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POLGÁRMESTERI SOROK

AJÁNDÉK

TESSELY ZOLTÁN

És lőn azokban a napokban,
Augusztus császártól parancsolat
adaték ki, hogy mind az egész föld
összeirattassék.

Két szénmonoxid mérőt és egy
gyerekeknél is használható digitális
vérnyomásmérőt ajándékozott
városunk a mentőszolgálatnak.

„Nem ismerek történelmi
példát, hogy nemzet valaha
tönkrement volna építkezés
következtében.”

03. oldal

08. oldal

PÉLDÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS
Haszonkölcsön szerződést írt alá
a Martonvásári Római Katolikus Plébánia
és Martonvásár Város Önkormányzata

ADVENTI HÍRNÖK
Gyönyörű óriás koszorú és udvari dekoráció
tette hangulatosabbá a Brunszvik Teréz
óvodában az advent kezdetét

Fotó: Kortyis Dávid

Áldott Karácsonyt és
Boldog Új Évet Kívánunk!

!

KÖZMEGHALLGATÁS

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26. napján (csütörtök) 18.00 órakor a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében közmeghallgatást tart az alábbi napirenddel:
1.) Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2016. évi tevékenységéről; az önkormányzat szervezeti, pénzügyi,
gazdasági helyzete és kilátásai; a 2017. évi költségvetés tervezete, fejlesztési elképzelések
2.) Egyebek
| dr. Szabó Tibor • polgármester

ESEMÉNYEINK
DEC. 16.

|

		

Helyi kézműveseink adventi vására
16.00 órától 19.00 óráig
BBK Központ Kiállítóterem

DEC. 16.
|
„Sportcsarnok kulturális átadó”
		
Margaret Island ingyenes koncert
		
20.00 órától
		
Előzenekar 19.00 órától:
		
Lóci Játszik 			
		
Tóth Iván Sportcsarnok
DEC. 17.

|

		

Helyi kézműveseink adventi vására
10.00 órától 18.00 óráig
BBK Központ Kiállítóterem

DEC. 17.
|
A Martonvásári Alapfokú
		
Művészeti Iskola Karácsonyi
		
koncertje
		
16.00 órától
		
BBK Központ Színházterem
DEC. 18.
|
		

Negyedik adventi gyertyagyújtás
9.30 órakor, Emlékezés tere

ALAPTÖRVÉNYÜNK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
TESSELY ZOLTÁN TÁ JÉKOZTATTA
A SA JTÓT ÉS A KÖZVÉLEMÉNYT
November 23-án az alaptörvény módosításával
kapcsolatos sajtótájékoztatót tartott Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő Martonvásáron.
Néhány kiemelt gondolat a tájékoztatóról:
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JAN. 07.

|

		

Táncház
17.00 órától 23.00 óráig
BBK Központ

JAN. 12.
|
		
		
		

25 éves az „Együtt-Értük”
Alapítvány
13.30 órakor, Pápay Ágoston Iskola,
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 32.

JAN. 14.
|
		

Termelői Vásár
7.00-12.00 óráig, BBK Központ udvar

|
		
		
		

Farsangi Játszóház és
kézműves foglalkozás
10.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ

JAN. 19.
|
		
		

Ökumenikus Istentisztelet
18.00 órakor,
BBK Központ Színházterem

JAN. 20.
|
		

Magyar Kultúra Napja
BBK Központ Színházterem

„Kormányzati és parlamenti döntés következtében Magyarország megerősítette határvédelmét.”
Ami okot adott erre: „2015-ben, október közepéig a MagyarSzerb határon 204 ezer, a Magyar-Horvát határon pedig
185 ezer illegális migráns érkezett Magyarországra, év végéig pedig közel félmillió érkezett az országba.”
„2015 végén a ’Védjük meg az országot’ aláírásgyűjtéshez
közel kétmillió ember csatlakozott. Emögött nem kis munka állt, és szeretném mindenkinek, aki segített bennünket
ebben, hogy láthassuk, hogy a magyar lakosság valóban
kiáll a kormányzati intézkedések mellett.”
Ebben a választókerületben több mint 600 ember segítette
a népszavazást.
„Ennek következtében október 2-án olyan egység jött létre,
amelyre nem volt még példa. 3 millió 362 ezer ember mondott nemet Brüsszel elhibázott bevándorlás politikájára,
arra, hogy kötelező jelleggel eloszthassák felső határ nélkül,
idő és számbeli korlátozás nélkül azokat az illegális bevándorlókat, akik Európába érkeztek, illetve érkeznek majd.”
A mintegy fél órás tájékoztató teljes terjedelmében megtekinthető a város hivatalos weboldalán, a www.martonvasar.hu
oldalon.
| Nagy Árpád
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POLGÁRMESTERI SOROK HELYETT

9 És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
10 És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek
néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.
12 Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
13 És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az
Istent dícsérik és ezt mondják vala:
14 Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség,
és az emberekhez jó akarat!
15 És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a
pásztoremberek egymásnak: Menjünk
el mind Bethlehemig, és lássuk meg e
dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.
16 Elmenének a zér t sietséggel, és
megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis
gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.
17 És ezt látván, elhirdeték, ami nékik
a gyermek felől mondatott vala.
18 És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok
Simon András:
nékik mondottak.
Csendes éj
19 Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.
20 A pásztorok pedig visszatérének,
dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, amiket halvigyáztak éjszakán
lottak és láttak, amint nékik megmondatott.

» A LUKÁCS ÍRÁSA
SZERINT VALÓ
SZENT EVANGÉLIOM
» 2. FEJEZET

1 És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki,
hogy mind az egész föld összeirattassék.
2 Ez az összeírás először akkor történt,
mikor Siriában Cirénius volt a helytartó.
3 Mennek vala azért mindenek, hogy
beirattassanak, kiki a maga városába.
4 Felméne pedig József is Galileából,
Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik,
mivelhogy a Dávid házából és háznépe
közül való volt;
5 Hogy beirattassék Máriával, aki néki
jegyeztetett feleségül, és várandós vala.
6 És lőn, hogy mikor ott valának,
betelének az ő szülésének napjai.
7 És szülé az ő elsőszülött fiát; és
bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a
vendégfogadó háznál.
8 Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és
az ő nyájok mellett.

PÉLDÁS
EGYÜTTMŰKÖDÉS
2016. november 24-én haszonkölcsön szerződést írt alá a Martonvásári Római Katolikus
Plébánia és Martonvásár Város Önkormányzata.
A dokumentumot Kovács Zoltán plébános és
dr. Szabó Tibor polgármester mellett a Székesfehérvári Egyházmegye jóváhagyó képviseletében Spányi Antal megyéspüspök is ellátta
kézjegyével.
A 25 év időtartamra szóló megállapodás a város központjában lévő Templomkert mintegy 5000 négyzetméternyi területről szólt.
A területet ezután a város tartja karban, az ott lévő szobrokat, emlékműveket gondozza. Bár milyen változtatás,
módosítás csak egyeztetéssel, közös akarattal történhet.
A plébánia a kertet továbbra is használhatja liturgikus rendezvények helyszíneként.
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Az aláírást követően Spányi Antal megyéspüspök a martonvásári példás együttműködést méltatta, majd dr. Szabó
Tibor polgármester a régi plébánia épületével, azaz a Közösségi házzal kapcsolatos támogatásról szólt. Hangsúlyozta, hogy az emberi közösségek működése a hitükkel együtt
lehetséges. A közösségmegtartó erejét támogatja a város,
amely nélkül egyetlen település sem működhet. Ennek szellemében a Képviselő-testület hozzájárul az épület felújításához, amelyről már megszületett a döntés.
| Forum Martini
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MEGJELENT
Az „Isten üdvözítő kegyelme jelent meg minden embernek” Pál apostol így summázza
Titusznak a karácsonyi csodát, mert őt is ez
az üdvözítő kegyelem mentette ki a régi, „öldökléstől lihegő”. agresszív, gonosz múltjából, amikor még ifjú, fanatikus farizeusként
gyűlölte az Úr Jézust és a benne hívőket.
A kegyelem egy megalázó lehetőség. Csak az akar élni
ezzel, aki nem lát más utat. Pedig nincs más út egy tiszta, új élethez, a békességhez, az örömhöz, a félelem nélküli boldog bizonyossághoz, Istenhez. Az Úr Jézus mondja önmagáról: ”Én vagyok az út az igazság és az élet,
senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam.” Ő azért
jött közénk karácsonykor, hogy a vétkeinkért helyettünk
megfizessen, mert Isten irgalmas, de igazságos is és
igazsága nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. Az Úr
Jézus a keresztfán elszenvedte helyettünk ezt a kárhoztató ítéletet és ezzel egy új utat. lehetőséget teremtett,
Isten ingyen kegyelmét.
Hitvalló eleink bizonyságtétele mutatja ezt az utat:

”Im nagy Isten most előtted szívem kitárom
Menedékem nincs sehol a földi határon
Ha Te nem jössz bánatomhoz bíztató szóval
Italom könny a kenyerem keserű sóhaj.
Ha a világ nem tudná is számos bűnömet
Te előled elrejtenem semmit sem lehet
Látja Lelked minden bűnöm melynek átka sújt
Vedd le rólam ó Úr Isten, vedd le ezt a súlyt.

