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HAJRÁ MARTONVÁSÁR!

Városunk Képviselő-testülete
január 26-án 18 órakor
Közmeghallgatást tart
a BBK Központban

Interjú Varga Ferenccel, Martonvásár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának
elnökével.

...az új létesítmények
kihasználtsága már most
nagyon erős, folyamatos az
érdeklődés...

16. oldal

PROGRAMOK AZ ISKOLÁBAN
Számos izgalmas program színesítette a
Beethoven Általános Iskola decemberi hónapját

A BBK KÖZPONT 2016-BAN
Mintegy 243 esemény, 374 klubfoglalkozás,
közel 20 ezer látogató és 30 ezer munkaóra...

Fotó: Vécsy Attila

08. oldal

07. oldal
MARTONVÁSÁR LEGRÉGEBBI ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEI
A Szent Anna plébániatemplom

!

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
JAN. 17.
|
Hölgyklub
		
16.30 órától, BBK Központ
JAN. 19.
|
Ökumenikus Istentisztelet
		
18.00 órakor
		
BBK Központ Színházterem
JAN. 20.

|

		
		

Magyar Kultúra Napja Gyimesi műsor
19.00 órakor
BBK Központ Színházterem

JAN. 26.
|
		
		

Közmeghallgatás
18.00 órakor
BBK Központ Színházterem

FEB. 04.
|
		
		

Tai Chi Nyílt Nap
8.30 - 10.30 óráig
Tóth Iván Sportcsarnok

!

FEB. 04.
|
		
		

Táncház 2.
17.00 - 23.00 óráig
BBK Központ Kiállítóterem

FEB. 11.
|
		
		

Termelői vásár
7.00 - 13.00 óráig
BBK Központ udvara

|
		
		
FEB. 12.
|
		
		
		

Szent László Regionális  Óvoda Jótékonysági bál
18.00 órakor
BBK Központ Színházterem
Körúti színház 2. előadás:
Maude és Harold
17.00 órakor
BBK Központ Színházterem
Jegyek  elővételben (BBKK Infopont) és
a helyszínen is kaphatók. Jegyár: 2300 Ft

FELHÍVÁS

MEZŐKÖLPÉNYIEK
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI
ESKÜJE
MARTONVÁSÁRON
Az idén március 12-én (vasárnap) emlékezünk
meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Jelentős esemény helyszíne lesz városunk, száznál is több mezőkölpényi barátunk
tesz állampolgársági esküt ezen a napon.
Barátaink, Imreh Jenő tiszteletes úr vezetésével március 11-én érkeznek.
Kérjük Önöket, legyenek segítségünkre a
mezőkölpényi vendégeink elszállásolásában.
Várjuk jelentkezését - január 25-ig, a 06 22
460 233-as telefonszámon vagy a titkarsag@
martonvasar.hu e-mail címen - azoknak, akik
szívesen fogadnának egy éjszakára családot
vagy egy-egy személyt.
|   Gucsek István
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Ismét év eleje van, ilyenkor szoktuk számba venni az elvégzendő teendőket, sorrendbe állítani a feladatokat és eldönteni mi a
legfontosabb és mi az ami esetleg halasztható. A város életében
is ez a tervek elkészítésének ideje, persze azt is meg kell fontolnunk, mit tudunk finanszírozni, mire futja a közös kasszából.
Úgy tervezzük, az idén a város költségvetését Önökkel közösen fogjuk kialakítani, ezért a január 26.-i közmeghallgatáson
szeretném előterjeszteni terveinket. Örülnék, ha minél többen
jönnének el és vennének részt az együtt gondolkodásban.
Röviden szeretném felvázolni milyen terveink, lehetőségeink
vannak és mik azok a körülmények, amelyek nehezíthetik
megvalósításukat.
Örömteli hír, hogy az elmúlt év utolsó napjaiban a nemzetgazdasági miniszterrel aláírtuk azt a szerződést, amely 800
millió forintot biztosít a Mezőgazdasági Kutatóközpont csaknem tíz milliárdos innovációs fejlesztéséhez kapcsolódó városi beruházásokra. Január elején az összeg meg is érkezett
a számlánkra. Terveink szerint ebből nekilátunk az iskola új
szárnyát megépíteni, hiszen diákjaink egy része még mindig
a járási hivatal épületében tanul és egyre több az iskolába
jelentkező is. Kilenc új tanterem építése a célunk. Bár ez év
elejével az iskola működtetése átkerült az államhoz, gyermekeink oktatási körülményeinek biztosítását továbbra is legfontosabb teendőink között tartjuk számon.
A tavaly végzett útfelújításokat folytatni fogjuk, az idén a Rákóczi, az Ady és Vasvári utcák teljes rekonstrukcióját tervezzük, és ha futja rá, akkor a Széchenyi régi részét is összekötjük
az újabb szakasszal. A benzinkút mögötti gazdasági terület
megközelítését is szolgálni hivatott a Bajcsy-Zsilinszky utcát
az Adyval összekötő szakasz is sorra kerül. Ezeknek az utcák-

