meg sem szilárdult burkolatra.
Reméljük, hogy a jó alapozás és a megfelelő aszfaltozás - a
nem várt megpróbáltatások ellenére is - hosszan szolgálja a
Martonvásáron közlekedőket, köztük az ipari park mindenkori dolgozóit is. 			
| Nagy Árpád
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TAVASZI
TANULMÁNYI
VERSENYEK
Áprilisban a negyedikesek számára rendeztünk helyesírási
versenyt, melyen a következő eredmény született:
I. Prosser Natália (4.a)
II. Vida Péter (4.a)
III. Vajda Róza (4.b) és Mednyánszky Pál (4.c)
A matematikát kedvelő gyerekek számára több lehetőség is
nyílt arra, hogy próbára tegyék képességeiket:
A Váli Vajda János Általános Iskola az alsó tagozatosokat hívta
matematikaversenyre. A második évfolyamon első helyezést
ért el Mednyánszky Erzsébet 2.b (tanítója: Bagdi Viktória),
a második évfolyamon 2. helyezést szerzett Szekeres Viktor
2.c (tanítója: Stolba Jenőné). Kozári Réka, 3.b osztályos
tanulónk a 3. helyen végzett a harmadikosok mezőnyében
(tanítója: Herlinger Zsuzsanna). A negyedik évfolyamon az
első két helyezés is martonvásári gyerekek birtokába került:
Szabó Barnabás az első, Izsák Béla Gábor a második
helyezést érte el. Mindketten a 4. a osztály tanulói, tanítójuk
Peregovits Erzsébet.
Agárdon a „Triáda” versenyen a környékbeli iskolák legjobb
matematikusai mérték össze tudásukat. Két évfolyamon is
martonvásári gyermek szerezte meg az első helyezést: Gábor
Ákos az ötödikesek, Sulyok Bence a hetedikesek között
bizonyult a legjobbnak. A hatodikosok mezőnyében Gábor
Márton, a negyedikes mezőnyben Szabó Barnabás a
második helyen végzett.

PÁLYAVÁLASZTÁSI
KIÁLLÍTÁS
2014. április 14-én iskolánk hetedik évfolyamának 40
diákja lehetőséget kapott a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarától, hogy elutazhasson Budapestre, a Szakma
Sztár Fesztivál keretében megrendezett a Szakma Kiváló
Tanulója verseny országos döntőjére, amelyet a
HUNGEXPO területén tartottak. Úgy érezzük, hogy ez a
rendezvény segítette felkészülésünket a pályaválasztásra.
Amikor megérkeztünk, kisebb csoportokat alakítottunk, és
úgy jártuk be a hatalmas területet. A felállított színpadon
különböző szakmai előadások, bemutatók zajlottak, ezeket
nagy érdeklődéssel figyeltük. Ezután elindultunk felfedezni
a kiállítóstandokat, ahol rengeteg érdekes szakmát láthattunk. A kiállítás interaktív volt, hiszen néhány szakmát ki
is próbálhattunk, illetve a továbbtanulásban is segítséget
nyújtottak számunkra. Az egyik helyen pl. kérdőíveket,
feladatlapokat tölthettünk ki, amiket az elért pontszámok
alapján kiértékeltek az ott dolgozók. Az eredményekből aztán mindenki egyénre szabottan megtudhatta, hogy mely
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Már alig maradt hely az újabb okleveleknek a dicsőségtáblán

Ercsiben a „Gyors ész hamar kész” területi csapatversenyen
matematikai-logikai feladatokat kellett megoldaniuk a négyfős
csapatoknak. Iskolánk képviselői itt is derekasan megállták
a helyüket. A hatodikos és a nyolcadikos csapatunk az első
helyen végzett (a hatodikos csapat tagjai: Gábor Márton,
Perczel Dénes, Süle Barnabás, Szigeti Noémi; a nyolcadikos csapattagok: Buda Zsófia, Hargitai Eszter, Kardos
Angelika, Szűcs Bence). A hetedikeseknek (Bitó Kitti,
Rezessy Lili, Sulyok Bence, Szeifert Levente) a harmadik,
az ötödikeseknek (Gábor Ákos, Hargitai Eszter, Rezessy
Júlia, Szabó Anna) a negyedik helyet sikerült megszerezniük (Matematikatanáraik: Boross Laura, dr. Cseh Lajosné és
Kiss Zsolt).
Gratulálunk azoknak a gyerekeknek, akik sikerrel képviselték
iskolánkat a különböző megmérettetéseken, és köszönjük
felkészítő tanítóik, tanáraik munkáját.
| Szeidl Hedvig

