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FORUM
MARTINI
02. oldal
KARÁCSONY

03. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

16. oldal
ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK

Lelkészeink és plébánosunk
gondolatai segítenek bennünket
a közelgő ünnepekre való lelki
felkészülésben.

Dr. Szabó Tibor Makkai Sándor
gondolatai kíséretében kíván áldott
ünnepeket minden martonvásári
olvasónak.

Pletser Tamás hagyományossá
váló adventi koszorúiról készített
minden évben képet Kizmus Lajos.
Ezeket mutatjuk be.

11. oldal

14. oldal

Betlehemezők az Emlékezés terén
Karácsonyi jótékonysági vásár és néptánccal
fűszerezett betlehemezős játék.

38 segítő kéz
Ők ketten vitték el az utolsó dobozt a szeretet
fájáról, hogy rászoruló gyermeken segíthessenek.

02. oldal
2015-től Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ!
Szerényen feldíszített fenyőnk a BBK színháztermének üveges ajtaja előtt hívja
fel az odalátogatók figyelmét az ünnepekre.

ESEMÉNYEINK
DEC. 15.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB

DEC. 20.

17.00 órakor
Rendezvényközpont
DEC. 16.

16.00 órakor
Rendezvényközpont

SORON KÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

18.00 órakor
Geróts terem
DEC. 18.

MŰVÉSZETI ISKOLA
KARÁCSONYI KONCERT

A NYUGDÍJAS KLUB
KARÁCSONYI ÖSSZEJÖVETELE

16.00 órakor
Rendezvényközpont

„ ÍME HIRDETEK NEKTEK NAGY
ÖRÖMET, AMELY AZ EGÉSZ NÉP
ÖRÖME LESZ: ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT
MA NEKTEK, AKI AZ ÚR KRISZTUS..”
Luk 2,10-11

Minden gyermek születése csodálatos és bár a gyermek sír,
amikor világra jön, mindenki más örül, s legfeljebb örömében sír, miközben lehet, hogy az a gyermek sok sírás és szomorúság okozója lesz. Senki nem tudja megmondani előre,
hogy mi lesz egy gyermekből. A szülőkben lehet, hogy nagy
reménységek vannak, de soha nem lehet tudni vajon valóra
válnak-e?
Amikor Betlehemben egy istálló jászolában felsírt egy gyermek, nem csak a jelenlévők, József és Mária, s néhány pásztor örült, hanem mennyei seregek örvendezve dicsőítették az
Istent, mert a legnagyobb csoda történt ezen a világon. Az Úr
angyala azt mondta a pásztoroknak: „hirdetek nektek nagy
örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született

„AZ IGE TESTTÉ LETT, KÖZÖTTÜNK
LAKOTT, ÉS LÁTTUK AZ Ő DICSŐSÉGÉT.”
Jn 1,14

Karácsony a távlatok megnyílásának ünnepe. A világba megérkezett Ő, Aki számára mindenki egyformán fontos. A kicsi
és a nagy is, a fiatal és az öreg is, a gazdag és a szegény is
egyaránt. Karácsony nyitogatná a szemünket, hogy meglássuk a másikat is, a felebarátot is, és felfedezzük az igaz értékeket. Nyitogatná szemünket, nehogy úgy járjunk, mint az
alábbi történet szerinti apa, aki nem látta meg a valódi kincset. Egy gyermek kellett hozzá, hogy rá tudjon csodálkozni.
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre a
fiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegényen
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DEC. 30.

SAKKVERSENY

09.00 órakor
Rendezvényközpont
JAN. 08.

HONVÉDELMI KLUB

18.00 órakor
Rendezvényközpont

ma nektek!” Ez az örömhír az egész emberiségnek szól, de
nem csak arról, hogy egy gyermek született. Erről a gyermekről előre lehetett tudni, kicsoda Ő és mit fog tenni. Évezredeken keresztül szóltak róla a próféciák, s ezek mind beteljesedtek. Róla előre lehetett tudni, hogy Üdvözítőként jön
el erre a világra. A jászolbölcsőt beárnyékolja a kereszt. Mert
az, hogy Üdvözítő azt jelenti, hogy bűnből szabadító, hogy
üdvösséget adó. Ahhoz, hogy mi emberek a bűneink miatt
ne kárhozzunk el, hogy a bűneinkért járó büntetéstől megszabaduljunk, hogy üdvözülhessünk az Úr Jézusnak kellett
helyettünk elszenvednie az ítéletet. Egyedül az Ő keresztáldozata által kaphatunk bűnbocsánatot, üdvösséget. Amit az
angyalok hirdettek beteljesedett. Az Úr Jézus Üdvözítővé lett
a kereszten.
S bár az örömhír ma is mindenkinek szól, hogy lehet megszabadulni a bűnből, új életet kezdeni, s a mennybe kerülni
mindez csak azoké lehet, akik hittel élnek vele. Erre vonatkozik, amit Jézus mond: „aki kér, mind kap, aki keres, talál,
a zörgetőnek megnyittatik.” A megtalálás örömét kívánjuk
mindenkinek 2014 karácsonyán:
| Borsos Istvánné és Borsos István
református lelkészek

is élnek emberek, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. Egy
egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot
és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak,
az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére
pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart,
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POLGÁRMESTERI SOROK

Kedves Olvasó!
A félelemre és a megfélemlítésre alapított világrendben
nem is lehet csodálkozni azon, ha az ember nem bízik
az angyal eljövetelében. De azért az angyal mégis eljött,
és szállást keres az emberek szívében az isteni Gyermek
számára. A Karácsony itt van. Lehet, hogy csak hangulat, csak külsőség: mégis nagyon nagy és áldott alkalom,
talán az utolsó alkalom arra, hogy mélységes igazságára
ráébredjünk, és a hangulatból valóságot, a külsőségből
lelkiséget teremtsünk.

az övéké addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te viszont, és Anyu egész nap dolgoztok, és alig
látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok
is lehetnénk!
János apostol azt írja, hogy „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét.” Arról ír, hogy közénk jött az Isten. Amit megígért, beteljesítette - van ideje mindannyiunkra
– rád és rám is.

FÖLDRE SZÁLLT AZ
ISTEN!
Egy kisfiú, aki otthon soha nem hallott a jó Istenről, elkerül vidékre a nagymamához. Ő beszélt neki először a földre
született, értünk meghalt, de feltámadt, Úr Jézusról, aki ma
is él, és köztünk van. A kisfiú egyszer csak elhatározta, ha
valóban itt maradt köztünk, útra kel, és megkeresi.
A maga módján felkészült az útra: süteményeket, üdítőt ös�szepakolva nekiindult megkeresni Istent. A falu főterére érve
elfáradt, megéhezett. Leült az egyik padra. Már éppen előpakolta elemózsiáját, amikor egy másik padon öreg nénikét
vett észre, aki a galambokat bámulta a kövezeten. Biztosan
éhes lehet, gondolta a kisfiú. Átült hát a néni padjára, s megkínálta a süteményből. A néni ragyogó, gyönyörű mosollyal
viszonozta a gesztust, s szívesen evett a sütiből. A fiúcska
soha életében nem látott ilyen szép mosolyt. Már meg is találtam Istent, - ujjongott magában. Senki sem mosolyoghat
rajta kívül ilyen szépen! Tovább kínálgatta a nénit, s kedvesen beszélgetve elfogyasztották az egész elemózsiát. A kisfiú
felállt, hogy hazainduljon. A néni búcsúzóul megölelte, s még
ragyogóbban rámosolygott.
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Makkai Sándor gondolatával köszöntöm olvasóimat karácsony közeledtével. Valóban lehet, hogy csak meg kell állnunk a napi rohanásban, le kell ülnünk szüleinkkel, gyermekeinkkel, barátainkkal az asztalhoz, hogy meghalljuk
egymás és az angyal üzenetét.
Próbáljuk meg!
Higgyük el, a Karácsony nem a nagy bevásárlásoktól, a millió
ajándéktól lesz szép ünnep, hanem, hogy nyitottá tesszük
szívünket szeretteink és a Gyermek befogadására.
Áldott ünnepeket kívánok minden kedves martonvásári
olvasónak!
| Szabó Tibor