„Amikor pedig ezek elkezdődnek,
egyenesedjetek fel, és emeljétek
fel a fejeteket, mert közeledik a
megváltásotok.” (Lk. 21, 28.)
Évről-évre felnézünk a karácsonyfára a templomban, otthonunkban és csodás díszeket láthatunk. Van hová felemelni a szemünket felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.
Ádventben a várakozás heteit éljük. Sokak tekintetét a kudarc
és bizonytalanság tapasztja a földhöz. Kevés a mosoly, a kedvesség, a felemelő bíztató pillantás. A várakozás, az ünnepi
előkészület inkább ideges, mint kíváncsi és örömteli. Jó ebből
kiemelkedni és feltekinteni. Jobb tervezni, bízni és reménnyel
megtelni, mint földhöz ragadt sötét és hideg gondokkal küzdeni.
Ádventben várakozunk, hogy az ünnep és a Ünnepelt megérkezzen és az Ég a Földre költözzön. Örömöt hoz a búsnak,
könnyedséget a nehéz szívűnek, irgalmat az elesettnek, reményt a kilátástalan helyzetben lévőnek.
A megszületett Isten, aki ember lett, felemeli tekintetünket,
megújítja, megváltja életünket. Új perspektívát nyit, amiről a
Bibliában ezt olvassuk: „Egyenesedjetek fel és emeljétek fel a
fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”
Ebben az örömteli feszültségben, várakozásban él a keresztyén
ember. Közeledik Isten Fia és érkezése újraírja az ismert világot.
Akinek nem szabadna feltekinteni szégyenében, az felnézhet.
Akinek nem lenne jövője, tervezhet és reménykedhet.
Akinek nincs kivel megosztani életét és egyedül van, az közösséget talál. Az idei ünnepi hetekben emeljük föl tekintetünket,
nézzünk föl és lássuk meg azt, amit a Mindenható készített
számunkra. Van ünnep, van idő, van lehetőség - Isten megadta. Egyenesedjünk ki, emeljük fel szívünket. Isten közeledik és
megérkezik az embervilágba - a mi világunkba is.
| Süller Zsolt
evangélikus lelkész

Jézusomra föltekintek a kereszt alatt
Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt
Ó ne büntesd Uram azt kit megtört a bánat
Szálljon reám irgalmadból béke bocsánat.
Szent Fiadért ki engemet vérén megváltott
Hallgass meg ha bűnbánattal hozzád kiáltok
Vígaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez
Hozzád térő gyermekednek Atyám kegyelmezz!”
Áldott Karácsonyt kíván
a református gyülekezet!
| Borsos Istvánné
református lelkész
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MINDENKI
ÜNNEPE
Karácsony melegétől még ott is felenged a
fagy, ahol a zord tél megdermesztette az emberek lelkét. Sejtelmes titok lappang a levegőben.
Nem beszélnek róla, de mindenki vár. Mindenki
érzi Valakinek az érkezését.
Akik nem hisznek Istenben, kitalálnak maguknak egy mesét, egy különös emberről szóló történetet, hogy oltsák szívük szomjúságát, melynek szüksége van a vidámságra, az
örömre. Ilyenkor mindenki igyekszik megjavulni. Ezt fejezi
ki a sok ajándék is, mellyel az emberek meglepik egymást.
Szép szokás.
Milyen lenne az év Karácsony nélkül? Úgy érezzük, hogy
valami hiányzik a mai társadalomból… még Karácsonykor
is. Az ünnepi külsőségek, csillogó díszek, a csengő dallamok
mögött, mintha eltűnne a Karácsony igazi mélysége. De hát
kit ünneplünk? Gyermekeinket, Önmagunkat? Vagy mást?
Ki más lenne a központja, egyetlen főszereplője az év nagy
ünnepének, ha nem Jézus Krisztus? Igenis Ő. Azt akarjuk,
hogy az emberek felfedezzék a külsőségek mögött rejtőző
Jézust és leboruljanak előtte. Hogy nevének csengése hangosabb legyen minden más zenénél. Ragyogása pedig elhomályosítson minden mesterséges fényt.
A Karácsony arról a szeretetről beszél, mellyel Isten szeret
bennünket.
A Karácsony ezt kiáltja nekünk: ISTEN SZERET BENNÜNKET! ISTEN A SZERETET! Nem vagyunk hiteles keresztények, ha nem fogjuk fel a Karácsony eredeti értelmét. Ha
nem látjuk meg a sallangok mögött azt az igazságot, amit
ez a lenyűgöző titok rejt. Visszhangozzuk hát a csodát, amit
az angyalok ujjongva adtak hírül a pásztoroknak. Ne mulasszunk el egyetlen alkalmat sem, hogy hirdessük testvéreinknek, szomszédainknak, az egész világnak: a Szeretet
eljött a földre és magához ölelt mindnyájunkat, hogy
Karácsonykor senki se érezze magát elhagyatottnak, magányosnak, árvának, kitaszítottnak. Jézus nem csak a kiválasztottakhoz, nem csak X – hez, Y – hoz jött el, hanem mindenkihez. Isten az egész emberiségért, tehát mindannyiunkért
megtestesült.
A KARÁCSONY TEHÁT MINDENKI ÜNNEPE: örömöt,
szabadulást és békességet hozott a föld minden emberének.
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK
MARTONVÁSÁR MINDEN LAKÓJÁNAK !
| Kovács Zoltán • plébános

FORUM MARTINI / 2016. DECEMBER

Két világháború közötti katolikus képeslap
Forrás: Üvegesné Hornyák Mária

ÜNNEPI
SZENTMISÉK:
December 24-én

15.00-kor Misztériumi játék
23.59-kor Éjféli szentmise

December 25-én

08.30-kor Ünnepi szentmise

December 26-án

08.30-kor Ünnepi szentmise

December 30-án

18.00-kor Ünnepi szentmise és
a családok megáldása.