szakmai terület, foglalkozás illik leginkább képességeihez.
A rövid magyarázatból megtudhattuk, hogy melyik az szakirány, amelynek feltétele lehet a kapott tulajdonság, illetve
képesség, adottság.
Ahogy továbbhaladtunk, egyre több szakma standját láttuk.
Az asztalostól a kozmetikusig sokféle foglalkozást bemutattak nekünk. Sőt, hogy az érdeklődésünket tovább fokozzák,
némely szakmát ki is lehetett próbálni! Ezután különféle
feladatlapokat töltöttünk ki a bemutatott munkákkal kapcsolatban, amiért cserébe matricát kaptunk. A matricákat
aztán beválthattuk ajándékokra. Minél több feladatot oldottunk meg, annál hasznosabb kis használati tárgyat kaphattunk. Közben minden szakma 6-7 legügyesebb tanulója versenyzett egymással, amit szintén figyelemmel tudtunk
kísérni. A versenyek általában többfordulósak voltak, mindegyikben más feladatot kellett elvégezni.
A visszaútra kapott ebédcsomagot mindeni jó étvággyal
fogyasztotta el. Összességében nagyon érdekes és hasznos
kirándulás volt, élményekkel és információkkal gazdagodva
jöttünk haza. Köszönjük az Iparkamarának és tanárainknak;
Vali néninek és Erika néninek, hogy ezen a programon
részt vehettünk!
| Kovács Áron, Szeifert Levente • 7. b osztály
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ÉVZÁRÁS ELŐTT
Mozgalmas időszak kezdődik iskolánkban az
év végi időszakban. Nyilvános tanszaki koncertjeinkre várunk szeretettel minden érdeklődőt,
majd a gyermekekre az év végi vizsgák, a
néptáncgála és a beiratkozás vár.
Április 27-én az MTA ATK előadótermében (Kutatóintézet)
nagyszerű tanári hangversenyben volt része Martonvásár
zenekedvelőinek. A közönséget gyönyörű és meglepő produkciók várták. A koncertet már hagyományosan a Művészeti
Iskola tanárainak közös éneklése zárta. A hangversenynek
szokás szerint gyönyörű keretet adott a Kárpáti József tanár
úr festményeiből álló kiállítás.
Április végén a tantestület két szakmai napot tölthetett
együtt. A két nap pénzügyi feltételei a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány, valamint a Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár Európai Uniós pályázatának
köszönhető. A továbbképzés témái a pedagógusok portfólió
készítése, a hangszeres főtárgyak és a szolfézsoktatás kapcsolatában rejlő lehetőségek, valamint az új tagozatokkal
kibővült művészeti iskola jövőképének átgondolása voltak.
A május hónapot természetesen a tanszaki koncertek és
vizsgák töltik ki, de a naptár más programokat is mutat. Az
időpontokat érdemes követni az iskola honlapján elhelyezett
google-naptárban (www.mmiskola.hu „Esemény Naptár” menüpont). Májusban a tanév lelkes munkájának gyümölcsét a
vizsgákon, alapvizsgákon élvezhetik diákjaink és tanáraink.
Az év végi vizsgákhoz minden tanulónak és kollégának sok
sikert kívánunk!
Május 31-én 16 órakor kerül megrendezésre a „Tánc-gála”. Ezen
a szombat délutánon fellépnek a Művészeti Iskola minden tagozatának tánccsoportjai, népzenészei. Előtte 15 órakor a képzősök kiállításának megnyitójára várunk szeretettel mindenkit!