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy a karácsonyi időben rád, a te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk
mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az ádventi örömhírt: emberré lettél. Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó
csendet. A te titkaidat elfogadó csendet. A te szeretetedet
elfogadó csendet. A megváltó érkezését váró csendet. A lélek
mélyén megszülető öröm csendjét. Uram, erősítsd bennünk
a hitet! Ámen.
| Süller Zsolt • evangélikus lelkész

Hazaérve örömmel újságolta a nagyinak: képzeljétek, megtaláltam a jó Istent! Együtt uzsonnáztunk, és neki van a
leggyönyörűbb mosolya a világon! Amikor a néni hazaért, ő
is elmesélte szomszédainak: ha hiszitek, ha nem, ma együtt
uzsonnáztam Istennel! Nem is gondolnátok, mennyire fiatal!
Amióta Isten emberként felvállalta a földi életet, felismerhetjük és megtalálhatjuk őt az emberekben. Sőt, mi magunk
is lehetünk Isten közvetítői mások felé. Jézusban azért lett
emberré az Isten, hogy rajta keresztül megtanulhassuk: az
ember miben és hogyan lehet Istenhez hasonlóvá. Mi emberek szavainkkal, tetteinkkel tehetjük pokollá egymás életét,
de képesek vagyunk arra is, hogy boldoggá tegyük embertársainkat, ha minket szerető Isten támogatását elfogadjuk.
Amennyiben meglátjuk és megszeretjük Istent a másik emberben, hatalmas erők szabadulnak fel bennünk. Isten nem
elsősorban csodák által, közvetlen beavatkozással javít meg
valamit életünkben, hanem ha megpróbáljuk őt szeretni, őt
látni embertársainkban, akkor ez az isteni erő működni kezd
bennünk, és mi is meg tudjuk jeleníteni az emberré lett Istent az ő számukra.
Martonvásár, 2014 karácsonyán
| Schrőder Gyula • plébános
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BIZOTTSÁGOK

Az előző ciklusbeli négy bizottság helyett két bizottság működik a 2014-2019-es időszakban Martonvásáron.
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG - Elnök: Varga Ferenc; Képviselő tagok: Kuna Ferenc (elnökhelyettes), Dr. Gyulay Gyula Levente,
Nemes József Attila, Szigeti Zoltán; Külső tagok: Balikó Adrienn, Bártol Botond, Lipovics József Tamás, Varga Szabolcs
HUMÁN BIZOTTSÁG - Elnök: Kuna Ferenc; Képviselő tagok: Farkas Erzsébet, Dr. Gyulay Gyula Levente, Nemes József
Attila, Szigeti Zoltán; Külső tagok: Dobos Lajos, Dolinka Zsoltné, Stefkovits Ferencné, Tóth Andrásné

VÁROSUNK CSAK
HARMONIKUSAN
FEJLŐDHET
A képviselő-testület az új bizottsági szerkezettől
a korábbinál is koncentráltabb és átláthatóbb
működést remél .
Az önkormányzati munka két nagy területe tartozik a két
bizottsághoz. Ezzel egyértelműen elkülöníthetők a hatáskörök, ugyanakkor a rokon területek egy helyre kerülnek.
A Humán bizottság a város életének és így az itt lakók életminőségének azokat az elemeit igyekszik segíteni, koordinálni, amelyeknél az egészség, a szellem, a lélek harmóniája,
komfortja az elsődleges.
Helyi érdekek
Mint mindenhez, így a humán terület megfelelő működéséhez is – az egészségügyben, az óvodában, a kultúrában tevékenykedők áldozatos munkája mellett – pénzre is szükség
van. Tudjuk ebben, mármint az anyagiakban, nem dúskálunk. Fontosnak tartom tehát, hogy a humán terület minden
szereplője tekintse át jogszabályi és szerződéses kereteit,
mindennapi működését, mert csak naprakész korrekt információk alapján lehet sikeresen érvelni, pályázni a forrásokért, vagy akár az önkormányzati költségvetésből való
részesedésért.
Mindkét bizottság a város érdekét képviseli. Ez nem is lehet
másként. A város csak harmonikusan fejlődhet. Ha nem tudunk a gyermekeinknek megtartó, közösségeket teremtő feltételeket biztosítani, ha máshova mennek az itt élők orvoshoz,
ha más településen töltik a martoniak szabadidős (civil) idejüket, ha nem vesszük észre a művészeinket és más értékeinket
akkor sportpályáink csak zöldfelületek, útjaink csak tranzit
utak, épületeink csak építészeti alkotások maradnak tartalom
nélkül. Ezzel a megválasztott képviselők pontosan tisztában
vannak. Mindkét bizottságnak fél szemmel a másik területre
is figyelni kell, amikor munkáját végzi. Ezért aztán nem
irigylem a Gazdasági Bizottság elnökét Varga Feri barátomat.
Önszerveződés és együttműködés
Számomra nagy megtiszteltetés és különös kihívás a Humán
bizottságban dolgozni. A korábbi képviselő testületekben
mindig a városfejlesztés „anyagi” oldalával foglalkoztam. Ettől – mármint a városfejlesztéstől – igazán most sem kerültem távol, csak éppen egy másik vetülete kerül előtérbe.
Tamási Áron így fogalmaz: „Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne”. Ez lehetne a Bizottság jelFORUM MARTINI / 2014. DECEMBER

mondata és egyben a közösségi élet filozófiája. Az ember
ugyanis az otthonát nem készen kapja, hanem azért dolgozik, felépíti és folyamatosan csinosítja. Az otthonteremtő
gondosságával kell a város humán területein dolgozó alkalmazottainak végezni munkájukat. De nem csak nekik, hanem a közös otthonunkat csinosító, színesítő úgynevezett
civil közösségeknek is. Barátkozzunk meg a gondolattal: a
civil világ éppen attól civil, hogy megszervezi magát. Időt és
ha kell anyagiakat is áldoz, mert jól érzi magát valamilyen
mikro közösségben. Minél több ilyen van, annál inkább valószínű, hogy ki-ki megtalálja a neki kedveset. Mi együtt szeretnénk mindenkivel működni. A civil szervezet tevékenységétől és szándékától függ, hogy kivel miben. Széles a paletta:
rendezvényszervezés, karitatív tevékenység, ünnepeink széppé tétele, városszépítés, közrend megőrzése és még sorolhatnám. Az ajtók nyitva állnak. Fenn kívánjuk tartani a korábbi
pályázati rendszert is a civil szervezetek támogatásában, de
mint arra utaltam ez nem helyettesíti az önszerveződést.
Oktatás és egyházak
Még két fontos területről mindenképpen említést kell tennem: Az egyik az oktatás. Bár az Általános iskola és a Művészeti iskola tankerületi intézmény lett, működésének anyagi
feltételeit önkormányzatunk biztosítja. Mi továbbra is sajátunknak tekintjük a két iskolát és szeretnénk ha iskoláink is
a város szerves részeként működnének, jelen lennének a város mindennapi életében, rendezvényeinken. A másik terület
a történelmi egyházakkal való kapcsolat. Számos olyan terület van, ahol kérjük és várjuk az együttműködést önkormányzatunkkal. Azt pedig mindennél fontosabbnak tartom,
hogy hitéleti tevékenységükben továbbra az évezredes időtálló értékek őrzőjeként szolgálják Martonvásárt.
Azt előre nem láthatjuk, hogy milyen törvényi és gazdasági
feltétel-változások lesznek a következő öt évben. A bizottsági
tagok nevében is mondom, hogy szeretnénk azonban halló
füllel meghallani, nyitott szemmel meglátni mi az, ami valóban javítja a közérzetünket. Jó lenne ha Martonvásár a közös
áldozatos munka és ennek eredményeként a közös siker jókedvű városává válna. 		
| Kuna Ferenc
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INTERJÚ VARGA FERENCCEL