December 31-én

18.00-kor Évvégi hálaadás

2017. január 1-én ÚJÉV 18.00-kor Ünnepi szentmise
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RÉGI MARTONIAK:
A DOKTOR ÚR
December 2-án gyertyagyújtással emlékeztünk
a martonvásári temetőben, a Brunszvik kripta
melletti családi sírnál a száz éve született dr.
Grimm Lórántra, a település egykori körzeti főorvosára, a Doktor Úrra, Loli bácsira.
1916. december 2-án, Bicskén született, így ott anyakönyvezték a martonvásári gyógyszerész, Grimm Rudolf fiát.
Általános iskolai tanulmányait itt a községben végezte, majd
a budai, első kerületi Verbőczy (ma Petőfi) Gimnáziumban
érettségizett.
Az egészségügy iránt elkötelezett család gyermekeként útja
természetesen az orvosi egyetemre vezetett, ahol 1939-ben
kapott diplomát.
Első munkahelye a miskolci kórház volt, ahol katonaorvosként dolgozott. A háború kitörése őt is a frontra vezényelte.
Egészen a Don-kanyarig kísérte a hadsereget és igyekezett
menteni a menthető életeket. A Donnál előre törő szovjet
hadsereg fogságába került. Hosszú hányattatások után
megszökött és közel egy évig tartó gyaloglás, bújkálás után
1944-ben ért haza Martonvásárra. Azonnal jelentkezett a fehérvári kórházban, ahol aztán nem csak dolgozott beosztott
orvosként, de tovább is képezte magát és szerzett előbb fogorvos-szájsebészi, majd szűlész-nőgyógyászi végzettséget.
Az ’50-es évek elején megüresedett tordasi körzetben lakók invitálását elfogadva aztán egészen 1958. július végéig
dolgozott a településen. Nem csak betegei, de Tordas valamennyi lakója nagyon szerette. A kemény szolgálat mellett
a doktor úr az egészségügyi felvilágosítás, nevelés terén is
jelentős munkát végzett. A helyi Vöröskereszt szervezetének
létrehozásával sikerült egy nagyon aktív, a falujukért tenni
kész csoportot maga köré gyűjtenie, akik részt vettek a falu
szépítésében, jótékonysági bálokat rendeztek a rendelőben
szükséges eszközök, műszerek beszerzése céljából.
1958-ban aztán Martonvásár addigi körzeti orvosa, dr. Papp
Jenő nyugdíjba vonult és a két település közös megegyezésének eredményeként dr. Grimm Lóránt lett Martonvásár körzeti főorvosa úgy, hogy azért Tordas lakói is számíthattak rá.
Martonvásáron is ugyanolyan odaadással végezte a betegellátást és lelkesedéssel a település szépítés számára kiemelt
fontosságú ügyét. A sporttelep kialakítása, a temető rendbetétele, az utak állapotának javítása, mind-mind az Ő szervezésére, bíztatására váltak valóra. Vöröskeresztes társaival
felkutatták a második világháború martonvásári áldozatait
akkor, amikor erről még szólni sem lehetett. Az Ő és a helyi
Vöröskereszt tagok által készített lista képezte az alapját a
II.világháborús emlékmű elkészítésének.
De Loli bácsiról most, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján a martonvásári eseményekben való részvétele, majd
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a megtorlások miatt elszenvedett meghurcoltatása miatt
is szólnunk kell. 1999-ben bekövetkezett halála után özvegye kikérte a Történeti Levéltárból a Loli bácsira vonatkozó
anyagokat. Az ügyében tanuként kihallgatottak mindegyike
szólt arról, hogy a doktor úr a forradalom ideje alatt minden
erejével azon volt, hogy a még oly jogosnak tekinthető indulatokat is fékezze, és óva intette mindenkor a lakosságot az
atrocitásoktól.
A települést komoly veszély fenyegette, amikor november
4-én a Fehérvár felől Budapestre tartó szovjet tankok útját a
martoniak egy csoportja egy, a főútvonalra épített barikáddal akarta elzárni. A Doktor úr tekintélyének és orosz nyelvtudásának volt köszönthető, hogy a martoniak belátták az
akció értelmetlen voltát, az oroszok meg nem lőtték szét a
barrikádot és vele a falut.
Loli bácsi 1982-es nyugdíjba vonulása után felszabaduló
energiáit a Dobos Károly által alapított Nyugdíjas Klubban
hasznosította. Vetített képes utiélmény beszámolóit, vagy
éppen egészségügyi előadásait nem csak a nyugdíjasok, de
mások is szívesen hallgatták.
Több kitüntetés és elismerő oklevél tulajdonosa volt. Martonvásáron elsőként kapta meg az újonnan alapított Díszpolgári
címet 1992-ben. Ugyanebben az évben a Fejér Megyei Közgyűlés az egészségügy területén kifejtett tevékenységéért
dr. Berzsenyi Zoltán díjban részesítette.
Egész élete, hivatásában és közéleti munkájában végzett önzetlen munkája követendő példa mindannyiunk számára.
| Kizmus Lajos
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A 250 ÉVVEL
EZELŐTTI
MARTONVÁSÁR

luból is megidéztek. A Márton Vására elnevezést 1542-ig 32
oklevél a következő formákban említi: Mortonuasara (1326),
Mortunwasara (1328), Marthonuasara (1439), Martonvasara
(1463), Marton Vasara (1513). A birtokos szerkezetre utaló
szóvégi „a” mindenütt ott van, (ez csak az 1700-as években
tűnik el), ami egyértelműsíti, hogy a falut arról a Mártonról
(ispán, katona, de nem sok évszázaddal előbb élt kanonizált
egyházi személyről) nevezték el, akit a király valamilyen érdemeire való tekintettel vásártartási joggal jutalmazott.
E kitérő után térjünk vissza a török kiűzése utáni időkhöz,
egészen pontosan ahhoz az 1690-es években készült jeElőször erről az „uraságról”, vagyis idősebb korompai
lentéshez, amely szerint Vásar Martony” határának képe
Brunszvik Antalról (1709-1780) szeretnénk szólni, aki a
(„elegendő szántóföldje”, „valami kevés szőlői”) még őrizte a
templomkertben felállított emlékoszlopon három jobbágy
kultúrtáj-formáló ember kezének nyomait. Ám a falu újratársaságában örökíttetett meg. Teréz nagyapja kisnemesi
telepítése a környező falvakéval ellentétben sokáig késett.
családból származott, és magasra ívelő közhivatalnoki pályát
Közben a birtok az árendások kezén, valamint a Szent Lászlófutott be. Ebből közel másfél évtizedet Pesten, a királyi kúria
patak és a belvizek zabolázatlansága folytán egyre pusztult.
szolgálatában töltött, ahol 1756-ra a nádori ítélőmesterségig
(Nem szólva a mocsárlázról, amelynek a telepesek közül jó
vitte. Ekkor akadhatott meg a szeme a közeli Martonvásár
néhányan áldozatául estek.)
pusztán, amelyen – azóta,
A honteremtés megkezhogy földesura, az elözMottó:
dése vég ül is idősebb
vegyült Beniczky Sándor
„Az ember, valahányszor a múltról beszél,
Brunszvik Antalra ma(1687?–1761)
1745-ben
mindig a jelenhez akar szólni.”
radt. Őt ugyan a bécsi
Győrbe költözött –, az
/Paolo Taviani/
magyar királyi kancelláegymást váltó bérlők gazriához történt kinevezése
dálkodtak, sőt: garázdál(1762) Martonvásártól földrajzilag messze szólította, de az
kodtak. Vele azonban, aki 1758-ban lett a puszta árendása,
itteni ügyek menetére a tiszttartója és a fiai révén a haláláig
Beniczky kifejezetten jól járt, és (örökösei nem lévén) hajfelügyelt.
landó volt arra is, hogy neki Martonvásárt húszezer forint
ellenében átengedje. (Ám az a tortúra, amelynek eredményeként Brunszvik a birtokot (a felesége mosoni birtokáért
A birtok mélyen hívő urának a lakosság lelki életének bizcserében) hivatalosan is a családjáénak mondhatta, 1771-ig
tosítására is gondja volt. Mivel 1762-re a Beniczkyék által
elhúzódott.)
építtetett és a Szent család tiszteletére felszentelt kápolna,
amelybe 1759-től a ráckeresztúri plébános járt át misézni,
Kérdés: 1758 táján hogy nézett ki az a puszta, amelyért
a hívek számának növekedése miatt szűknek bizonyult, a
Brunszvik Antal ekkora küzdelmet folytatott?
veszprémi püspöktől, akihez a Fejér Egyházmegye megalaA török kiűzése után Fejér
pítása előtt ez a vidék is
vármegye a pusztulás vitartozott, vasár- és üngasztalan képét mutatta.
nepnapokon két szentmiLakossága a negyedére
se tartásának biztosítását
apadt, az összeírók pedig
kérte. Templomépítésre
1685-ben a Mátyás kougyanis csak később gonrabeli 497 település ködolhatott.
zül csupán 65-öt tudtak
250 éve Ma r tonvásá r
jegyzékbe venni. Ám ezek
puszta maroknyi népe
közül is csak 26 (pl. Érd,
a karácsonyi várakozás
Ercsi) volt lakott, további
(Advent) napjait élte. A
10 helyen (pl. Baracskán,
nagyszombati csillagvizsKeresztúron) házak, ha
gáló meteorológiai megüresen is, de még álltak,
figyeléseinek összesítése
Martonvásár (Villa Forum Martini) nevét először említő okirat
(keletkezése: 1259 után)
a fennmaradó 29 viszont
szerint 1766 decembere
nyomtalanul eltűnt. Ez
„feltűnően gazdag volt
utóbbiak közé tartozott Martonvásár is, amely a 15. század
hóban”, ezért bizonyára rájuk is fehér Karácsony köszöntött.
végén a megye hét legnagyobb településének számított, úgyDe vajon volt-e sejtésük arról, hogy három hónap múlva uruk
hogy itt a régmúlt idők emlékére csupán az elnevezése emés parancsolójuk (a falu betelepítésével és a jobbágytelkek
lékeztetett.
kimérésével) olyan lépésre szánja rá magát, amely kihatással
A helységnév első előfordulása az 1260-as évekre tehető, amilesz mindnyájuk sorsára?
kor is egy szomszédos birtokkal kapcsolatos perben tanúként
egy bizonyos Joankát Márton Vására („de Foro Martini”) fa| Üvegesné Hornyák Mária