KÖZEL 180
HATÁROZAT
A GAZDASÁGI
BIZOTTSÁG ÜLÉSEIN
2017-ben is lendületes munkát vár Varga Ferenc
Martonvásár Város Önkormányzata, Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának elnöke a
tagjaitól.
FM: Az előterjesztések többségét, amely a helyi Képviselőtestület elé kerül, előbb a bizottság vitatja meg. Ennek az
a következménye, hogy a viták jó része a bizottságokban
zajlik, így az egyfajta szűrő szerepét tölti be. Mondana
néhány szót a Gazdasági Bizottság (GB) szerepéről?
VF: Kevés kivételtől eltekintve minden rendeletet, minden határozatot megvitatunk. A szakmai viták után a bizottság döntési javaslattal továbbítja azokat a képviselő-testület elé. A GB
minden olyan ügyet, amely a város üzemeltetésével, beruháFORUM MARTINI / 2017. JANUÁR

nak a felújítására rendelkezésünkre áll a fedezet. Tervezzük
továbbá a Damjanich utca és a Szőlőhegyi út javítását is, de
ezekben az esetekben pályázati forrásokra várunk.
Visszatérve a 800 milliós támogatás felhasználására, a fennmaradó részből a MartonGazda számára szeretnénk egy megfelelő telephelyet kialakítani a vásártéren, hiszen a város fenntartásáért felelős cégünk elhelyezése évek óta nem megoldott.
Munkájuk segítésére vásárolunk néhány eszközt és gépet is.
Január elejétől megnyitottuk új rendszerű bölcsődénket, ahol
fokozatosan feltöltve három csoportban várjuk a martoni és
környékbeli pici gyerekeket, ezzel is segítve a fiatal családokat. A bölcsi a családsegítő épületének átalakításával nyert elhelyezést. Itt kell megemlítenem, némi szégyenkezéssel, hogy
végre – fél éves késéssel - elkészültünk a malom épületének
a Művészeti Iskola számára történt felújításával is. Elnézést
kérek az érintett gyermekektől, szüleiktől és tanáraiktól! Még
mindig a gyerekeknél maradva, az idén tervezzük befejezni
az óvodában félkész állapotban maradt két csoportszobát is.
És néhány szót szeretnék ejteni problémáinkról is. A kormány
– teljesen indokoltan és helyesen – döntött a bérek kötelező
emeléséről, ami érinti az önkormányzat és intézményeinek
dolgozóit is. Az ehhez szükséges fedezetet a városnak kell kigazdálkodnia, ami még az eddigieknél is fegyelmezettebb és
takarékosabb gazdálkodást igényel.
A fentiekben csak azokról a tervekről és lehetőségekről ejtettem szót, amelyek fedezete már rendelkezésre áll és csak az
önkormányzat döntésén múlik, milyen módon valósítjuk meg
azokat. A következő hónapokban szeretném Önöket tájékoztatni azokról a projektekről is, amelyek már elő vannak készítve,
de finanszírozásuk még pályázati vagy egyéb forrásra vár. A január 26-i közös gondolkodáson ezekről is szívesen ejtünk szót!
Polgármesterük,
|   Szabó Tibor