NEM ÁLLUNK MI
ANNYIRA ROSSZUL
Régi-új elnök került a Gazdasági Bizottság élére.
Varga Ferencről, aki eddig dolgozott vele, tudja,
keményen megharcol a város minden forintjáért.
Forum Martini (FM): Kicsit más formában jöttek létre
a bizottságok. Ha négy bizottságból kettő lett, akkor
ezeknek súlyosabbaknak kell lenni?
Varga Ferenc (VF): Igen, ez pontosan így van. Azért született ez a racionális döntés, mert a bizottságok sokszor párhuzamosan üléseztek, és nagy volt az átfedés a tagok között.
Úgy láttuk célszerűbbnek, hogy egy-egy nagyobb bizottságot hozzunk létre. Mindenképp nagyobb most a felelősség, és
több munka hárul ránk, de összességében hatékonyabb működést várunk. Például kevesebb jegyzőkönyv készül majd.
FM: Mi a Gazdasági Bizottság feladata?
VF: A nevében is benne van. Mindent, ami a gazdasággal,
gazdálkodással, pénzügyekkel, gazdaságfejlesztéssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos.
FM: Mi lesz a legfontosabb feladatuk?
VF: Mint ahogy Magyarországon minden ilyen bizottságban vannak külső szakértők, akik más
szemmel látják ezt a munkát, nagyon
fontos, hogy itt is vannak közgazdászok, illetve vállalkozók a gazdasági életből. Megnyugtató, hogy mint
minden magyarországi települést,
a kormány minket is konszolidált.
Martonvásárnak nincs adóssága, sőt
egy kis többlettel is rendelkezünk, amivel a jövőben takarékoskodni tudunk. A gazdálkodásunk stabilitását mostantól
egy fontos dologra kell fókuszálnunk: saját bevételekre.
FM: Az, hogy Martonvásárnak most nincs adóssága,
némiképp könnyíti a helyzetet, de nehezíti is, hisz nem
adósítható el...
VF: A mostani új rendszer úgy működik, hogy az önkormányzatokat az adósságuktól megszabadította, azonban
nem engedi eladósodni. Nullás költségvetést kell tervezni,
hitelfelvétel nem lehetséges, illetve ha valaki hitelre mégis
rászorulna, az kizárólag kormányzati engedéllyel lehetséges.
Mi természetesen arra törekszünk, hogy olyan költségvetést
állítsunk össze, ahol nem számolunk működési hitelfelvétellel.
FM: Azt szokták mondani, hogy a legszigorúbb ember
a kormányban a gazdasági- vagy a pénzügyminiszter.
Ezt vállalja Ön is?
VF: Igen, Mindig elleneztem, hogy Martonvásár eladósodjon.
Mostantól viszont a feladat nagyon komoly, vigyáznunk kell,
hogy többé ez ne fordulhasson elő.
FM: Ehhez egy cégnél azt mondanák, hogy fejleszteni
kell. Ahhoz pedig pénz kell. Megvan erre a pénz?

VF: Igen, van erre lehetőség, mint azt említettem, rendelkezünk némi tartalékkal, ami nagyságrendileg 200 millió
forint. Az új uniós költségvetési ciklusban ezt a pénzt mindenképpen pályázatok mellé kívánjuk helyezni, hogy hatékonyabban felhasználhassuk. Ha 50%-os támogatással
tudunk pályázni valamire, akkor is egy forintból kettő lesz.
A kormány kiemelt célja, hogy a gazdaságfejlesztésre uniós
pályázati pénzt lehessen fordítani. Ezt a pénzt mi is gazdaságfejlesztésre szánjuk. Ha tudjuk fejleszteni a gazdaságot,
növeljük az adóbevételeket, hiszen a legnagyobb bevételünk
a vállalkozóktól befolyó különféle adókból ered.
FM: Vállalkozások terén milyen a helyzetünk?
VF: Martonvásáron nagy, látványos gazdasági üzem vagy
termelőüzem nincs. De azért nem állunk mi annyira rosszul,
mint ahogy azt egy külső szemlélő látja, mert nagyon sok
életképes, kisebb méretű vállalkozás található itt, melyek
komoly fejlesztéseket hajtanak végre.
Nagyságrendileg 100 millió forint folyt
be az elmúlt időszakban iparűzési adóból, ez is jelzi azt, hogy elég sok vállalkozónk van.
Nem sikerült még látványos nagyvállalkozót idehoznunk, illetve a kisvállalkozóink nem tudtak eléggé fejlődni.
A feladat az, hogy jobb kapcsolatot létesítsünk velük. Ehhez
tervezünk fórumot, rendszeres konzultációt. Azt sem adtuk
még fel, hogy egy jelentős beruházást idehozzunk, ezzel kapcsolatban folyamatosan tárgyalunk. Jó néhány komoly beruházó megfordult már Martonvásáron.
FM: 2015 első jó híre mi lesz?
VF: Örvendetes hír, hogy a képviselő-testület a legutóbbi
ülésén úgy döntött, helyt ad Martonvásáron a Széchenyi
Programirodának. Ez a programiroda hivatott segíteni a kisés középvállalkozóknak a pályázatok megírásában, a pályázatokra való felkészülésben… Reményeink szerint január elsejével indulni fog ez a tevékenység is.
FM: A bizottsági munka milyen javadalmazással jár?
VF: Martonvásáron az a hagyomány, hogy a képviselők és a
bizottsági tagok a munkájukért nem vesznek fel tiszteletdíjat. A képviselő-testület alakuló ülése előtti megbeszélésen
is volt erről szó, úgy döntöttünk, hogy a hagyományokat követve a képviselők és a bizottsági tagok továbbra sem vesznek fel tiszteletdíjat. Hosszú távon ez nem kevés pénz, ami
Martonvásár költségvetésében marad.
| Nagy Árpád

„...programiroda hivatott segíteni a kis- és
középvállalkozóknak”
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
A 2014. november 25-én megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalt és elfogadott előterjesztések:

Gárdonyi Rendőrkapitányság beszámolója; Javaslat a
Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatására – a Martonvásári
Napok idején végzett szolgálat biztosítása fedezetéül
200.000 Ft-tal.
Javaslat könyvvizsgáló választására; Beszámoló
Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről; Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására.
Javaslat közmeghallgatás tartására; a Képviselő-testület
2015. évi munkatervére.
Javaslat a Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítására – mely alapján az intézmény neve
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központra rövidül, a rövid
neve BBK Központ lesz (mozaikszóval megjelölve: BBK), továbbá
az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat;
Javaslat a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosítására – melynek értelmében, az előírásoknak megfelelően 262 főben határoztuk meg a maximálisan felvehető gyermekek számát.
Javaslat civil szervezetek pályázati, támogatási feltételrendszerének felülvizsgálatára – mely alapján kiírtuk a jövő
évi civil- és sportszervezetek támogatási pályázatát;
Javaslat a gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének
módosítására – melynek keretében a valósághoz igazítottuk
a rendelési időt.
Javaslat a Szerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv felülvizsgálatának elfogadására –
2015. január 1-én lépnek hatályba a Rendezési Eszközök,
részletesen a város honlapján tájékozódhatnak.
Javaslat településfejlesztési megállapodások rendezésére – melynek értelmében Ráckeresztúr felé újabb gazdasági
területet jelöltünk ki, illetve a korábban lakóparknak szánt ingatlan-együttest gazdasági – kereskedelmi - szolgáltató övezetbe soroltuk át.
Javaslat a Martongazda Kft. alapító okiratának módosítására – Vörös Péter urat határozatlan időre megbíztuk az ügyvezetői feladatok ellátásával.
Javaslat egyéb ár- és díjtételek felülvizsgálatára – emelést nem fogadtunk el;
Javaslat a köztemetőkről és a temetkezésről szóló

SEGÍTHETÜNK?
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
A FOGYASZTÓVÉDELEMMEL

A Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a megye járási hivatalaival közösen segítséget ajánl a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak az ünnep előtti készülődésben.
Mire figyeljünk vásárlásaink során, hogyan érvényesítsük jogainkat, mire kötelezett a vállalkozó?
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16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés és a temetőszabályzat módosítására.
Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára – amelyről részletes tájékoztatást (Helyi
Adózási Tájékoztató – a költségvetés, a (saját) bevételek és
kiadások bemutatásával) minden háztartásba jövő év elején
juttatunk el. Addig kérjük az érdeklődőket, tájékozódjanak a
honlapon megtalálható jegyzőkönyvekből.
További napirendek voltak: Javaslat járási hivatalt érintő megállapodás felülvizsgálatára; a martonvásári vasútállomás és környéke hosszú távú rendben tartásának vállalására; együttműködési megállapodás megkötésére a Forum
Martini Polgárőr Egyesülettel; polgármester munkájának értékelésére; Javaslat önkormányzati képviselő delegálására a
KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába.