BLACK AND WHITE PARTY
A BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
JÓTÉKONYSÁGI BULIJA
Mindenkit szeretettel várunk a Fekete-Fehér Partyra,
2014. MÁJUS 17-ÉN 19 ÓRÁTÓL
AZ MTA ATK EBÉDLŐJÉBE.
Az élőzenét a BANANAS EGYÜTTES szolgáltatja,
éjféltől pedig DJ ASKER zenél. A rendezvény teljes
összegét az óvoda udvari játékainak bővítésére fordítjuk!
Megjelenés lehetőség szerint feketében, fehérben!
Szeretettel várunk mindenkit!
| Szülői Munkaközösség
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Szeretettel várjuk régi és új növendékeinket a Művészeti
Iskolába a 2014/2015–ös tanévre is!
A következő szakok várják jövőre növendékeinket: Hegedű,
cselló, népzene (hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom), furulya,
fuvola, klarinét, trombita, ütős hangszerek, zongora,
gitár, szolfézs előképző, zeneovi, festészet, néptánc.
Beiratkozni Martonvásáron a régi növendékeknek:
2014. május 19-20-án 8-16 óráig,
új növendékek részére jelentkezés és beiratkozás
2014. május 21-23-án 8-16 óráig lesz a Művészeti
Iskola titkárságán.
Baracska, Ercsi, Ráckeresztúr, Vál tagozatokon a beiratkozás
időpontjai az adott településen lesznek meghirdetve, de a fenti
időpontokban Martonvásáron is beiratkozhatnak a jelentkezők.

A beiratkozáskor a helyszínen fizetendő a 10.000 Ft beiratkozási díj, illetve aki több tanszakra jár, a beiratkozási díjon
felül egyhavi tandíj. Régi növendékeink azzal a feltétellel
iratkozhatnak be, ha nincs térítési díj tartozásuk.
Az a növendék, aki hátrányos helyzetű támogatásban részesül,
mentesül a beiratkozáskor kötelezően fizetendő részlet
megfizetése alól!
Az új növendékek felvételi meghallgatásának szempontjai:
Zenei tagozaton: zenei készségek felmérése
éneklés – ritmus visszatapsolás – hangköz visszaéneklés –
élettani tulajdonságok – memória – beszélgetés a szülővel
Tánc tagozaton: élettani tulajdonságok – ritmusérzék –
mozgáskoordinációs képességek – memória – beszélgetés a
szülővel
Képző tagozaton: készségfelmérés – életkori sajátosságoknak megfelelő érettség – kreativitás – beszélgetés a szülővel
Az iskola programjait nyomon követhetik az iskola honlapján
elhelyezett google-naptárban (www.mmiskola.hu „Esemény
Naptár” menüpont), továbbá iskolánk Facebook (Martonvásári
Művészeti Iskola) oldalán.
A Művészeti Iskola évzáró ünnepsége és a bizonyítványosztás 2014. június 12-én csütörtökön 18 órakor
lesz, a Beethoven Általános Iskola aulájában. Ezen az
alkalmon jutalmazzuk meg a legkimagaslóbb eredményeket felmutató diákjainkat is.
| Bódi Árpád
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JELÖLÉS HELYI KITÜNTETÉSRE ÉS ELISMERŐ CÍMRE
Képviselő-testületünk - az Önök javaslatai alapján - 2014. évben júniusi soros ülésén dönt a „Martonvásár díszpolgára" cím
és a „Martonvásárért" kitüntető díj átadásáról. Ehhez kérjük az Önök együttműködését! Segítse munkánkat, hogy az
arra érdemeseket díjazhassuk Martonvásár szolgálatában végzett tevékenységükért!
A mellékelt JAVASLAT kitöltésével szíveskedjen jelölését megtenni azon személy(ek)re vagy közösség(ek)re, akik városunk
társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális, vagy sportéletében maradandót alkottak, akik
tevékenységükkel hozzájárultak településünk fejlődéséhez, ismertségének növeléséhez, jó hírnevének öregbítéséhez!
A díszpolgári címre 1 személy és 1 személy posztumusz, a kitüntető díjra 2 személy, vagy közösség jelölhető. Javaslatot tehet:
a képviselő-testület tagja, társadalmi szervezet, egyesület, a településen működő intézmény vezetője, a város lakossága.
A nyomtatvány Martonvásár honlapján elektronikus formában, és a lakosságszolgálaton is elérhető: www.martonvasar.hu (hírek).

JAVASLAT
AJÁNLÓ SZEMÉLY, KÖZÖSSÉG NEVE:		

...............................................................................

„MARTONVÁSÁR DÍSZPOLGÁRA” címre

„MARTONVÁSÁRÉRT” kitüntető díjra

Martonvásár díszpolgára cím adományozható annak a
magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Martonvásár
javára folytatott eredményes és sikeres tevékenységével,
egész életművével elismerést vívott ki.

Martonvásárért kitüntető díj adományozható annak a személynek, vagy közösségnek, aki/amely településünk fejlesztéséért, társadalmi, gazdasági, tudományos, irodalmi,
művészeti-, egészségügyi-, közoktatási-, közművelődési- és
sportéletéért kiemelkedő, kimagasló munkát végzett.