(Helyzetjelentés)
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Reméljük, a karácsonyi készülődés időszakában a gyerekek
sok-sok élménnyel, tapasztalattal térnek haza.
Ezúton szeretnénk minden családnak Békés, Boldog, Meghitt
Karácsonyt Kívánni!
| Dr. Schekkné Bódai Tünde és Búza Virág Barbara
óvodapedagógusok

„MARTONVÁSÁRI SZENTJÁNOSBOGÁRKÁK”

„ADVENTI HÍRNÖK,
FRISS FENYŐ ÁG…”
Advent kezdetét jelezve, az óvodában is meggyújtottuk koszorúnkon az első gyertyát. Idén az egyik Delfin csoportos
anyuka, Pajzosné Vajda Mónika - akinek ezúton köszönjük
felajánlását - gyönyörű óriás koszorúja és udvari dekorációja
teszi szebbé, hangulatosabbá intézményünket.
Ovisaink nagy örömmel, érdeklődve fogadták a koszorút és
gyönyörködtek a gyerekekhez közel álló szép díszítésben.
Első közös adventi műsorunkat az óvónénik gitárral kísért
énekével és Szilágyi Melinda, hitoktató rövid adventről
szóló kis meséjével színesítettük - köszönjük, hogy elfogadta
meghívásunkat.
A következő gyertyagyújtások alkalmával nagycsoportosaink műsorával tesszük meghittebbé a karácsonyi készülődés
hangulatát.
Ilyenkor együtt van az óvoda egész közössége, közelebb kerülünk egymáshoz, jobban odafigyelünk egymásra és meghitt, örömteli pillanatokat élünk át.

A Brunszvik Teréz Óvoda „szentjánosbogarai” már a hét elején
lelkesen készítették kis lámpásaikat, melyekkel november
11-én, Márton napján, szüleikkel, kísérőikkel és az óvó nénikkel karöltve, vonulhattak az óvodától a Brunszvik Beethoven
Kulturális Központig. A helyszínen várta őket a jótékonysági
vásár, melyen libajegyért cserébe, édes és sós süteménycsomagot, minden gyerek arcára mosolyt hozó zsákba libát, és
zsíros kenyeret kis, melengető teával választhattak. Különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt, a színház
teremben pedig a „Kispárna Zenekar” húzta a kicsiknek a láb
alá valót!
Reméljük mindenki jól érezte magát, még akkor is, ha az
időjárás nem volt teljesen kegyes hozzánk és a BBK Központon belül került megrendezésre a rendezvény. De nem
panaszkodhatunk, hiszen minden meg volt ahhoz, hogy jól
érezhessük magunkat, a gyerekek által várva várt lámpásfelvonulás is megvalósulhatott és a jótékonysági vásárban
minden elfogyott. A bevételt idén is a Mikulás csomagjainak
megtöltésére fordítjuk.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Brunszvik Teréz Óvoda
dolgozóinak, a Szülői Munkaközösség tagjainak, és más szülőknek is, akik segítettek a sütemények sütésében, csomagolásában, zsákba libázásban, a BBK Központnak a helyszínért
és programért, a helyi Rendőrségnek és a Polgárőrségnek a
biztonságért.
| Kramárné Putnoki Katalin
Szülői munkaközösség elnöke

HÁLÁS TEKINTETEK
A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, betegekről.
A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte novemberben a Szociális Munka Napját.
Hazánkban 1997 óta köszöntik a szakterület dolgozóit.
Idén november 24-én mondott köszönetet Martonvásár városa a Szent László Völgye Segítő szolgálat és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat munkatársainak, azoknak, akik a támogatásra
és segítségre szorulókért dolgoznak, akik felelősségteljesen,
áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik munkájukat.
Martonvásár alpolgármestere, Gucsek István hangsúlyozta,
FORUM MARTINI / 2016. NOVEMBER

hogy odaadó tevékenységük legszebb, legmeghatóbb jutalma
azok hálás tekintete, akiket támogatnak.
A rövid ünnepséget követő vacsora és kötetlen beszélgetés előtt
jelképesen egy-egy szál virággal köszönték meg a hölgyeknek,
egy üveg borral pedig az uraknak az egész évi munkát. A rövid
műsort a művészeti iskola „11-es szoba” együttese szolgáltatta.
| Forum Martini
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ORGONAEXPEDÍCIÓ
November 10-én különleges programra indultunk. Iskolánk tanulóinak egy csoportja a
Művészetek Palotájába látogatott el, ahol az
OrgonaExpedíció nevű programon vettünk részt.
Utazásunk már akkor különleges volt, amikor megérkeztünk,
mert az épület fala különböző színű fényekben pompázott.
Meglepődve láttuk, hogy a székek a színpadon helyezkednek
el, és rögtön az előadás kezdetén lenyűgözött bennünket, hogy
az előadást tartó világhírű orgonaművész, Fassang László,
arra biztatott bennünket: szólaltassuk meg az orgona sípjait.
Temérdek újdonságot mutatott: például, hogy milyen az
orgona szerkezete belülről. Egészen meglepő volt megtudni,
hogy az orgona használatakor milyen sok pedált kell lábbal
irányítani. Újdonság volt az is, hogy az orgona 6804 sípból, 92
regiszterből és 5 manuálból áll. Az orgonaművész a hangszer
sok évszázados történetéről is beszélt, amit mindenki érdeklődően hallgatott. Igazán csak akkor ámultunk, amikor ennek
a gyönyörű hangszernek az akár 10 méteres sípjait is megszólaltathattuk néhány billentyű lenyomásával. Izgalmas volt az
is, amikor a program végén néhány jelentkező belefújhatott az
orgona kisebb sípjaiba, ezáltal megszólaltatva azokat.
Csodálatos élmény volt részt venni az eseményen, és ennyi
mindent megtudni erről a különleges hangszerről.
| Berki Nóra és Lazók Blanka • 7.b

A BRINGOLÓGIA
TUDOMÁNYA

November 16-án az iskolai múzeumi napunkon
az Iparművészeti Múzeum bringológiai kiállításán jártunk, ahol sok-sok érdekes dologgal találkoztunk.
Megfigyelhettük a biciklik fejődésének történetét, és rengeteg
érdekes biciklialkatrészekből készült tárgyat is láthattunk.
(pl. bicikliláncból csillárt varázsoltak az ügyes kezek, az íróasztalhoz pedig biciklikerekeket szereltek. ) Megnézhettünk
speciális kerékpárokat: például olyat, ami mozgáskorlátozottak vagy kisgyerekesek számára készült. Meglepő volt
számunkra, hogy szeméthordó és összehajtható kerékpárokat
is megtekinthettünk, de újdonságot jelentett az is, hogy létezik olyan kesztyű, amely világít és olyan sisak, amely érzékeli
az esést, és felfúvódik. Az előadás végén egy játékos foglalkozáson vehettünk részt, ahol saját biciklit is tervezhettünk.
Izgalmas napunkat mozizással zártuk.
| Herlinger Kata, Nagy Orsolya • 7. b
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A MARTONVÁSÁRI
BEETHOVEN
ÁLTALÁNOS ISKOLA
VERSENYEREDMÉNYEI
HÁZI VERSENYEK:

Móra Szépolvasási verseny
3. évfolyam: I. Biró Dóra Anna, II. Rezessy Kata Róza,
III. Fodor Adorján Zsófia
4. évfolyam: I. Czentye Bátor, II. Beke Éva Otília, III.
Wagner Viola és Bódi Ajsa. Különdíj: Pálinkás Gergely
Zrinyi matematika verseny
3. évfolyam: I. Purcsel Nóra, II. Márkus Csenge,
III. Nagy Lázár; 4. évfolyam: I. Gábor Zalán, II.
Gönczi Máté, III. Pálinkás Gergely; 5. évfolyam: I.
Mednyánszky Erzsébet, II. Bubálik Sára, III. Czipa
Benedek
6. évfolyam: I. Sachs Beáta, II. Kazsimérszky Nóra,
III. Radvánszki Ábel; 7. évfolyam: I. Horváth Márk, II.
Mednyánszky Pál, III. Hegedüs Péter; 8. évfolyam: I.
Gábor Ákos, II. Hargitai Eszter, III. Szabó Anna
Szöveges feladatok matematika verseny
3. évfolyam: I. Szmilkó Zóra, II. Nagy Lázár, III.
Szőke Balázs Barnabás; 4. évfolyam: I. Fehér Levente,
II. Beke Éva Otília, III. Gábor Zalán; 5. évfolyam:
I. Mednyánszky Erzsébet, II. Nagy Lilla, III. Czipa
Benedek
6. évfolyam: I. Sachs Beáta, II. Radvánszki Ábel, III.
Pálinkás Panna; 7. évfolyam: I. Mednyánszky Pál, II.
László Luca, III. Vajda Róza; 8. évfolyam: I. Gábor
Ákos, II. Kovács Emese, III. Hargitai Eszter

NÉVADÓNK HAVA területi matematika versenyen
nagyon szépen szerepeltek tanítványaink, valamennyi
évfolyamon sikerült helyezést szerezniük:
3. évfolyam: I. Szmilkó Zóra; 4. évfolyam: III. Beke Éva
Otília; 5. évfolyam: III. Mednyánszky Erzsébet;
6. évfolyam: I. Sachs Beáta; 7. évfolyam: III.
Mednyánszky Pál; 8. évfolyam: III. Gábor Ákos
(felkészítő tanáraik: Peregovits Erzsébet, Nagyné Varga
Andrea, dr. Cseh Lajosné, Kiss Zsolt )

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Beethoven Általános Iskola 2017. január 1-i kezdéssel felvesz 1 fő szakmunkást, gondnok-karbantartó munkakörbe.
Alkalmazási feltétel büntetlen előélet, bérezés a kjt. szerint.
Jelentkezés: 2016. dec. 20-ig munkaidőben, az 569 210 telefonszámon.
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IDŐSEK
ÜNNEPLÉSE!
A hétköznapok minden egyes napján és az ünnepek idején is kiemelt figyelemmel és gondoskodással gondolunk mindazokra, akik egy
hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát
tudhatják maguk mögött.
Városunkban az elmúlt esztendők örömteli hagyományait
követve 2016. október 9-én, került megrendezésre az Idősek
Napja ünnepség - a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
színháztermében.
A színes műsorcsokor megtekintése után dr. Szabó Tibor
polgármester úr mondott szívhez szóló köszöntőt az idősek
számára. Majd megköszöntötte Martonvásár város két legidősebb polgárát a 97. életévét betöltött Adácsi Józsefnét és a
94. életévét betöltött Takács Istvánt. Továbbá jó kívánságait
fejezte ki a napokban 90. életévét ünneplő Pál Lászlónak is.
Köszöntése a szeretetről, figyelmességről szólt, arról, hogy
mi fiatalok mennyi bölcsességet tanulhatunk az idősektől,
szüleinktől, nagyszüleinktől. A nagyszülők már ráérnek az
unokák kérdéseire válaszolni. Jólétükre fontos odafigyelni,
hiszen, régebben a családok életében jellemző volt, hogy a
generációk együtt éltek, segítették egymást mindenben. A
mai családokra azonban ez nem mondható el teljességgel,
hiszen a gyerekek elköltöznek otthonról, az unokák pedig
akár tengerentúlon élnek már.
A mai kor idősei közül sokan azonban megpróbálják ezzel a

LÁTHATATLAN SEGÍTŐK
BEMUTATKOZIK A MARTONVÁSÁRI
KATOLIKUS KARITÁSZ
Karácsony előtt az emberek egyre inkább egymás felé fordulnak, észreveszik a nélkülözést és szeretnének segíteni a rászorulóknak. Van Martonvásáron egy szervezet, aki ezt a tevékenységet nem csak kampányszerűen, decemberben végzi, hanem
egész évben, fáradhatatlanul, nem csökkenő lelkesedéssel.
Vajda László Botondné Annát, miután a Városi Könyvtárból nyugdíjba ment, rögtön megtalálta az új feladat: ő lett a
martonvásári Katolikus Karitász vezetője. Közvetlen munkatársával, dr. Takáts Lászlóné Zsuzsával rengeteget fáradoznak azért, hogy városunk rászorulói ne nélkülözzenek.
Kialakítottak maguk köré egy kis csapatot, akik felkutatják
a patronálandó családokat, felmérik, mire van szükségük
és próbálják beszerezni azt, amivel segíteni tudnának, mert
szerintük a célirányos segítség az igazán hatékony. Házakat rendeznek be, kályhát, hűtőszekrényt, mosógépet ajándékoznak, nyáron a hittantábor költségeibe segítenek be,
szeptemberben iskolakezdési támogatást nyújtanak. Szorosan együttműködnek a családsegítő szolgálattal és a védőnői hálózattal is. Az iskolában is szívesen segítenek, akár
gyermekruha- vagy cipő ajándékozásával, akár egy-egy
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felgyorsult idővel felvenni a versenyt és alkalmazkodni az
új kommunikációs csatornákhoz, melyet az internet teremt
meg számukra. Így a különböző közösségi oldalakon, skype
csatornákon tarthatják szeretteikkel a kapcsolatot.
A vacsorával egybekötött műsoros esten mintegy 75 martonvásári gyermek szórakoztatta az egybegyűlteket. A művészeti iskola Nagymalom csoportjának néptáncosai, a Dynamic
Dance Tánciskola növendékei, a Nagy-Kuthy Dance Stúdió
balettosai mutatták be táncos produkcióik széles választékát.
Nagy-Kuthy Zoltán örökzöld Frank Sinatra slágereket énekelt, Nagy Lázár és Molnár Mátyás a Beethoven Általános
Iskola tanulói pedig a nagymamákat és a nagypapákat dicsérték az elszavalt versekkel. A Harmónia Idősek Otthonának
lakói Szilassy Bertalanné, Lakatos Anasztázia és Gáspár
István fokozva a közönség meghatottságát szintén verseket
szavalt. Ezt követően dr. Szabó Andor elénekelte az Úr csodásan működik című halleluja éneket.
A műsor után a Harmónia Idősek Otthona konyhájából kikerülő finom vacsorával kedveskedtünk időseinknek.
Köszönöm a meghívott idős vendégeinknek, dr. Szabó Tibor
polgármester úrnak, valamint a Segítő Szolgálat minden dolgozójának, hogy együtt tölthettük ezt a szép vasárnap délutánt.
| Szabóné Pályi Judit
Szent László Völgye Segítő Szolgálat • Igazgató
rászoruló gyermek kirándulási költségeinek fedezésével.
A martonvásári Karitászt semmiféle szervezet nem támogatja.
A bevételük adományokból áll, de anyagi és tárgyi segítséget
egyaránt elfogadnak. Tapasztalatból tudják, milyen bútornak,
berendezési tárgynak, háztartási eszköznek találnak majd hamar új gazdát, milyen ruhákra van a legnagyobb szükség. Jelentős adományozó német testvérvárosunk, Baienfurt templomi
kórusa, akik évről-évre ruhaadományaikkal látják el a Karitászt.
Ruhákkal és azok kiárusításából is befolyt bevétellel támogatják
Martonvásár szerényebb bevétellel rendelkező családjait.
A martonvásári Karitász a Kodály Zoltán utcában található, fogadóórát kedden 15 órától 16.30-ig tartanak. Ekkor a csoport – egyébként folyamatosan bővülő – tagjai fogadják az érdeklődőket. Adományokat lehet vinni, de hozni is. A hét többi napján
is folyamatosan dolgoznak, azonban ilyenkor csak bejelentkezés
után fogadnak bárkit is. Váratlanul fellépő problémák esetén hívhatják a Karitász vezetőjét a 20/332 6828-as telefonszámon.
A december a Karitászban is az ajándékozás időszaka: ilyenkor készítik el, csomagolják be és osztják ki szeretetcsomagjaikat, amik nem adományokat, hanem igazi ajándékokat
– minőségi szaloncukrot, gyümölcsöt, meglepetéseket – tartalmaznak. Emellett természetesen az alapvető élelmiszerekkel és húsadománnyal is segítik a támogatandó családokat. December 13. után a ház fűtési problémái miatt zárva
tartanak, de telefonon ekkor is elérhetőek.
| Szilágyi Melinda
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A PÁPAY ÁGOSTON ISKOLA ÉLETÉBŐL