HÍREK, TÁJÉKOZTATÁSOK

A szennyvízhálózat és tisztító fejlesztését célzó pályázatunk – az új kiírás értelmében - 2015-ben kerül újra beadásra azzal, hogy a forrás a martonvásári agglomeráció
fejlesztésére célzottan rendelkezésre áll. A megvalósításra
2017-18-ban kerülhet sor. A Szent László út menti lakóparkot
érintő hálózatbővítésről, a szükséges befizetések mértékéről
az érintetteket a jövő év folyamán részletesen tájékoztatjuk.
A Képviselő-testület 2014. december 16-án, a 18 órakor
kezdődő Gazdasági Bizottsági ülést követően tartja ez évi
utolsó ülését, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! Ezen az ülésen tárgyaljuk a Brunszvik-Beethoven
Programot, melyben a kulturális intézményünk feladatait
határozzuk meg. 2015 első negyedévében készítjük el a ciklusra vonatkozó Gazdasági Programot és az új Dreher Jenő
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Városszépítési Programot,
melyhez ismét várjuk az Önök javaslatait! (Milyen sorrendben haladjunk az utcák felújításával, hol építsünk járdát, hová helyezzünk ki újabb hulladékgyűjtőket, játszótéri
eszközöket, stb…)
Kérjük Önöket, forduljanak hozzánk, megválasztott képviselőikhez kérdéseikkel, javaslataikkal személyesen vagy
más módon is bizalommal. Minden képviselő e-mail címe
a honlapon megtalálható, polgármester úr és jómagam a
facebookon is állunk az Önök rendelkezésére. Dr. Szabó
Tibor polgármester úr jövőre, a jó idő beálltával folytatja
a „Polgármester házhoz megy” akciót, melyre továbbra is
bejelentkezhetnek a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
| Horváth Bálint • alpolgármester

Használja ki a lehetőséget, érdeklődjön a lakóhelyéhez közel!
Az alábbi helyeken, a megjelölt napokon, naponta 10:00 órától 15:00 óráig, a Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalaiban érdeklődhet a szakemberektől:
2014. december 17.
Martonvásár, Budai u. 13. (Geróts terem)
Várjuk Önt is! Szívesen tájékoztatjuk, bővítjük ismeretét, segítünk ügyeinek intézésében!
| Fejér Megyei Kormányhivatal
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ADVENT
A keresztény kultúrkörben a
karácsonyt (december 25-ét)
megelőző negyedik vasárnaptól – más megfogalmazásban a
Szent András apostol napjához
(november 30.) legközelebb eső
vasárnaptól – (görögkatolikusoknál hatodik vasárnaptól) karácsonyig számított időszak.
A karácsonyi ünnepkör advent
első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyúttal
az egyházi év kezdetét is jelenti.
Advent eredete a 4. századig nyúlik
vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok
számát. Advent első vasárnapja mindig
november 27. és december 3. közé esik,
míg negyedik, utolsó vasárnapja december 18. és december 24. közé.
Advent első vasárnapja három időszak
kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör
kezdetét és természetesen az adventi
időszak kezdetét.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A
latin „adventus Domini” kifejezésből
származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek”
nevezték ezt az időszakot.
A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Advent har madik
vasárnapján, örömvasárnapon (gaudete
vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a
rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe
pedig az énekek kíséretére korlátozódik. Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali misét (rorate) tartani.
E szertartásokon különös hangsúlyt
kap Szűz Mária tisztelete és a karácsonyi
várakozás.
Ezek a szikár tények. Ami mögöttük
van, azt csak azok értik-érzik, akik legalább egyszer részt vettek már a keresztény egyházak életének ebben a
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gyönyörűségesen fennkölt időszakában
valamilyen adventi szertartásban. A
várakozás – és itt nem a karácsonyi
ajándékokra várásról van szó – kegyelemteljes, áldott, felemelő érzésének
együttes megélése a templomban (is)
olyan élmény, amit ha valaki egyszer
átélt, akkor minden bizonnyal igényelni
fogja máskor is.
És akkor még nem szóltam a rorátékról.
Olvastam valahol: „Mi az, ami az advent kora reggeli szentmiséinek, az ún.
roráté-miséknek egyedülálló atmoszférát ad? A fény! A fény emberemlékezet óta nagy hatással volt az emberre.
Különösen a hideg és sötét évszakokban varázsolta el őket – világossággal
és meleggel. Szüleink és nagyszüleink
nem kis nosztalgiával emlékeznek
vissza az adventi reggelekre, amelyeken zsúfolt templomokban, kicsik és
nagyok gyertyafény mellett ünnepelték a Karácsony előtti szentmiséket.”
Fekete István tudott ezekről az élményekről csodálatosan írni.
Adventkor a 19–20. század óta szokás
koszorút készíteni. Az adventi koszorú
ősét 1839-ben Johann H. Wichern
német evangélikus lelkész készítette
el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23
gyertyát helyezett el, melyek közül
minden nap eggyel többet gyújtott
meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör

alakú koszorú, melyet négy gyertyával
díszítenek. A gyertyák színe katolikus
körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A
gyertyákat vasárnaponként (vagy előző
este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák
számának növekedése szimbolizálja a
növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban
a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya
egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, öröm, szeretet.
A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy
közösségre is utalnak: Ádám és Éva –
mint akiknek elsőként ígérte meg Isten
a megváltást (hit); zsidó nép – akinek
megígérte, hogy közülük származik a
Messiás (remény); Szűz Mária – aki
megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín
gyertya); Keresztelő Szent János – aki
hirdette Jézus eljövetelét, és készítette
az utat az emberek szívéhez (szeretet).
Martonvásár város immáron hagyományos adventi koszorúja – melyet
(mint mindig) most is Pletser Tamásnak köszönhetünk – ebben az évben
már a megújult főtéren, az Emlékezés
terén látható. A koszorút díszítő almák
pedig – ugyancsak hagyományosan –
Kőrösi Miklóstól származnak.
Köszönet érte.
| Kizmus Lajos
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A BRUNSZVIK-BEETHOVEN RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR NEVE
2015. JANUÁR 1-TŐL: BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULTURÁLIS KÖZPONT!

IGEN AKTÍV ÉS
ESEMÉNYDÚS 2014
Hogy összes eseményünkről szót ejtsünk, képpel illusztráljuk, nem volna elegendő a teljes
Forum Martini sem. Szóljunk olyanokról, amelyek valami miatt kedvesek voltak számunkra
és legyen itt néhány kép ízelítőnek abból, mi is
történt az elmúlt néhány hétben.

rólagos jogunk (és felelősségünk) azt megszervezni ezután
minden évben. Röpül az idő, szinte most volt a 2014-es, de
mi már készülünk a 2015-ösre!
Az induló nagy rendezvény után pedig szép lassan beüzemeltük az 1700 négyzetméteres épületegyüttest. Remélem,
előbb-utóbb mindenki megtalálja nálunk az ízlésének megfelelő kikapcsolódási formát, legyen az sport, életmód, tánc,
zene, kézművesség vagy bármilyen klub tevékenység. Az
épület itt áll és vár mindenkit, türelemmel és a benne tevékenykedők szeretetével, nyitottan, ahogy a városunk lakóit,
akikért van, szolgálni illik.