JAVASOLT SZEMÉLY NEVE:

JAVASOLT SZEMÉLY, KÖZÖSSÉG NEVE:

1.

...................................................................

1.

...................................................................

2.

................................................. (posztumusz)

2.

...................................................................

ÉLETRA JZ, TEVÉKENYSÉG, EREDMÉNYEK
RÖVID BEMUTATÁSA:
1.

2.

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................

DÁTUM, ALÁÍRÁS: 2014. ....................................		

ÉLETRA JZ, TEVÉKENYSÉG, EREDMÉNYEK
RÖVID BEMUTATÁSA:
1.

2.

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
....................................................................

JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014. JÚNIUS 6., 12.00 ÓRA
JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA:
1. POSTÁN, SZEMÉLYESEN – Martonvásári Polgármesteri Hivatal, Lakosságszolgálat, 2462 Martonvásár, Budai út 13.
2. E-MAILBEN – onkormanyzat@martonvasar.hu
FORUM MARTINI / 2014. MÁ JUS
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TISZTELGÉS
AZ EMBER
ELŐTT
2014. április 29-én intézményünk névadójára
emlékeztünk. Pápay Ágoston április 27-én lett
volna 80 éves!
Az intézmény jelenlegi munkatársai, fiataljai régi ismerősök,
pályatársak körében emlékeztek, tisztelegtek a gyógypedagógus, s az EMBER előtt.
Szakiskolás fiatalok táncműsorával, versekkel, az életpálya
állomásainak felidézésével kezdődött a meghitt emlékezés.
Az ünnepség keretében pályatársak olvastak fel idézeteket
Pápay Ágoston egykori ám időtálló, szakmailag előremutató
írásából, s az intézmény falán elhelyezett emléktábla
előtti koszorúzással róttuk le tiszteletünket iskolánk alapító
igazgatója előtt.
Május 1-jén hagyományos Majálisunk keretében a délelőtt
folyamán sportszerű mérkőzések zajlottak a meghirdetett
„Majális-kupa” körmérkőzésein. Új színfoltként mutatkoztak
be a székesfehérvári Kempo Sportegyesület tagjai, s köztük
4 szakiskolás fiatalunk is, Kromberger Zsolt önzetlen, egész
éven át tartó felkészítésének köszönhetően.
A hirtelen jött zápor ugyan néhány percre megszakította
rendezvényünket, azonban a délután folyamán az épület
falai között megrendezésre kerültek a várva-várt játszóházak,
kézműves foglalkozások. Az „Alkoss velünk, alkoss nekünk”
című pályázatunk eredményhirdetése keretében fellépő
Színvarázs Ulwila Zenekarunk és Napsugár Tánccsoportunk
műsorát a közönség ezúttal is örömmel fogadta, s nagy
tapssal jutalmazta.
| Orbánné Molnár Anikó
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben (EFI) az alábbiakban
a következő friss információkat teszi közzé.
1. Május-június első felének programjai
Május és június első felének programjait településenként, pontos időpontokkal a program-melléklet
tartalmazza.

4. Krízis Klub és a Terápiás Együttműködés Klub
foglalkozásaira várja szeretettel Dr. Pálfay Annamária
pszichiáter szakorvos a szakmai segítséget és támogatást igénylő, járásban élő felnőtt lakosságot!

2. Változás az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda
nyitva tartásában!
2014.05.01-től a Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben megváltozott nyitva tartással
várja a járásban élő felnőtt lakosságot.

5. Irodánk részt vesz az Országos Egészségfejlesztési Iroda egész országra kiterjedő transzzsírsav kampányában.
A kampány célja az, hogy felhívják a lakosság figyelmét
az iparilag előállított transz-zsírsavak súlyos egészségkárosító hatásaira, illetve arra, hogy az ezeket tartalmazó élelmiszereket mellőzhetjük és felcserélhetjük
más egészségesebb táplálékokkal. Irodánk szívesen
rendelkezésükre bocsát akár plakátot, ill. a témával
kapcsolatban szívesen küldünk anyagokat, esetleges
tájékoztató előadás megtartásához.

Új nyitva tartásunk a következő:
Hétfő: 		
9:00 - 18:00
Kedd: 		
9:00 - 17:00
Szerda:
9:00 - 18:00
Csütörtök:
9:00 - 16:00
Péntek:
9:00 - 16:00
3. Kiemelt eseményünk:
Új kurzus indul a főzőiskolában
2014. május 24-től!