A TEHETSÉG SOKSZÍNŰ
Idei tanévünk ugyanúgy kezdődött, mint az
eddigiek, mégis kicsit másként. Hiszen minden
tanév hoz valami újat, váratlant, megoldandó
feladatot. Ezek mellett a folyton változó dolgok
mellett azonban nagyon fontos az állandóság
biztosítása.
Egy ilyen állandó pont az iskolánk, kollégiumunk életében a tehetségek kibontakoztatása, támogatása. Az elmúlt hónapokban
a mindennapi tehetséggondozó munkánk mellett nagy öröm
volt látni, ahogy tanulóink, fiataljaink sikeresen vesznek részt
regionális, országos versenyeken, bemutatókon, fellépéseken.
Napsugár tánccsoportunk a móri területi „Ki mit tud?” vetélkedőn néptánc kategóriában első helyezést ért el, melynek
eredményeként részt vehetett a Kiskőrösön megrendezett
országos versenyen.
„Rajzosaink” az elmúlt évek sikeres munkáját folytatva a
„Miénk a kötött pálya!” című pályázaton is kitűnő eredmén�nyel vettek részt, melyet 50 ezer forint értékű Decathlon vásárlási utalvánnyal jutalmaztak. A Díjátadó Ünnepségre Budapesten, a római parti Kalandparkban került sor, ahol egy
felejthetetlen napot tölthettek diákjaink.
Színvarázs zenekarunk több felkérésnek (Tárnok, Biatorbágy)
is eleget tett a zene világnapja alkalmából, most pedig az ad-

25 éves az „EgyüttÉrtük” Alapítvány
1991-et írtunk…. Az országban elindult a civil szervezeti mozgalom. Elsők között hoztuk létre alapítványunkat az
értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok életminőségének fejlesztése érdekében. Közhasznú alapítványunk célja
időközben kibővült a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek támogatásával is.

„Együtt-Értük” Alapítványunk megalakulásának immár 25 esztendeje!

Egy szervezet életében ez már meghatározó időszak.
A 25 év alatt - folyamatos, aktív működésünk révén – az
alábbi területeken értünk el eredményeket:
- 1993 óta (kezdetben 4, jelenleg 2 hét időtartamban) erdei
iskolai programot biztosítunk a sérült tanulók csoportjainak,
- nyári táborok, tematikus táborok megvalósulását támogatjuk évről-évre,
- terápiás lehetőségeket (gyógylovaglás, gyógyúszás, kutyaterápia, hangtál-, és festésterápia) kínálunk célcsoportunk
tagjai számára,
- támogatjuk a sérült gyermekek speciális tehetséggondozását,
- nemzetközi kapcsolatrendszerünk révén számos külföldi
fesztiválon vehettek részt támogatott fiataljaink,
- nyitott programok („Majális”, Körbejár a tánc”) szervezésével
FORUM MARTINI / 2016. DECEMBER

Október 22-én a törökbálinti sportközpont adott otthont
a 21. Hanshi Kupának, amelyen bemutatót tartottunk

venti időszakban új darabokkal kibővítve repertoárját készül
a martonvásári idősek otthonába és a decemberi szeretetvendégségre.
Kempós fiataljaink a 21. Hanshi Kupán - a Zen Bu Kan Kempo
Sportági Szövetség legnagyobb nemzetközi versenyén - mutathatták be a versenyzők előtt formagyakorlataikat, esés-,
ütés- és rúgástechnikáikat. A közönség vastapssal jutalmazta a bemutatót. Ezúton is köszönjük Kromberger Zsoltnak,
aki évek óta önkéntesen edzi és segíti fiataljainkat.
Természetesen a többi művészeti csoportunk – énekkarunk,
dráma- és bábcsoportunk, csengettyű zenekarunk - is folyamatosan gyakorolt, készült ez idő alatt az iskolai ünnepekre,
rendezvényekre.
Kívánjuk kollégáinknak, hogy a tanév során ugyanilyen töretlen lelkesedéssel folytassák munkájukat és érjenek el hasonlóan szép sikereket!
| Botos Imre • kollégiumvezető

mutatjuk meg környezetünknek a sérült fiatalok értékeit,
- az ÉTA Szövetség támogatásával mentálhigiénés programokat biztosítunk családok, önkéntes munkatársak részére,
- szülőklub program keretében nyújtunk segítséget a sérült
gyermeket nevelő családoknak,
- speciális diák-önkéntes programot működtetünk,
- adományok felhasználása mellett sokoldalú pályázati tevékenységgel járulunk hozzá céljaink megvalósításához.
A fentebb felsorolt sokszínű és tartalmas tevékenység létrejöttét sokoldalú támogatás, aktív és elkötelezett kuratórium,
lelkes és tevékeny önkéntesek munkája biztosította.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a 2017. január
12.-én 13.30-kor kezdődő jubileumi ünnepségünkre!

Emlékezzünk a 25 évre közösen!
Ünnepeljünk EGYÜTT, ÉRTÜK!
Cselekedjünk továbbra is együtt, értük, vagyis az értelmileg sérült gyermekekért, fiatalokért, hogy társadalmunk
egyenrangú, s szükségleteiknek megfelelően támogatott
tagjai lehessenek!
A 25 éves alapítvány, s a kuratórium nevében KÖSZÖNÖM
támogatóink, segítőink, önkénteseink értékes munkáját, hozzájárulását céljaink megvalósulásához!
| Orbánné Molnár Anikó • kuratóriumi elnök
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KERTBARÁTOKNAK
A rövid, nyirkos és hideg nappalok egyre kevesebb munkát adnak a kertben. Beszorulva a
meleg szobába jó alkalom nyílik a számvetésre,
mérlegelésre és a jövő év tervezgetésére.
2016 sokáig emlékezetes marad számunkra, mert nagyon
kemény év volt. A sok-sok munka után végül, meg kellett
elégednünk a mérsékelt eredményekkel. A nagyon gyenge
tél segítette a kártevők áttelelését, a késői fagyok a virágzást, a jégverés pedig a kevés megfogant gyümölcsöt tette
tönkre. A sok eső, a fülledt nyár, a kevesebb napsütés kedvezett a gombás betegségek kialakulásának. A gyümölcsösök
nagyon rosszul, a szőlő kissé jobban teljesített, kivéve a csemegeszőlő és kék szőlők egyes fajtáit.
Az idei év legnagyobb tapasztalata, hogy egy pillanatig sem
szabad magára hagyni a kertet, bízva a hosszú hatású felszívódó szerekben. Veszélyes időszakokban kombinált szerekkel
kell védekezni, és komolyan oda kell figyelni a szívó kártevőkre. Ezek szivogatásukkal gyengítik a növényt, és utat nyitnak
a többi, főleg gombás fertőzéseknek. Az eredmény pedig a beteg növényzet, a fertőzött rossz minőségű termés, a haszontalan munka, rossz közérzet, kiábrándultság. Ezért ha tehetjük,
száraz, fagymentes időben érdemes rezes lemosó permetezést
végezni. Ha enyhe lesz a tél, ez szinte kötelező.
A telepítéseket a fagyok beálltáig végezhetjük, de most már
érdemesebb tavaszra hagyni ezt a munkát. Az el nem ültetett
oltványokat, csemetéket fagymentes helyen gondosan vermeljük el és védjük a kiszáradástól. Az elültetett növényeket földeléssel védjük a fagyok, és a törzsek bekötözésével
a nyúlrágás ellen. A fák törzsét meszeléssel vagy fatörzskenőccsel védhetjük meg a téli (februári) napsugárzástól.