zásával, gazdálkodásával kapcsolatos megtárgyal. Ha valami
pénzügyet érint, az bizonyosan megtárgyalásra kerül. Az ott
lezajló vita alapozza meg a Képviselő-testület (KT) döntését.
FM: A GB ülése nyilvános, bárki előzetes bejelentés
nélkül részt vehet rajta?
VF: Igen, de természetesen vannak a törvényben előírt ügyek,
amelyeknél zárt ülést kell elrendelni.
FM: Volt alkalmam többször részt venni, az üléseken.
Kívülálló szemmel a bizottság tagjai a legapróbb részletekbe is belekötnek. Milyen szándék áll emögött?
VF: Én úgy látom, az a bizottság feladata, hogy az előterjesztéseket alaposan, részletesen megvizsgálja és vita után olyan
álláspontot alakítson ki, amely konszenzusos. Bár általában
kialakul egységes álláspont, az sem probléma, ha nem. Sok
esetben a bizottság javaslatára az előterjesztő megváltoztatja előterjesztését, vagy a bizottság változtatásra javasolja. Az
előterjesztések többsége azonban komoly előkészítéssel kerül
elénk, így változtatás nélkül kerül a KT elé.
FM: Miből fakadnak a viták?
VF: Alapvetően abból, hogy a külsős tagok valamely szakterületi tudást képviselnek. Ez sokszínűséget is hoz a munkába,
szempontjaik mások, mint a képviselők szempontjai. Külön
öröm számomra, hogy a külsős tagok fiatalok, akik másképp
látják a dolgokat. Ez előnyös konstelláció.
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FM: Mennyire kompromisszumkészek egy-egy vitánál
a vitázó felek?
VF: Az ellentéteket szinte mindig sikerült feloldanunk. Meg
kell említeni azt is, hogy a munkánkat nagyban segítik a külső
szakértők, a belső ellenőr, a könyvvizsgáló, akiknek a munkájára támaszkodunk.
FM: Konkrét vitára okot adó esetet említene?
VF: Legutóbb többek között gazdasági társaságaink és a
BBK Központ pénzügyi beszámnolóiról folyt polémia,
amit eredményesen zártunk le. Emellett a város gazdálkodását és pénzügyeit kevésbé érintő kérdésben, a közterületek elnevezésével kapcsolatban olyan parázs vita
folyt, hogy nem hoztunk döntést. Lekerült a napirendről
azzal, hogy a következő ülésen ismét napirendre tűzzük.
Én általában azon az állásponton vagyok, hogy vállalni kell a
felelősséget, meg kell hozni a döntéseket, de ehhez nem kell
mereven ragaszkodni.
FM: Ha pénz van, minden van. Mindenki tudja Martonvásáron is, hogy kormányunk konszolidálta az önkormányzatokat. Mivel ez előtt és utána is hasonló pozícióban volt, mondana valamit az akkori és a mostani
tevékenysége közötti különbségről?
VF: Olyan óriási dolog volt ez, amelyre hat évvel ezelőtt legszebb álmaimban sem gondoltam volna. Az adósság rányomta
a bélyegét minden tevékenységre. Az első számú szempont
mindig az volt, hogy a milliárdos hitel esedékes törlesztését
miből és hogyan teljesítsük határidőre. A konszolidáció időpontjától indult Martonvásár fejlődése.
FM: Jól látom, hogy ezáltal lényegesen változatosabb
és több is a munka, hiszen pályázat pályázatot, beruházás beruházást követ?
VF: Olyan fejlesztések valósultak meg az elmúlt hat évben,
amelyek példa nélküliek Martonvásár életében. Ez természetesen sokkal több munkát jelent. Azt is el kell mondanunk,
hogy volt olyan pályázat, amin nem nyert Martonvásár, de
amin nyert, azt meg kellett valósítani, azzal el kellett számolni. Ez óriási feladatot ró azokra, akik ezzel dolgoznak, foglal-

koznak. Már az is komoly munkát jelent, hogy a megvalósult
beruházásainkat működtessük, fenntartsuk. Egyre több a feladat.
FM: A 2016-os ülések közül melyik a legemlékezetesebb?
VF: Az, amelyiken elfogadtuk a sportberuházások beszámolóját, néhány híján 600 millió forint elköltéséről. A sportcsarnok beruházását zártuk le. Ez olyan pillanat volt a város életében is, amilyen eddig még nem fordult elő.
FM: Néhány adatot hallhatnánk arról, mennyi előterjesztést véleményezett a bizottság?
VF: Készültem erre a kérdésre. 2016-ban 10 GB-i ülés volt,
amelyen néhány híján 180 határozatot hozott a bizottság.
FM: Átlagosan 17-18 előterjesztést jelent ülésenként,
komoly mennyiségű előkészítő anyaggal. Minek a rovására teljesítik ezt a bizottság tagjai? Lehet ezt bírni?
VF: Szán rá mindenki időt. Általában legalább egy hétvége
áll rendelkezésre, hogy felkészüljünk. Még nem tapasztaltam,
hogy felkészületlenül érkezne bárki is.
FM: Nem panaszkodnak a tagok?
VF: Aki ezt vállalta, tudta mit vállalt.
FM: Hogy valakit számon lehessen kérni – mondta
nagyapám – annak fizetést kell adni. Ha jól tudom, a
bizottsági tagok térítésmentesen áldozzák szabadidejüket ennek a munkának. Nincs ebben ellentmondást?
VF: Lehet, hogy van, de a rendszerváltás óta Martonvásáron a
képviselők és a bizottsági tagok nem vesznek fel tiszteletdíjat.
Akkor sem, ha nagyon sokan nem hiszik el sem helyben, sem
más településeken, ahol díjazásért végzik ezt a munkát.
FM: 2017-től mit vár?
VF: A bizottság munkájában a 2016-oshoz hasonló lendületes
munkát. A város életében ugyanolyan konszolidált működést,
mint az elmúlt időszakban, fegyelmezett gazdálkodást és
pénzügyi gondoktól mentes időszakot. Reménykedem, hogy
futó pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek, illetve a
már elnyert pályázatok beindulnak és tovább folytatódnak.
|   Forum Martini