6. Programjaink folyamatosan elérhetők az
Egészségfejlesztési Iroda Ercsi hivatalos
facebook oldalán!
Az oldal elérése a következő:
www.facebook.com/ercsi.efi

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásait (általános egészségi
állapot felmérés, kockázatbecslés, életmódváltó programok, egészségügyi szűrések) minden 18. életévét
betöltött Martonvásári Járásban élő lakos térítésmentesen veheti igénybe (TAJ kártya nem szükséges).
Az EFI-t a nyitvatartási időben bármikor felkeresheti, valamint telefonon és email-en keresztül is egyeztethet időpontot, illetve háziorvosa vagy, szakorvosa is javasolhatja az Iroda térítésmentes szolgáltatásainak igénybevételét.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai:
Dr. Nánási Judit - szakmai vezető
Fábiánné Susán Szilvia - dietetikus munkatárs
Gallatz Imre - sportért és mozgásért felelős munkatárs
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-770
E-mail: info@ercsirendelo.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu
FORUM MARTINI / 2014. MÁ JUS
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Elbűvölten sétáltunk és ismerkedtünk a 200 lakosú zsákfalu;
Liptód sváboktól örökölt építészeti emlékeivel, vendégszeretetével, ételeivel, boraival.
Kurucos rohammal bevettük Siklós várát. Izgalommal lépkedtünk a középkori épületmaradványok feletti üvegpadlón.
A kínzókamrából és a tömlöcből mindenki szabadon távozott.
Spirituális élményünk volt a máriagyűdi Mária kegytemplomban, ahol ismertetőt kaptunk a kegyhely történetéről, és
áhítattal hallgattuk a tiszteletünkre megszólaltatott orgona
csodálatos hangját.
Bajnai József siklós-várhegy dűlőben lévő borházában
meglepetés ért bennünket: a falikútból vörösbor folyt!
A péntek esti szakmai bemutatón megkóstolhattuk Lackovics
Miklós díszpolgár, a siklósi borászok korelnökének 1998-ban
Siklós város borának választott, különleges cuvée borát.
Vacsorára Gaszt Kornélia saját kezűleg elejtett szarvasából
főzött pörköltet fogyasztottunk.
Kornéliát egyesületünk tagjává fogadtuk.

KERTBARÁTOK
BORÚTON
Élményekben gazdag szakmai tanulmányút.
Gaszt Kornélia szőlész-borász és a Siklósi Tenkes Hegyközség
vezetőségének meghívására, Dr. Janky Ferenc szervezésében
a Martonvásári Kertbarát Egyesület tagjai és a Kajászói Kertbarátok 2014 ápr. 3-4-5-én szakmai tanulmányúton vettek részt.
A szerzett új ismeretek és élmények sokaságáról a korlátozott terjedelem miatt csak röviden tudunk beszámolni.
Bátaapátiban megtapasztaltuk, hogyan hangolják össze a
hajdani Apponyi grófok 300 éves pincéjének lehetőségeit
a modern termesztéssel és feldolgozással.

i

Szombaton Bock József Villányban lévő földalatti birodalmába
ereszkedtünk. 5000 négyzetméter a teljes területe. A „bor
szentélyébe”érve mindenki elámult a látványtól. Arthur
király lovagtermét idéző csarnokba kürtőn keresztül jut be a
napfény. A kínált borok kóstolása után mindenki más szemmel fogja nézni a szupermarketek polcain lévő Bock palackokat.
Az Orbán napi összejövetelen a vendéglátóktól kapott borok

|

!

TÁ JÉKOZTATÁS

Foki Gábor

FELHÍVÁS

Tisztelt Martonvásáriak!

EBOLTÁS!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Mentőszolgálat főigazgatójának, Burány Bélának tájékoztatása szerint
a mentőállomás felújítása az ősz folyamán remélhetőleg
megkezdődik. A munkálatok ideje alatt – ami várhatóan két
hónap – a most Martonvásáron szolgálatot teljesítő mentőkocsik egyike Ercsiben, a másik pedig Velencén kerül elhelyezésre, azzal, hogy riasztás esetén 15 percen belül garantálják a helyszínre érkezést.