Tárt karokkal és örömmel látjuk Önöket a kultúra házában!
Az év elején még aktívan folyt az olvasást népszerűsítő
Aktív és eseménydús 2014-es évet zárunk most le és 2015pályázatunk. Számos olyan előadót hívhattunk meg városben is szeretnénk maximálisan élettel megtölteni ezt a csokánkba, amelyek a meséken, verseken, irodalmi műveken
dálatos épületet. Különféle bérletes előadásokat tervezünk.
keresztül, vagy azon túl vidám és
Színes-változatos programokkal készórakoztató családi kikapcsolószülünk az újesztendőben is, a kultudást biztosítottak sokaknak.
élet neves-jeles kiemelkedő képAzonnal teljes terhelés rális
Első városi gyermeknapunkon
viselőit szeretnénk a továbbiakban is
alatt bizonyította, hogy itt meghívni Martonvásárra.
több mint 1000 (!) fő vett részt.
Sok-sok nevetéssel és vidámsága helye Martonvásáron, Az év végén kollégáim nevében is kögal telt az a nap. Megtelt a tempmindenkinek, aki 2014-ben
ahogy a Magyar Népdal szönöm
lomkert, aki arra járt, csodát látsegítette munkánkat. Külön kiemelem
Napjának is.
hatott, sok-sok csodálatos vidám
a Martongazda Nonprofit Kft. munkagyermekarcot.
társait, akiknek e sorokkal is hálásan
Nyári táboraink is teltházasak
köszönjük az együttműködést.
voltak. Itt-ott telt ház plusz néhány gyermek is befért…
A következő idézettel kívánok minden Martonvásárinak bolAz év legkiemelkedőbb és számunkra is legemlékezetedog 2015-ös évet:
sebb időszaka a szeptemberi átadó ünnepség. A BrunszvikA kultúra célja az, hogy ellássa az emberi életet azokkal az
Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár áterős struktúrákkal, amelyek biológiailag hiányzanak belőadása. Elkészült, és nem csak elkészült, de állta is a sarat.
le (...). A kultúra az ember „második természetévé” válik.
Azonnal teljes terhelés alatt bizonyította, hogy itt a helye
Peter Ludwig Berger
Martonvásáron, ahogy a Magyar Népdal Napjának is. Kizá| Pfiffer Zsuzsanna
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KÉPES BESZÁMOLÓ
NOVEMBERI ÉS DECEMBERI ESEMÉNYEINKRŐL
LIBABÁL

NOV.
8.

Libasült, újbor, vígalom.

MESE A KÖNYVTÁRBAN
Adventváró rendezvény kicsiknek.

LÁMPÁS FELVONULÁS

Több száz gyermek érkezett lámpásával
az új Rendezvényközpontba.

GRYLLUS KONCERT

NOV.
29.

NOV.
11.

Színháztermünk menetrendendszerűen megtelt.
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Intézményünk nyitva tartása változik.
A rendezvényszervező iroda hétköznap 10-16 óra között várja az érdeklődőket. Elérhetőség: 06/22 460-286,
titkárság: bbkozpont@martonvasar.hu
Pfiffer Zsuzsanna bbkigazgato@martonvasar.hu
Oroszné Pál Mónika rendezveny@martonvasar.hu
Nagy Árpád kommunikacio@martonvasar.hu
Százszorszép Táncegyüttes: szazszorszep@martonvasar.hu
Forum Martini újság szerkesztőség:
forummartini@martonvasar.hu
Martonvásári Kulturális Egyesület
martoninyar@martonvasar.hu
Fúvószenekar: fuvosok@martonvasar.hu
AZ ÓVODAMÚZEUM NYITVA TARTÁSA:
hétfő: 		
zárva
kedd-péntek:
10.00-14.00 óráig
szombat-vasárnap 11.00-17.00 óráig
elérhetőség:
06/22 460-065
e-mail: 		
ovodamuzeum@martonvasar.hu
Információs Pont: bbkinfopont@martonvasar.hu
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
A hónap 1. hétfőjén:
zárva
Hétköznap: 		
14.00-18.00
kedd, péntek, szombat:
09.00-12.00
Iskolakönyvtár, hétköznapokon: 13.00-14.00
elérhetőség: 		
06/22 460-039
e-mail: 			
konyvtar@martonvasar.hu
NOV.
11.
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RÉGI KOROK KARÁCSONYFÁJA
ELŐADÁS

NOV.
29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÉPZÉS

DEC.
2-3.

Miklós Gergely múltidézése.

DEC.
6.

MIKULÁS ELVESZETT LEVELE
Mesejáték Mikulás napján.

„ÉGI ÚTON FÚ A SZÉL”
Iskolánkban csütörtökön (december 4-én) járt a Mikulás,
érkezését nagy készülődés előzte meg. A kisebbek rajzokat,
Mikulás-házat készítettek, énekeket, verseket tanultak, a
nagyobbak pedig lázasan készültek a zenés műsorral, bábelőadással, a hóember „szépségversenyre” jelmezekkel. A
felnőttek is szorgalmasan és izgatottan készültek a Tűzszerszám című mesével a hagyományos felnőtt mesejátékra.
A délelőtt folyamán ismét ellátogatott hozzánk a Macskajaj
zenekar. A gyerekek és a zenekar tagjai már régi ismerősként
üdvözölték egymást, és mindenki jól szórakozott.
A délután a már a Mikulással való találkozásról, ajándékokról is szólt. A tanulókon kívül a meghívott vendégek, gyerekek is nagyon élvezték az együtt töltött időt. Iskolánk
tanulóinak minden évben igyekszünk biztosítani a meghitt
ünnepi hangulatot, pótolni a család hiányát, távollétét. Ebben
a munkában minden évben sokat segítenek a felajánlások,
programok, adományok. Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik eddig vagy ezután segítik ily módon
mindennapi munkánkat. | Botos Imre • kollégiumvezető
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MIKULÁS ÜNNEPSÉG
A „PÁPAYBAN”

DEC.
4.
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7.

BETLEHEMEZÉS A FŐTÉREN

A Jótékonysági Karácsonyi Vásár látogatóinak örömére.

WASS ALBERT:
MAGYAR KARÁCSONY AZ ÉGBEN
részlet

„Aki még nem tudott róla, ám tudja meg,
hogy amikor lent a földön megszólalnak a
karácsonyesti harangok, odafönt a Men�nyeknek Országában a legeslegfiatalabb
angyalka megráz egy fényes aranycsengőt.
Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas
kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket
Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki
együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja
a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az
emlékezés gyertyáit.

ADVENTI KONCERT

Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik,
hogy kikről emlékezik meg a mennyország
népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a
gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus
intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr
Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a
soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülő
imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a
földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki.”

A martonvásári fúvósok kiváló koncertjét szűnni nem akaró tapssal díjazta a hálás közönség.
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FELHÍVÁS
A 35 ÉVES
SZÁZSZORSZÉP
TÁNCEGYÜTTES

GÁLAMŰSORÁBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE
Kedves Egykori Táncostársaink!
Az 1979-ben alakult Százszorszép Táncegyüttes idén ünnepli alakulásának 35 éves jubileumát, mely alkalomból
2015. április 17-én és április 18-án ünnepi gálaműsort és
táncházat rendez Martonvásáron, a Brunszvik Beethoven
Kulturális Központban.
Kérjük, hogy a gálaműsorban való részvételi szándékodat
legkésőbb december 20-ig jelezd a szazszorszep35@gmail.
com email címen, vagy a Százszorszép Táncegyüttes
Facebook oldalán, ahol folyamatosan tájékozódhatsz az aktuális programokról, próbarendről, koreográfiákról.
A műsorban várható koreográfiákról a részvételi szándékok
felmérését és kiértékelését követően tájékoztatunk Benneteket. Egy adott koreográfia színpadra állításához előreláthatóan 4-6 próbára lesz szükség. A próbák várhatóan januártól
kezdődnek péntek esténként, valamint szombatonként.
Szeretettel várjuk jelentkezéseteket!
| A szervezők

BEMUTATKOZIK A SZÁZSZORSZÉP
TÁNCEGYÜTTES MŰVÉSZETI
VEZETŐJE

ENDRŐDI
ANNA SAROLTA
Boldog gyermek és ifjú éveimet szülővárosomban Martonvásáron töltöttem,
mely meghatározta pályafutásomat.
Salamon Erzsike néni által alapított
néptánc oktatásban részt vehettem és
így a tánc az életem részévé vált.
Ezután a Százszorszép Táncegyüttesben mélyítettem tovább tudásomat,
hol mestereim Németh Ildikó és Szabó
Szilárd egyre mélyebbre vezettek a
magyar nyelvterület és a környező
népek tánckultúrájába.
Életem nagy fordulatot vett, mikor
elhagytam szülővárosomat és Buda-
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MEGHÍVÓ
A Tordasi Evangélikus Gyülekezet szeretettel
hív minden érdeklődőt
Lackfi János költő
és Bárdos Júlia
művészettörténész házaspár

VÁGYNI ARRA, AMI A MIÉNK
című előadására.