A JÁRÁSI HIVATAL
HÍREI

Az év végével a Martonvásári Járási Hivatalnál
is megtörtént a 2016-os ügyek és események
áttekintése.
Hivatalunkat 2016. 01. 01. és 12. 14. közötti időszakban 42
ezer 885 ügyfél kereste fel, 49 770 ügyben született döntés
(határozat, végzés, levél, továbbítás stb.). Ezek a számok nem tartalmazzák azokat az eseteket, amikor az ügyfelek személyesen
kértek tájékoztatást. A hivatal ügyintézői hatáskörükben eljárva
személyesen 12 379 esetben adtak felvilágosítást ügyfeleink részére. A fentieken kívül, az állampolgárok kb. 30 000 esetben
kértek és kaptak telefonon, e-mailben tájékoztatást. Emellett
március elején átadásra került a Foglalkoztatási Osztály felújított épülete Ercsiben, augusztus 25-én pedig a Kormányablakban köszönthettük a nyitás óta az ötvenezredik ügyfelet.
FORUM MARTINI / 2017. JANUÁR

A dolgozók gyermekeinek örömére ellátogatott hozzánk a Mikulás

A visszajelzések alapján a nálunk járt ügyfelek igen nagy
többsége kedvező tapasztalatokkal távozik, egyúttal jó szívvel
ajánlja ügyintézés céljából ismerőseinek hivatalunkat, amit
ezúton is köszönünk.
Boldog Új Évet Kívánunk minden régi és új ügyfelünknek, akiket 2017-ben is szeretettel várunk!
|   Lóth Adrienn • titkársági ügyintéző
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HAJRÁ
MARTONVÁSÁR!
Elbúcsúztatva az ó évet, belépve az újba, vessünk
számot az előzővel, tekintsük át, mi történt a
MartonSport Nonprofit Kft. életének második
évében, azaz 2016-ban.
Időrendben haladva, csak a legfontosabb mérföldkövek:
• Januárban aláírtuk a Sportcsarnok kivitelezési szerződését
és elhelyeztük az épület alapkövét. (Ekkor már a sporttelepen
javában zajlott a kivitelezés és az új öltözőépület szerkezetkészen állt.)
• Februárban a munkaterület lehatárolásával elkezdődött a
sportcsarnok beruházás a működő iskolaépület mellett. Külön
köszönet az Iskolának, a környéken lakóknak és az arra közlekedőknek, hogy a kivitelezéssel járó fennakadásokat viselték.
• Márciusban elkészült az előző éves beszámoló és a 2016-ra
szóló üzleti terv, melyet a képviselő testület elfogadott.
• Áprilisban a sportcsarnok építésének egyik legérdekesebb
napja volt, amikor pár óra leforgása alatt leszállításra és beemelésre kerültek a sportcsarnok fedését biztosító közel 40m
hosszú vasbeton tartógerendák. (lásd FOTÓ)
A hó végére összeállítottuk és leadtuk a 2016/17-es sportévre vonatkozó TAO pályázati anyagunkat.
• Májusban a sportcsarnokhoz megépült parkolók elszámolása
sikeresen lezárult a Kézilabda Szövetségnél.
• Júniusban megkötöttük a közszolgáltatási szerződést az önkormányzattal, ami a sporttelep működtetését, tornaterem
beosztást és egyéb önkormányzati feladatot áthelyezett a mi
feladatkörünkbe. A hónap végén labdarúgó utánpótlás edzőtábor valósult meg a Mustang SE-vel karöltve. A sportközponthoz tartozó parkolók kivitelezése is elkezdődött.
• Júliusban megtörtént a Sporttelep új öltözőépületének műszaki átadás-átvétele a parkolókkal együtt és szinte azonnal
el is kezdődött a régi öltöző épület bontásával a műfüves pálya építése. E hónapban leadtuk az előző évaddal kapcsolatos
TAO pályázati elszámolásunkat mind a Labdarúgó, mind pedig a Kézilabda Szövetség felé, valamint nagy sikerrel megtartottuk a második szivacskézilabda táborunkat.
• Augusztusban a sportöltöző épületét elkezdték használni
labdarúgóink és megkezdődött a műfüves pálya kivitelezése.
Beneveztük két labdarúgó utánpótlás csapatunkat (U17, U19)
az NB III-as bajnokságba.
• Szeptemberben elindítottuk a szivacskézilabda edzéseket,
immár több korosztálynak is (U7, U8, U9 fiú és lány).
• Októberben közhasznú szervezetté váltunk, melynek következtében a magánszemélyek 1%-os adófelajánlásait is fogadni
tudjuk. A sporttelepen a futókör és az új épület környezete is
rendezetté vált. Október 22-dikén – szerencsére gyönyörű napsütésben – egy egész napos labdarúgó fieszta keretében átadásra került a Horváth Ottó Sportközpont, amit a felnőtt csapatunk
Bicske csapata felett aratott győzelmével koronázott meg.
• November 19-dikén a Tóth Iván Sportcsarnok telt meg a hivatalos átadás napján, ahol Iván bácsink személyesen avathatta
fel a nevét viselő intézményt. Szintén egész napos kézilabda
FORUM MARTINI / 2017. JANUÁR