Martonvásáron: június 10-én (kedden) 8-10-ig és 15-18-ig
(Pótoltás: június 12-én (csütörtökön) 15-18 óráig).
Erdőháton: június 12-én 18 óra 30 perckor
Kismartonban: június 12-én 18 óra 45 perckor
Az oltás díja, nem változott! A kutya méretétől függően,
féreghajtással együtt: 25 kg-ig 4250 Ft, 25 kg felett 4500 Ft.
AZ EBOLTÁS KÖTELEZŐ! Oltani a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet szerint csak chippel ellátott kutyákat lehet!
A 4 hónaposnál idősebb kutyák chippel való ellátása ugyancsak kötelező! Ezt mindenkinek az oltás előtt meg kell oldania.
Az oltás elmulasztása esetén a kutya gazdája 50.000 Ft-ig
terjedő pénzbüntetéssel sújtható! | Hatósági állatorvos

A felújított mentőállomás átadását követően mindkét
mentőkocsi visszakerül martonvásári telephelyére.
Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (BBKÖZpont)
BBKÖZpont igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Szent L. út 20.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

Botos Csepke Enikő
Gyurics Hanga
Juhász Bence Sámuel
Kiss Emma Róza
Méri Kamilla
Mészáros Áron
Mészáros Kristóf
Soós Réka
Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

HÁZASODOTT: 2 pár
ELHUNYTJAINK*

Bilák Sándorné / 59 éves
Botta Mihály / 85 éves
Halász János / 71 éves
Kővári Lászlóné / 87 éves
Kupi Jánosné / 87 éves
Szabó Lajos / 82 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: május 24., 25.; június 7., 8.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: május 17., 18.; június 9., 14., 15.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: május 31.; június 1.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
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

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

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

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.

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

ORVOSI RENDELÉS

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

LABOR INFORMÁCIÓ
Helyszín: orvosi rendelő – minden munkanap 6.45-8.30 (Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 8.00-ig érjenek ide!)
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KERTBARÁTOKTÓLKERTBARÁTOKNAK
2014. MÁJUS 15 - JÚNIUS 15. IDŐSZAKRA
E sorok írásakor megelégedéssel nyugtázhatjuk,
hogy a hosszú száraz időjárás periódusát felváltotta az életet adó, csapadékosra forduló időszak.
Félő csupán a jég és a késői fagy.

RECEPTÜNK
EGYSZERŰ TÚRÓKRÉM
Kupi Károlyné Ilona receptje

…, amit sokféleképen hasznosíthatunk.
HOZZÁVALÓK

Zöldségeskertünkben a gyomlálás, ritkítás aktuálissá
válik, utána vetés végezhető, amennyiben eső hatására sem
kelne ki aprómagvetésünk.
Közeleg a fagyosszenteket követően a palánta szabadba
ültetésének ideje, a második generációs csemegekukorica
vetésre, a korai kifejtőborsó utáni másodvetésre cékla, saláta,
fekete retek stb.
Gyümölcsöskertünkben a túlterhelés megelőzésére termésritkítás végzése szükséges lehet a minőségi, tetszetős termés
érdekében. Növényvédelmi munkáinkat is tartsuk figyelmünk középpontjában a környezet-, és természetvédelem
szempontjait fontos tényezőként kezelve.
A gyomnövények térhódítási kísérlete folyamatos. Védekezni kell fizikai, vagy kémiai úton. Ezzel termésünk minősége
elvárásainknak megfelelő lesz.
Virágoskertünkben az egynyári virágok fejlődése felgyorsul,
az évelő növények, rózsák, liliomok is szépen fejlődnek.
A ládába ültethető virágzók is fejlődésnek indulnak, és tetszetős
formát öltenek. A bokornövények tősarjait időben távolítsuk el,
mielőtt károsítanák az anyatövet!