2015. jan. 16-án 18 órakor Tordason, az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében
(Tordas Szabadság út 132.) mesélnek hitről,
házasságról, családról sok humorral.
Szeretettel várunk mindenkit!

pesten folytattam a táncos életemet, a
Zsuráfszky Zoltán vezette Budapest
Táncegyüttesben, mely most már a
Ma g yar Ne m z et i Tánceg y üt tes
Budapest nevet viseli.
Itt megismerkedhettem az autentikus
és tematikus táncszínházi élettel és a
színpad által rengeteg pozitív benyomást, élményt élhettem át, amelyben
azóta is részesülök nap mint nap.
Főiskolai tanulmányaimat az Illyés
Gyula Pedagógiai Főiskolán végeztem.
14 éve vezetem az egyetemistákból
álló Kertész Táncegyletet és ezzel
párhuzamosan tanítok óvodásokat a
néptánc alapjaira. 2000-ben a Népművészet Ifjú Mestere címet kaptam.
Nagy örömöm, hogy visszatérhetek
gyökereimhez és ismét aktív részese
lehetek a martoni táncéletnek.
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ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉS
A KALÁSZBAN
Az advent a csendes készülődés és az egymásra
figyelés ideje. Számos lehetőségük van az egyházközségünk tagjainak is, hogy méltóképpen
készüljenek karácsonyra.
A gyermekek már november eleje óta lelkesen járnak a péntek esti próbákra, hogy december 25-én, a karácsonyi mise
után bemutathassák a hagyományos pásztorjátékukat.
Az első adventi hétvégén lelkinapon vettünk részt. Az előadó, Diószegi László külön figyelmet fordított a gyermekekre
és a felnőttekre is.
Advent idején, hétköznaponként hajnali misével, Rorateval
fejezik ki a katolikus hívők a Megváltó várását és Mária tiszteletét. A mi templomunkban is minden hétköznap hajnali 6
órakor kezdődik a Rorate. Csütörtökönként reggelivel, kalác�csal és kakaóval várjuk a Közösségi Házunkban azokat a
gyerekeket, fiatalokat, akik lelkesen részt vesznek ezeken a
miséken. A reggeli után átkísérjük őket az iskolába.
Évek óta hagyomány, hogy a Kalász és a Karitász tagjai közösen ajándékcsomagokat készítenek a városunkban élő, magányosan ünneplő idősek számára. Ezek a csomagok nem

tartós élelmiszert tartalmaznak, hanem olyan ajándékokat,
amikre a megajándékozott nem szívesen költ: csokoládé, szaloncukor, finomabb tea, kávé, gyümölcs kerül a csomagokba.
Idén először hívjuk egyszerre a Kalász tagjait és a gyerekeket: süssünk együtt süteményeket a szeretetcsomagokba!
Azt gondoljuk, hogy ez egy kellemes délután lesz a gyermekeknek és az asszonyoknak egyaránt, és biztosak vagyunk
benne, hogy a megajándékozottaknak is nagy örömöt fog jelenteni.
A Karitász a rászorulók ünnepét friss hússal, hurkával, kolbásszal segíti.
Áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek!
| Szilágyi Melinda • a Kalász helyi csoportjának vezetője

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várjuk Önöket

A MŰVÉSZETI ISKOLA KIÁLLÍTÁSSAL
EGYBEKÖTÖTT KARÁCSONYI
HANGVERSENYÉRE
2014. december 20., szombat 16.00 óra
Közreműködik:
a Beethoven Általános Iskola kórusa
Helyszín: BBK színházterem
Belépés: ingyenes
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MESE A
KÖNYVTÁRBAN

Újra találkozhattunk az Égigérő Mesefa alatt november 29én. A közelgő Szent Miklós ünnepére hangolódva, Pásztohy
Irén meseterapeuta két mackó, Barka és Barna ajándékozási
ötletéről mesélt. A mesedélelőtt programja a könyvtárosok
meseolvasásával folytatódott. Ezt követően az érdeklődő
gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt. A jó hangulatot és a nagy érdeklődést finom tea és sütemény zárta.
| BBK
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38 SEGÍTŐ KÉZ

Minden jótékonykodás motorja az érző szív, amely nagyobbat dobban, ha valami jót tehetünk valakiért, ha látjuk, vagy
legalábbis elképzeljük arcukat, a ragyogó gyerekszempárokat.
Múlt szombaton az Óvodamúzeum Információs Pontjánál egy
kis karácsonyfa pompázott 38 piros pici csomagocskával, melyeken egy-egy martonvásári kisgyerek neve és kívánsága szerepelt. Olyanoké, akikhez a Jézuska nehezebben tud eljutni, mint
gyerektársaikhoz. 38 érző szívű martonvásári - és mint utóbb
kiderült, nem csak martonvásári - gondolta úgy, hogy segít idén
a Jézuskának, és közreműködik a gyerekek kívánságának teljesítésében. Egy-egy segítő szándék, egy-egy újabb angyalkát jelentett a karácsonyfán a dobozkák helyett, amely 6 nap múlva,
csupa kisangyallal, már a szeretet fájaként tündökölt.

Köszönjük Nektek kisangyalok, akik által 38 kisgyerek
karácsonya lehet szebb, akik szívében a karácsony varázsa
tovább élhet, hiszen van kiben hinniük, és van kiben hinnünk
nekünk is, Bennetek!
| Oroszné Pál Mónika

RÉGI MARTONVÁSÁRIAK
Korábbi századok martonvásáriai közül néhányról még csak-csak van valamiféle emléknyom Hornyák Máriának köszönhetően, (Martonvásár, 100
magyar falu sorozat, 2000) de a nem
is olyan régmúlt jeles és szépemlékű
martonvásári személyiségei meglehetős gyorsasággal vesznek el tudatunkból. Ezért (is) bocsátjuk útjára a szándékaink szerint ezzel az írással induló
sorozatunkat. Időről-időre szeretnénk
írni azon martoniakról, akikre már
csak az idős korosztály emlékezik, de
életük során igen nagy közmegbecsülésnek örvendtek. Ehhez a munkához
kérjük és várjuk az Önök segítségét is:
jelezzék nekünk, kikről kellene megemlékeznünk. Javaslataikat személyesen Nagy Árpád és Kizmus Lajos
várja, de a Forum Martini e-mail címén
is írhatnak nekünk.

A GYÓGYSZERÉSZ ÚR

Hegedűs László 1904-ben, a Zemplén
megyei Velejtén született. Egyetemi tanulmányait anyagi okok miatt megszakítva 1928-ban került Martonvásárra,
gyógyszerész gyakornokként. Grimm
Rudolf patikájában dolgozott 1942-ig,
majd Budapesten vállalt állást, hogy
egyetemi tanulmányait befejezhesse.
Diplomája kézhezvétele után azonnal
katonai szolgálatra hívták be. Negyvenévesen került az orosz frontra,
ahonnan csak 1945 őszén került haza.
1946 tavaszán, Grimm Rudolf halálát
követően a rokonságtól kapott anyagi
segítséggel a martonvásári gyógyszertárat újra megnyitotta, majd a két év
múlva bekövetkezett államosítás után,
mint felelős vezető irányította. 1972ben ment nyugdíjba, de utána is dolgozott helyettesítő gyógyszerészként

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS
Autószerelő munkalehetőség!
Autóbuszok, teherautók szereléséhez munkatársakat keresünk fő- és mellékállásban Martonvásári telephelyünkre.
Várjuk jelentkezésüket! Telefon: +36 30/758-2829

i

HÁZIORVOSI RENDELÉS AZ ÜNNEPEK ALATT

DEC. 22. (hétfő)
DEC. 23. (kedd)
DEC. 29., 30., 31.