Kezelés előtt a fák kérgét drótkefével tisztítsuk le, eltávolítva a moha, zuzmó és a kórokozó telepeket. Kezelés után
a kéreg szövetei regenerálódnak és ez megakadályozza a
kártevők megtelepedését. A fagyok beálltáig folytassuk a
tápanyag beforgatását a talajba. A beteg fákat szedjük ki és
mielőbb távolítsuk el az ültetvényből. A kiásott fa helyére
ne ültessünk új csemetét a talajuntság miatt, ha ez mégis
elkerülhetetlen, alapos talajcserét kell végezni. Ha még nem
tettük meg, tisztítsuk le a földet az elszáradt kóróktól, szármaradványoktól. Ássuk vagy szántassuk fel a földet. Tegyük
rendbe, tisztítsuk meg szerszámainkat. A vasakat gépolajjal,
zsírral kezeljük, így megakadályozzuk a rozsdásodást. Ellenőrizzük a vízvezetékek fagytalanítását, ürítsük ki a víztároló
edényeket. Tároljuk fagymentes helyen a permetezőgépeket.
A fákról rázzuk le a vizes havat és a ráfagyott ónos esőt.
Etessük folyamatosan a madarakat.
A pincében kiforrtak a borok. A forrás után 2-8 héten belül végezzük el az első fejtést és alapkénezést, egészséges
boroknál (10 g/hl). Az első fejtést általában nyíltan, a bort
levegőztetve végezzük. Fejtés előtt érdemes törési próbát
végezni. A barnatörésre hajlamot könnyű kénezéssel megelőzni, de nehéz gyógyítani. Az apadástól függően hetente,
kéthetente töltögessük fel a hordókat. A levegővel hosszabb
ideig érintkező bor elveszíti üdeségét és illatát, színe kedvezőtlenül megváltozik. Töltögetésre csak egészséges tiszta
bort, használjunk. Tartsuk tisztán a pincét, és ha szükséges
kénezzük a levegőjét.
Most van időnk a jövő évi munkák megtervezésére, szakkönyvek olvasására. Végül a szorgos munka eredményeként
élvezzük gondtalanul az ünnepeket családunk és barátaink
körében. Legyünk büszkék saját termékeinkre, mellyel hozzájárulunk a karácsonyi asztal gazdagságához. Ne feledjük
azonban, a legnagyobb ajándék a szeretet és a törődés, mely
anyagiakkal és pénzen, nem váltható meg. | Uhrin Gábor

MÁRTON-NAPI
LIBABÁL
Éjfélig tartott a vigasság a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központban.
2016. november 12-én a hagyományoknak megfelelően,
három társadalmi szervezet, a Teleki Blanka Hölgyklub, a
Nyugdíjas Klub és a Kertbarátok szervezésében került sor a
Márton-napi libabálra, amelyen díszvendégként részt vettek
a Kajászói Kertbarátok képviselői is.
Nyitó tánc helyett dr. Janky Ferenc ismertette Szent Márton
életútját és megemlékezett az idei Szent Márton emlékév
jelenőségéről is. Hagyomány szerint ezen a napon libát kell
enni. A vendégek ennek jegyében fogyasztották el a Macska Panzió dolgozói által főzött és felszolgált libamenüt, ami
után mindenki megnyalta tíz ujját.
Vacsora után került sor a saját készítésű sütemények, borok
és pálinkák versenyére. Az italokat hölgyek, a süteményeket
férfiak zsűrizték. Mindenből az első négy helyezettet ismerFORUM MARTINI / 2016. DECEMBER

tették. Az alkotókat a közönség nagy tapssal jutalmazta.
Jó hangulatban tombolával folytatódott az est. A nyereményeket a BBK Központ és két helyi vállalkozás, valamint a
résztvevők adták össze.
Sorsolás után már Provoda Jodes és Kincs Sándor duóé
volt a főszerep és a mikrofon.
Éjfélkor vetettek véget a zenének, és hazamentek a vendégek. Reményeim szerint jövőre ismét közösen, jó hangulatban fogyaszthatjuk el a libavacsorát.
| Foki Gábor
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KÉZILABDA
GÁLA
Kedves Barátaim, Ismerőseim!
A Martonvásári Tóth Iván sportcsarnokban, Fejér Megyei
Kézilabda Szövetség, Martonvásár Önkormányzata és a
MartonSport Kft. szervezésében 2017. január 14-én délelőtt 11 órai kezdettel a Masters Angyalok (magyar senior
női Europa Bajnokok +33 illetve +43 korosztály) kétszer 20
perces kézilabda gálamérkőzésen mutatkozik be.
A gálamérkőzésen pályára lépnek korábbi olimpiai-, világ- és
Európa-bajnoki ér mesek, valamint sokszoros válogatott
kézilabdázók.
A +33-as együttes (jelenlegi keret: Megyes Ildikó, Berkesi
Dóra, Ivanics Adrienn, Visnyei Ágnes, Kánya Judit, Őri
Cecília, Szélesi Melinda, Tóth Tímea, Takács Gabriella,
Csenki Judit, Gyetván Krisztina, Márki Éva) 2006-os
megalakulása óta minden évben (!) megnyerte a Szenior Magyar Bajnokságot, ezen felül a nemzetközi Masters EB-n hatszor első, háromszor második, kétszer pedig harmadik lett.
A +43-as csapat (jelenlegi keret: Farkas Andrea, Kalmár
Zoltánné, Bahrim Liliána, Gabnai Melinda, Lázár Ildikó, Fedor Judit, Rimóczi Sándorné, Siposné Tóth Eszter,
Kubinszkiné Hegedűs Marianna, Hirmann Mária) 2009

óta versenyez. Ezen idő alatt hatszoros szenior magyar bajnok, kétszeres ezüstérmes, nemzetközi szinten pedig négy
Masters EB cím, egy-egy ezüst és bronzérem, valamint egy
5. és egy 6. hely a mérlege.
A csapatok edzője Éliás Gábor, akinek munkáját Örményiné
Horváth Zsuzsa, Rimóczi Sándorné és Megyes Ildikó
segíti, valamint az a rengeteg támogató, akik biztosítják a
versenyzéshez szükséges zavartalan hátteret.
A veretes névsornak korábbi nagy mérkőzéseket, szebbnélszebb gólokat és kiemelkedő eredményeket köszönhetünk!
Biztosak vagyunk benne, hogy mindenkinek, aki megtekinti a
mérkőzést, ezúttal is feledhetetlen élményben lesz része, függetlenül attól, hogy ezúttal nem az eredmény lesz az elsődleges!
Gyertek, szurkoljatok!
| Dobos Lajos

KUNGFU/WUSHU
ÉREMESŐ
Martonvásár Város Önkormányzata nevében dr. Szabó Tibor
polgármester adta át a két CO monitorból és egy gyerekeknél is
használható vérnyomásmérőből álló csomagot

150 EZER FORINT ÉRTÉKBEN
AJÁNDÉKOZOTT ESZKÖZÖKET
MARTONVÁSÁR A MENTŐSZOLGÁLATNAK
Pokrócokkal és lepedőkkel a lakosság is hozzájárulhat a mentőszolgálat munkájához!
December 7-én Szabó Tibor polgármester a város nevében
két szénmonoxid mérőt és egy gyerekeknél is használható
digitális vérnyomásmérőt ajándékozott az OMSZ Martonvásári Mentőállomásnak. Az OMSZ nevében László Gyula megyei vezető mentőtiszt köszönte meg és vette át az ajándékot, amit helyi munkatársai azonnal összeszereltek.
A mentőállomás dolgozói jelezték, hogy a hidegre való tekintettel gyűjtést végeznek. Szeretettel fogadnak használaton
kívüli lepedőket és pokrócokat a Dózsa Gy. u. 1-ben található
telephelyükön.
| Forum Martini
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2016. november 12-én, szombaton rendezték meg az Érdi Batthyányi tornacsarnokban a Kungfu/Wushu Magyar
Bajnokságot, amelyen a Golden Tiger’s
csapat tagjaiként martonvásári fiatalok
is pástra léptek, nem is akármilyen eredménnyel.
Nemes Gáspár két arannyal (pusztakéz, hos�szú fegyver), Bui Ahn Toan egy arannyal (hosszú
fegyver) és két bronzzal (rövidfegyver, pusztakéz),
Pintér Márton arannyal (pusztakéz), Puchnyák
Boglárka három ezüsttel (pusztakéz, rövidfegyver,
hosszú fegyver), Kovács Anna ezüsttel (pusztakéz),
Drahos Botond ezüsttel (hosszú fegyver), Dudás
Ádám bronzzal (sanda), Kovács Hajni bronzzal
(pusztakéz) és Kovács Emese bronzzal (hosszú
fegyver) tért haza az országos bajnokságról.
| Golden Tiger’s
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22/460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
22 / 569-285
Szociális ügyek.......................................
22/ 569-283
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 569-288
Gyámügyek
25/520-750
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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

csütörtök
13.00 - 14.00

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

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00
| Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
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Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

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

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

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

22/460-286

22/460-039
22/460-065
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Jáky Gergely
Nagy Zsolt
Süle Csanád József
Vinis Kornél
Zalavári Anna

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Balahoczky Jánosné / 88 éves
Barna Pál Péter / 81 éves
Csanádi Ferenc / 82 éves
Grexa József / 69 éves
Molnár László / 60 éves
Szücs Ferenc / 63 éves
Resku Józsefné / 69 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: december 24., 25.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: december 17., 18.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: december 26., 31.; január 1.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812
Lapzárta idején a még ismert a január eleji ügyeleti rend.
Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.