• 25 dkg túró
• 3 db camping sajtkrém
• snidling, vagy medvehagyma
• só
• bors, vagy pirospaprika
ELKÉSZÍTÉSE
1. A hozzávalókat villával vagy robotgéppel simára
keverjük. Ha borsozzuk, akkor fehéren marad a
krém, ha pirospaprikázzuk, akkor színes.
2. Amennyiben hidegtálat csinálunk, érdemes
mindkét fűszert használni. Mutatósabb, ha különböző
színű krémmel töltünk gépsonkát, de tölthetünk vele
kaliforniai paprika szeleteket is.
3. A hidegtálat dekorálhatjuk felszeletelt olajbogyóval, retek kel, uborkával, sá rga répával, almával,
naranccsal, petrezselyemmel, sajtszeletekkel. Az
ízeken kívül érdemes egy kis időt a dekorációra is
fordítani, hogy színes, ínycsiklandozó legyen.
Készíthető gyors vendégvárásra, vagy például
kerti partira.
Jó étvágyat!
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Gyepes területünket folyamatosan nyírni kell, ha elmaradt
volna tavasszal, úgy pótoljuk a tápanyagszükségletet; még
időben van!
Szőlőültetvényben a hajtásválogatást, mennyiségi szabályozást fontos elvégezni. Kötözés, hajtások bújtatása tartóhuzalok közé növényvédelmi szempontból is fontos, ugyanakkor
permetezéssel kell védeni a kórokozókkal szemben a növényt,
a terméskilátást. Tápanyagpótlást lombtrágya kijuttatásával
is végezhetünk. Teendőink a folyamatos munkavégzéssel az
érésnek induló eper, meggy, cseresznye termésének szedésével
válik örömtelibbé családunk számára is.
Kisállataink fejlődése is szemet gyönyörködtető és hasznunkra
fog válni. Munkánk sikerének záloga szorgalmunk.
| Varga Béla
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LABDARÚGÁS

UTÁNPÓTLÁS
LABDARÚGÁS
Egyesületünk a tavasszal is alközponti feladatokat lát el, ahol az intézményi és az egyesületi
Bozsik Programokért felel.
Utánpótlás csapataink már nagyon várták a tavaszi szezont,
rengeteg tornán vagyunk túl, egyesületi Bozsik Programjaink
remekül sikerültek.
Sikeresen megrendeztük az intézményi Bozsik Program
tornáit, fesztiváljait, négy iskola és hat óvoda, köztük a
martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda gyermekei is megmutathatták tudásukat. Öt korosztályban több mint 300 gyerek
vett részt a programban. Köszönet az iskolai és az óvodai
felkészítőknek a remek munkáért!
Alközponti kiemelt foglalkozásokat tartunk az MLSZ szervezésében az U13 válogatottak részére. U13-as korosztályunk
a megye Kiemelt U13-as Bozsik Programjában szerepel, ahol
a Dunaújváros, a Videoton, a felcsúti Puskás Akadémia, a székesfehérvári Főnix és a Dunafém csapatai ellen kell helytállni.
U14-es csapatunk remekül szerepel a Fejér megyei bajnokságban, van előttünk még jó pár torna, bajnoki mérkőzés,
amit nagyon várnak a gyerekek.
Tornáinkra, rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk,
bővebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon
találnak.			
| Mustang SE
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Igaz lassan, de rendeződni látszanak gondjaink, a tavalyi
évhez képest nagyot változott körülöttünk a világ, edzésmunkánk javult, igaz még mindig van egypár ember, aki
nem igazán érzi át, de egy biztos: a csapat minden meccsen
győzni akar; mindez eredményekben is meglátszik!
A téli időszakban az FMLSZ szervezésében nagypályás
műfüves bajnokság indult, ahol a csapat veretlenül az 1. helyen
végzett! Itt már lehetett érezni, hogy jó úton járunk, aztán
elkezdődött a bajnokság: a tavaszi mérlegünk két vereség, egy
döntetlen és öt győzelem, amivel egyelőre a 7. helyen állunk.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott csapatunk ősi riválisunk,
a Velence ellen, ahol a fiúk szárnyaltak és 5:1-es diadalt arattak!
Utánpótlás csapataink is rendületlenül készülnek, cél a dobogó!
A Kupa sorozat is elindult, ott is szeretnénk minél előkelőbb
helyen végezni. Mérkőzéseinkre minden sportbarátot szeretettel várunk! Bővebb információt a www.martonvasar.
sk.gportal.hu honlapon találnak.		
| MSK