13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
08.00 - 11.00

A fenti napokon egy orvos rendel.
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Gárdonyban és Ráckeresztúron.
Kisebb megszakításokkal több, mint
ötven év alatt a martonvásáriak tiszteletét, megbecsülését, sőt szeretetét
is kivívta. A martonvásári temetőben
alussza örök álmát.
Emlékezzünk rá születésének 110., halálának 35. évében.
| Kizmus Lajos

Középiskolásokkal szívesen foglalkozom német
nyelvből, meg is kedveltetem azt.
Telefonszámom: 06 22/460-257 vagy 06 30/234-8694
Családi ház eladó, ipari árammal + műhely aknával
93 m2-es összkomfortos családi ház 1006 m2-es telekkel
eladó Martonvásáron, a Fehérvári úton. Irányár 13 millió
forint. Tel.: 06 20/452-4282

i

TÁ JÉKOZTATÁS

„A volt Vásártérre történő zöldhulladék beszállítása december 6-án befejeződött, a program - az időjárás függvényében
- jövő tavasszal folytatódik. | Martongazda Nonprofit Kft.
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FÉLIG
MARTONVÁSÁRI
A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet
martonvásári fiókvezetőjének, Országné Harangozó Erikának áldozatos munkáját díjazták.
Forum Martini (FM): Mennyit dolgozik egy fiókvezető?
Országné Erika (OE): Ahhoz, hogy mindennel időben végezzek, viszem haza a dossziékat, s amennyire energiám
engedi, átnézem este vagy éjszaka. Itt most négyen dolgozunk, de a vezetőség megbízott az agárdi fiók vezetésével is.
FM: Két fiókot vezet egyszerre?…
OE: Igen. Ez azt jelenti, hogy heti egy alkalommal, melyet
én választok meg, Agárdon kell lennem. Ott inkább csak az ellenőrzés a feladatom, mert többre sajnos nem nagyon van idő.
FM: Legutóbbi beszélgetésünk óta is csak pozitív vis�szajelzéseket hallunk a helyi takarékszövetkezettel
kapcsolatban. Hogy lehet fenntartani ezt a szintet?
OE: A tárgyalásokba a szívem-lelkem beleadom. Volt aki azt
mondta, hogy egy kicsit jobban járt volna egy másik bankkal,
de az a hozzáállás, magatartás, amit nálunk tapasztalt, itt
marasztalta. Úgy érzem, hogy ez szájról szájra terjed. Persze
mindez rengeteg tárgyalást, papírmunkát és időt vesz igénybe, de aki ide egyszer belép, az ne menjen ki úgy, hogy az
ügye megoldatlan maradt.
FM: Nemcsak Martonvásár jár jól a takarékszövetkezettel, hanem a takarékszövetkezet is jól jár önnel.
Miben nyilvánul ez meg?
OE: Nemrég egy országos díjat kaptam, amit a takarékszövetkezet oszt ki, országszerte. Minden takarékszövetkezet
előterjeszt egy dolgozót. Az elnök úr leírta, hogy mióta én
vezetem a fiókot, itt csak fellendülés tapasztalható mind

a betétgyűjtés, mind a hitelezés vagy egyéb tevékenység
területén. Véleménye szerint agilitásom miatt érdemeltem
meg ezt a díjat.
FM: Kollégái mit szóltak hozzá?
OE: A lányok nagyon örültek, büszkék voltak rám. A díjkiosztó után volt egy ülés, ahol csak a mi dolgozóink voltak
jelen, és az elnök úr ott olvasta fel az előterjesztést és az
eredményt.
FM: Egy díj, amellett, hogy a munka elismerése, általában motiváló is. Miben motiválja ez Önt?
OE: Tavalyi év kivételével minden évben kapott díjat egyegy olyan központi kolléganőm, akik a szememben meghatározó egyéniségek. Célom volt és bíztam benne, hogy egyszer
én is megkapom. 25 éve dolgozom a takarékszövetkezetnél.
Annyira a véremben van, hogy nem is tudnék mást csinálni.
Úgy érzem, főleg az új ügyfelek visznek előre, ha sikerül őket
meggyőznöm, s látom, hogy ebből együttműködés kerekedik.
FM: Milyen a kapcsolata a martonvásári ügyfelekkel?
OE: Bár nem itt lakom, félig már martonvásárinak érzem
ma gam , mer t a ki k hoz z ám já r na k , má r i smer nek és
szeretem őket. 			
| Nagy Árpád

TÁJÉKOZTATÁS CIVIL
SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Tájékoz tatju k Önöket, hogy
Mar tonvásár Vá r o s Önkormányzata pályázatot ír ki
2014. december 15. napjával a
Ma r tonvá sá ron bejeg yzett
va g y tevékenykedő civil
szer vezetek részére.
A pályázat teljes anyaga a
www.martonvasar.hu honlap
címlapjáról érhető el.
A pályázatok beadásának
határideje:
2015. január 31-e, 12.00 óra.
| Martonvásár Város
Önkormányzata
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A martonvásári Lovas Járőrszolgálat
ezúton kíván kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt mindenkinek!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Cseh Noel Barnabás
Juszkó Márton
Kovács Ábel Mátyás
Kramár Csongor

Hajdú István Elemér / 88 éves
Uhrin György / 89 éves
Varga Dénes / 68 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: december 20., 21.; január 10., 11.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: január 1., 2., 3., 4, 24., 25.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: december 24., 25., 26., 27., 28.;
január 17., 18.
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
Járási Munkaügyi Kirendeltség ................. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

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

ORVOSI RENDELÉS
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

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
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:				