2017-RE KÉSZÜLVE

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Gazdasági osztályán PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
Időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, legalább középfokú végzettségre
épülő pénzügyi, számviteli szakirányú középfokú szakképesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Mérlegképes könyvelői végzettség megszerzésének vállalása
államháztartási szakirányban a munkáltató támogatásával
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bíró
László, gazdasági igazgató részére a lbiro@martonvasar.hu
e-mail címen keresztül.
Részletek: www.kozigallas.gov.hu és www.martonvasar.hu

Az idei utolsó klubdélutánunkon, köszöntöttük Erzsébet, Katalin, István, és János
nevű tagjainkat.
A hölgytagok, finom süteményekkel és egy kis itókával
viszonozták a köszöntést.
Megbeszéltük a közös karácsonyi ünnepségünk részleteit, melyet december 08-án 16 órai kezdettel tartottunk meg a Macska Panzióban, majd átbeszéltük a jövő
évi kulturális programjainkat.
Minden kedves Martonvásári lakosnak meghitt, áldásos karácsonyi ünnepeket, valamint békés, egészségben gazdag, boldog Új esztendőt kívánunk!
| A Nyugdíjas klub tagsága nevében
a klub vezetősége

Boldog Karácsonyt kívánok.

Eötvös Péterné
ingatlanközvetítő

APRÓHIRDETÉS

06303410975
www.ingatlan-martonvasar.hu

Martonvásáron az Orgona utcában (600 négyszögöl) telek
eladó. Irányár: 12 millió Ft.
Elérhetőség: vrgzoltan120@gmail.com

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília
Fotó: Turcsányi Erzsébet, Buzás Tamás, Kortyis Dávid
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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Ezúton mondunk köszönetet Czikajló Gyulának és asszisztensének, valamint a székesfehérvári sürgősségi osztály
orvosainak és nővéreinek áldozatos munkájukért. Köszönet
mindazoknak, akik Csanádi Ferenc temetésére eljöttek és
osztoztak fájdalmunkban.
| A gyászoló család
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Fotó: Kortyis Dávid

IVÁN BÁCSI,
SZERETÜNK TÉGED!
TESSELY ZOLTÁN CSARNOKAVATÓ BESZÉDE

Fotó: Kortyis Dávid

Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy meghívtak
ide, így együtt ünnepelhetjük szeretett városunk, Martonvásárunk fejlődésének egy újabb állomását. Gróf Andrássy
Gyula érvelt így az ellenzékkel, akiknek minden közberuházás költségei soknak bizonyultak: „Nem ismerek történelmi
példát, hogy nemzet valaha tönkrement volna építkezés
következtében.” És, hogy mit sem változott a világ az eltelt
150 évben, igen, napjainkban is az ellenzék minden közberuházás költségét sokallja, és ezek közül is a leginkább a sportberuházások ügyét támadják. Szeretnék ezeket úgy láttatni,
hogy úri huncutság az egész, ami csakis Orbán Viktor miniszterelnök szórakoztatását szolgálja és így ezeknek egyedüli kedvezményezettje a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia. Ezzel szemben az igazság, hogy csak a mi választókerületünkben az elmúlt pár esztendőben Alcsútdobozon,

Dr. Marczinka Zoltán a Magyar Kézilabda Szövetség nevében
MAGYAR KÉZILABDÁZÁSÉRT DÍJAT adott át Tóth Ivánnak

Bicskén, Beloianniszban, Csákváron, Felcsúton, Gárdonyban,
Mányban, Martonvásáron és Tordason is komoly sporttelepfejlesztések és sportpályaépítések zajlottak. Sportcsarnok
pedig Bicskén, Gárdonyban, Martonvásáron, Pázmándon,
Velencén és Zichyújfaluban épült vagy épül a közeljövőben.
Kérem önöket legalább mi, akik kedvezményezettjei vagyunk a jó kormányzati intézkedéseknek, legalább mi tegyünk meg mindent az igaztalan vádak ellen azzal, hogy
nem rejtjük véka alá az igazságot. Az igazság pedig az, hogy
a fő látványsportok támogatását szolgáló TAO kedvezmény a
sportolás körülményeinek javítására, a nemzeti sportközpontok által koordinált közvetlen nemzeti forrásból megvalósuló egyéb sportberuházások, a mindennapos testnevelés
bevezetése az iskolákba, és a nemdohányzók védelmében
megszülető jogszabályok a mi és a felnövekvő generációk
érdekét szolgálják. Szeretnék itt gratulálni a városnak a
sikeres pályázat feltételeinek a megteremtéséhez, a 2011-es
adósságkonszolidáció után a tetemes önerő biztosításához,
FORUM MARTINI / 2016. DECEMBER

Tóth Balázs, dr. Szabó Tibor, Tóth Iván, Tessely Zoltán,
Kozmann György és dr. Marczinka Zoltán felavatják
a martonvásári sportcsarnokot

köszönetet mondani azon gazdasági szervezetnek, aki a
TAO-t biztosította és a kivitelezőknek, akik határidőre és jó
minőségben teljesítettek, hogy ki ne felejtsem a MartonSport
Nonprofit Kft-t, aki számon kérte mindezt tőlük.
Martonvásár szülötteként szívem tiszta melegével köszöntöm Tóth Ivánt. A nagy tekintélyű tanárt ki a szerény igaz
ember példájával generációkat indított el egy egészségesebb
reménytelibb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb élet felé. A
segítő kollégát, a nyugodt, igazságos bírát. A sport szerelmesét. A magával ragadó, tetteivel meggyőző ember t.
Winnetout, a lenyűgöző mesélőt. A cserkész lelkülettel közösséget építő úttörő parancsnokot. Az úgy áhított év végi
jutalomkönyvek aláíróját. A feledhetetlen vándortáborok
igaz lelkét. Az életében megigazult politikai üldözöttet. A
hazáját és nemzetét a lelkén hordozó harcost, a bölcs, a
helyes irányra rámutatni képes harcostársat.
A napokban a Horváth Ottó Sportközpont avatásán az hangzott el, hogy Ottóról ma bármely martonvásári közintézményt méltó lehetne elnevezni. Most azt érzem, Iván bácsiról egyedül a szeretett iskolájával, a hivatásával, 50 év
imádott munkahelyével egybeépült pompás sportcsarnok
nevezhető el igazán méltó módon.
Példaképek nélkül, hiszen már az ember teremtésének története is erről szól, olyan nehéz volna igaz emberi életet élni.
Köszönjük, hogy vagy nekünk. Köszönjük példamutató tanításodat. Köszönjük a legfőbb tanári erény, a példamutatás
hordozását. Kérjük a Jóistent, hogy még sokáig éltessen közöttünk téged erőben, egészségben, módot adva, hogy még
sokáig élhessünk tanácsaiddal és kimutathassuk igaz és
mély hálánkat feléd.
Iván bácsi, szeretünk téged! Büszkék vagyunk rád, hálásak
vagyunk neked. Reménykeltő büszkeség a számunkra, hogy
ez a nagyszerű építmény, fiataljaink formálódó új közösségének helyszíne, a találkozás, a sport, a tanulás, az egészség és
az élmény új martonvásári helyszíne a Te nevedet viseli a
jövőben. Köszönjük, hogy megtanulhattuk tőled mindazt,
amiről Wass Albert az Elvész a nyom című írásában így ír:
„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert
különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép,
melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be...
Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.”
Mi tudjuk, hogy a Tiéd mi!
16