AZ ÖREGFIÚK LABDARÚGÓ CSAPAT HÍREI

Martonvásár öregfiúk labdarúgó csapata az előző években
folyamatosan a dobogó valamelyik fokára léphetett. A bajnokság rendszerének tavalyi, területi alapon történő átszervezésével sokkal erősebb lett a mezőny, több korábbi bajnok
is a mi csoportunkba került. Talán emiatt az eddigi eredmények
is kissé elmaradnak a várakozástól, de bízunk a kedvezőbb
folytatásban. Jelenleg 8. helyen található a csapatunk, de
tavasszal a kedvező sorsolás eredményeképpen nagyon sok
mérkőzést játszunk hazai pályán szombat délutánonként,
amire szeretettel várjuk a szurkolókat.
05.03. 17:00 MARTONVÁSÁR - Ráckeresztúr
05.10. 17:00 MARTONVÁSÁR - Pákozd
05.17. 17:00 MARTONVÁSÁR - Besnyő
05.24. 17:00 MARTONVÁSÁR - Alba Regia-Velence
05.31. 17:00 MARTONVÁSÁR - Lovasberény
06.07. 17:00 MARTONVÁSÁR - Adony
06.14. 17:00 MARTONVÁSÁR - Gárdony-Agárdi
		
Gyógyfürdő
Itt is igaz, HAJRÁ MARTONVÁSÁR !
| Öregfiúk labdarúgó csapat
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AMATŐR
BAJNOKSÁG ÉS
BICIKLITÚRA
Április 26-án a Beethoven Általános Iskola tornaterme amatőr,
mégis komoly verseny helyszíne volt. A helyben kosarazók
nagy örömére Biatorbágyról érkeztek amatőr bajnokságunkra
csapatok, akikkel megmérkőzhettek a helyi erők, miután az
asztalitenisz versenyre érkező dr. Szabó Tibor polgármester
alkalmi szónokként megnyitotta az eseményt.
Egy héttel később, május másodikán első biciklitúráját szervezte a Martonvásári Kulturális Egyesület. A vállalkozó kedvűek
a Velencei-tó partjáig kerékpározhattak el autós kísérettel.
Ott a Drótszamár kempingben költötték el ebédjüket, majd
szerencsére még az eső megérkezése előtt visszakarikáztak
Martonvásárra.
Reméljük a július 7-ei Etyeki kirándulás kicsiknek és nagyoknak is hasonló élményekkel szolgál majd!
| Martonvásári Kulturális Egyesület
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LÉTREJÖTT A
MARTONVÁSÁRI
TELEPÜLÉSI
ÉRTÉKTÁR
A hungarikumokról szóló törvény hatására
országosan kibontakozó mozgalomhoz csatlakozva Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött a Martonvásári
Települési Értéktár létrehozásáról. Az értéktár
gondozására létrehozta a Martonvásári Települési Értéktár Bizottságot. A Bizottság tagjai
Gucsek István, Miklós Gergely és Pletser Tamás.
A bizottság legelső ülésén két javaslatot is elfogadott. A
martonvásári Óvodamúzeumot és a Beethoven Emlékmúzeumot, mint kulturális örökséget nemzeti értékként felvette
a települési értéktárba.
Az értéktárba bekerülhetnek személyek, akik a múltban,
illetve a jelenben meghatározták a település életét, vagy
maradandót alkotva, illetve munkásságukkal öregbítették
Martonvásár hírnevét. Ugyancsak az értéktárba kerülhetnek
intézmények, vállalatok, események, jelenségek, irodalmi és
egyéb művészeti alkotások, épített és természeti értékek,
étkezési, öltözködési és népszokások, ünnepek, vagy más
dolgok, melyek sajátosan Martonvásárra jellemzőek és értékként szeretnénk megőrizni és bemutatni hazánknak, valamint
a világnak, átörökíteni a következő nemzedékeknek.
Az értéktárba kerülésre bárki indítványt tehet, ezért az
Martonvásári Települési Értéktár Bizottság kéri, hogy javas-
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lataikat juttassák el hozzá. Ajánlásaikat dr. Szabó Tiborhoz
Martonvásár város polgármesteréhez kell benyújtani, a
polgarmester@maronvasar.hu e-mail címen, vagy levélben
a Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál (2462 Martonvásár,
Budai út 13.), a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott tartalommal és formátumban tehetik meg. A javaslatok értéktárba kerüléséről a bizottság dönt.
A javaslattétellel kapcsolatban felvilágosítást nyújt Miklós
Gergely bizottsági tag (Óvodamúzeum, 2462 Martonvásár,
Brunszvik út. 2.; Tel.: 22/569-518; e-mail: ovmuz@citromail.hu).
Bízunk benne, hogy a települési értéktárban segítségükkel
településünk értékeinek széles skáláját tudjuk összeállítani,
bemutatva és feltárva Martonvásár jelenét és gazdag múltját.
| Martonvásári Települési Értéktár Bizottság
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