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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VÉCSY ATTILA
FOTÓMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÁSÁRA
Vécsy Attila fotóit és alkotásait sokan ismerjük, akár a kutatóintézet éves naptárának
lapjairól, akár a Polgármesteri Hivatal Gerótstermének falairól. Pázmány Ágnes művészettörténészt arra kértük, röviden örökítse meg
az utókor számára is a szeptember 12-i megnyitón elhangzottakat.
Azok a fotók többségében természetfotók, tájfotók, amelyek
Attila alkotóművészetének egy szeletét jelentik: hitvallását
a természetről, tájról.
Vécsy Attila kísérletező, sokféle érdeklődésű művész, feszegeti a műfaji határokat. Fotói nemcsak ábrázolnak, hanem
második jelenést is hordoznak, amelyről az itt látható képek
is tanúskodnak. Alkotásainak jellemzői az új nézőpont, látószög, a fények tudatos felhasználása, az árnyék tudatos belekomponálása a képekbe. Fotóin mondanivalója érdekében a
fény-árnyék hatások – kontrasztok, komponálás - felfokozottsága látható, de átszűrődik a gép mögött lévő ember
érzékeny személyisége: mi érdekli, mire figyel, mi fogja meg,
s ezt hogyan közvetíti, továbbítja felénk. Három ok van, ami
miatt egy fotót érdemes elkészíteni.
Az egyik: a dokumentálás, egy adott pillanat különösségének
megragadása és - szó szerint is értve a kifejezést - megörökítése. A másik: egy esztétikailag értékelhető, szép vagy legalábbis érzelmet kiváltó látvány elkészítése. A harmadik: a
saját gondolatok, a személyiség, a világnak szóló üzenet
kifejtése kép(ek) által. Ezek az okok szükségképpen jelen
vannak minden fotográfiában, noha nyilván nem egyforma
mértékben. A jó fotó kritériuma (többek között), hogy e
három tényező harmóniába kerüljön.
Vécsy Attila képein mindezek szintézisben vannak. A fotó a
készítő célja szerint dokumentum vagy művészi kifejező fotó.
A dokumentumfotó, szociofotó a valóság egy-egy tipikus pillanatát mutatják be, szinte leltárszerűen, képen, vagy képsorozatokban. A művészi képek érzelmeinkhez szólnak és az esztétikai jelleg az uralkodó bennük egy esztétikailag értékelhető,
szép vagy legalábbis érzelmet kiváltó látvány elkészítése a cél.
Művészi dokumentum képeknél a hitelesség legalább olyan
fontos, mint a dokumentálás.
Vécsy Attila képsorozatán – a kiállításon 24 képet mutat be, de
valójában száznál többet készített - lépésről lépésre követhetjük az építkezés fázisait, mivel eredendően az építkezés dokumentálása volt a célja. A tartalom, a 24 kép időrendi sorozatot
képez, az építkezés főbb lépeseit dokumentálja 2013 év őszétől 2014 év nyár végéig, az építkezés kezdetétől a befejezésig.
Az első fázist bemutató képek, a bontás megdöbbentő erejű
képeit feloldják a sorra következők: ahhoz, hogy építkezzünk,
előbb sokszor rombolni kell.
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24 fotó - 24 különböző kép, amelyek között találunk kimondottan dokumentumfotót, szociofotót, de művészi fotóvá szelídült dokumentumfotót is. Képein egyéni látásmódja szintézise valósul meg. A 24 fotóból 19 szól a kultúrközpontról, s
négy az óvodamúzeum és könyvtár épületéről.
A képek formátuma hasonló a panorámaképekéhez: vízszintessége is egyfajta előrevivő folyamatot jelképez.
Attila több fotóján is találkozunk szimbólumokkal. Alkotásain
harmonikus az egész és részek viszonya, egy képfelületen középpontba állítva, kinagyítva a főtéma, amelyet mintegy keretként öveznek a kapcsolódó résztémák. Érdemes elidőzni a
részleteknél is, amelyek az új épület szerkezetének szépségeit tárja elénk: a régi gerendákat, a tetőszerkezet ácsolatát.
A képek témájuk szerint alapvetően két csoportra oszthatók:
egyrészt az új kulturális centrum építése, másrészt az új
óvodamúzeum és könyvtár építése.
Tartalom szerinti témája a Bomlás-bontás, és építés.
A művész alapvető célja szerint az egyhangúnak tűnő dokumentumfotót mesterien művészeti fotóvá szelídíti. Vécsy Attilát
jellemző szimbólumok is konkrétan felismerhetők képein.
Vécsy Attila fényképezőgépével lépésről lépésre követte az
óvodamúzeum és könyvtár épületének megszületését is. Azokon a képeken is felismerhetők Attila művészetét jellemző
kifejezőeszközök: különösen érzékeny fény-árnyék kontrasztjai. Ezt tükrözi a kiállítást záró 24. a kész és kivilágított óvodamúzeumot láttató fotója. Mindannyiunkat megszólít az épület
belsejéből kisugárzó fény, a belső fény, a lélek fénye, amelyet
jobban szimbolikusan nem lehet megjeleníteni.
„A ‘fényképez’ szónak szerencsés szinonímája a magyar
nyelvben: ’megörökít’. Érzékelteti a múló idő megragadásának, a tünékeny világ megőrzésének szándékát. Idő és
fényképezés elválaszthatatlanok. Az exponálás egy pillanatot búcsúztat: a jelenből a gombnyomás pillanatában
múlt lesz. A képen annak lenyomatát őrizzük – ami volt.”
Korniss Péter gondolatát folytatva a fotó ilyen módon ös�szeköti a múltat a jelennel, a jelent a jövővel.
Kívánom, hogy ebben a környezetben minél több értékes,
tartalmas kiállítással találkozzanak a város polgárai, folyamatosan ismerkedjenek meg az itt élő művészek, a hazai
művészek, de külföldiek alkotásaival is. Fontos, hogy a gyerekek is nyitottá váljanak a szép, az igaz és a jó befogadására,
amelyet legjobban a művészetek közvetítenek.
Köszönet mindazoknak, akik nemcsak mertek álmodni, de
munkájukkal megteremtették a város méltó közösségi tereit.
| Pázmány Ágnes • művészettörténész
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben (EFI) a következő friss információkat teszi közzé.

Programjainkkal kapcsolatos új információk:
•  TÁNCKLUB ERCSIBEN
Továbbiakban minden héten csütörtökön 18:00 órától az Ercsi Eötvös József Művelődési Házban zajlik.
•  ERCSI FŐZŐISKOLA
Ercsi, Eötvös József Általános Iskola Tankonyháján
Továbbra is szombat délelőtt 9:00-12:00 óra között.
Téma: „Karácsonyi fogások egészségesen”
Várunk minden érdeklődőt!

Programjaink folyamatosan elérhetők a www.facebook.com/ercsi.efi hivatalos facebook oldalán,
illetve videók az EFI életéből.							

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai:
Dr. Nánási Judit - szakmai vezető
Baczakó Andrea – egészségfejlesztési munkatárs
Fábiánné Susán Szilvia - egészségfejlesztési-, dietetikus munkatárs
Az Egészségfejlesztési Iroda az Ercsi Egészségügyi Központban
az első emeleten található, a labor ajtaján belépve jobbra.

Nyitva tartás:
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

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu/EFI
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ISMÉT MARTONI
ÉREM A
KARATÉBAN!
November 29-én Ercsiben megrendezett Mikulás Kupán
Soós Tamás Kata versenyszámban ezüst érmet nyert.
Fudokan karate vizsgaszabályzata alapján Soós Balázs
8.kyu-ra vizsgázott sikerrel, Török Kovács Anett 7. kyu-ra.
Reméljük sikerül egy önálló karate csoportot létrehozni
Martonvásáron a további sikerek reményében.
| Ujvári József • Ercsi HE elnöke és edzője

IDŐSEBB PAMMER
ENDRE IV. GYERMEKSAKKVERSENY
Csom István nemzetközi nagymester is megtisztelte a november 23-án Martonvásáron
megtartott Fejér megyei sakk körverseny sorozatunk utolsó előtti fordulóját.

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
Szerkesztés – Berta Attila • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
Fotók: Kizmus Lajos, Tőzsér Richárd, BBK, Pimper Máté, Varga Vince
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu

ISSN 2060-6346

3. korcsoport: Kratzmajer Ákos 5.5 | Kovács Máté 4.5
Marton Szabolcs 4.5
Külön köszönjük Cseprekál István, Kramár Jenő, a Vianni,
az Enis Pékség, a Drago Rosso Pizzéria és nem utolsósorban
a Martongazda Nonprofit Kft., és a BBKözpont támogatását.
Elindult a gyermeksakk oktatás november 29-én az általános iskolában szombatonként 10:15-től 12:00-ig a szokásos
helyszínen.			
| Dolinka Zsolt

IMPRESSZUM

Lezajlott a Fejér megyei sakk körverseny sorozat utolsó előtti
fordulója, az idősebb Pammer Endre IV. gyermeksakkverseny. Nagy sikerét a kiváló helyszínt biztosító BrunszvikBeethoven Központ támogatásának, valamint a vendéglátást
biztosító hölgyeknek is köszönhettük.
Izgalmakban sem volt hiány, mivel az utolsó fordulóra is maradt még sok nyitott kérdés. Szoros versenyben dőlt el mind
a három korcsoportban az 1-3. helyek sorsa.
A gyerekek igazi példaképtől vehették át megérdemelt díjaikat, hisz Csom István nemzetközi nagymester, olimpiai
bajnokunk fogott kezet minden helyezettel.
DÍJAZOTTAK:
1. korcsoport: Gulácsi Donát 5.5 (pont) | Tancsa Tamás 5.5
Kun Bálint 4.0
2. korcsoport: Csajbók Levente 6.0 | Kiss Gergő 4.0
Bernáth Bence 4.0

Ha Önök számára bármilyen bútor és
egyéb tárgy fölöslegessé vált, szívesen
elszállítom, legyen az bármilyen anyagból
(fa, műanyag, fém).
Helyi lakos vagyok, kisebb karbantartási
munkákat is vállalok.
Hívjanak bármikor:
Balogh Sándor
06 30/838-7169
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2014

KÖSZÖNJÜK
Pletser Tamás virágkötő művészünk évek óta advent időszakában, ahogy sok más jeles alkalommal is, meglepi
Martonvásár lakóit egy-egy költeménnyel. Nem csak díszesebbé, fennköltebbé is teszi ezzel ünnepünket. Szívből jövő
adományával, alkotásával a járókelőkhöz, a mindennapok
martonvásári emberéhez, mindannyiunkhoz szól. Egy pilla-

2009

Ezt a pillanatot (vagy többet) köszönjük neked Tamás, sokat
jelent nekünk! 		
| Nagy Árpád

2010

2012
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natra (vagy annál többre) kizökkent bennünket a sietős valóságból, hogy azután rohanhassunk tovább.

2011

2013
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