A legnagyobb technikai bravúr a betongerendák beemelése volt

eseményen, minden igazolt kézilabdás korosztály pályára
léphetett. Külön öröm, hogy azóta már mindegyik kézilabda
csapatunk szerzett bajnoki ponto(ka)t az új helyszínen.
• Decemberben aláírásra került a megállapodás a dunaújvárosi tankerületi központtal a sportcsarnok iskolai testnevelés
órai használatáról, 9 céggel szerződést kötöttünk, hogy a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezetét megteremtsük, majd év végén a Városházáról az új, Sportcsarnok első
emeletén kialakított irodánkba költöztünk.
Januárban sincs megállás, hiszen az éves költségvetés megtervezése, a sportesemények időrendbe szedése, a bérleti
szerződések elkészítése és a létesítmények fenntartása is
folyamatos feladatot jelent…
Így tömören leírva is mozgalmas esztendőt hagytunk magunk
mögött, az elért eredmények, sikerek pedig erőt adnak az
előttünk álló feladatokhoz. Mert szerencsére ötletekben nincs
hiány, rengeteg tervünk van, amik megvalósításra várnak,
ezekből néhányat kiemelek:
- a sporteseményekkel kapcsolatos lakossági, szurkolói tájékoztatásra nagyobb hangsúlyt kívánunk fordítani a jövőben,
- saját szervezésű sportesemények (pl. hobbicsapatoknak torna rendezése, családi sportnap, közös mérkőzésnézések) előkészítése, meghirdetése, lebonyolítása,
- létesítményeinkbe nagyobb érdeklődésre számot tartó rangos események szervezése (pl. téli műfüves bajnokság, Fejér
megyei kézilabda fieszta),
- csapataink versenyeztetési feltételeinek megteremtése, folyamatos biztosítása,
- a labdarúgás és kézilabda egyesületeken kívül a többi helyi
sportág szervezeteivel is szorosabb együttműködés kialakítása,
- a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán felmerülő folyamatok kialakítása, bevezetése,
- pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása, külső
források bevonása,
- további kisebb, a működtetést segítő fejlesztések megvalósítása.
A sportberuházások létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az új létesítmények kihasználtsága már
most nagyon erős, folyamatos az érdeklődés és általuk több
közösség számára új lehetőségeket teremtettünk. A Sportközpont épületében már folyamatosan van fitnesz szolgáltatás,
nyugdíjas gerinctorna, a sportcsarnok első emeletén található
nagy teremben van jóga, kung-fu, thai-chi, a tornaterembe
már bekerülhetett a sportlövészet is.
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Nyilasi Tibor is barátkozott a műfüves pályát ellepő gyerekekkel

Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik a céljaink megvalósítását segítették:
- Magyarország kormányának, aki a TAO rendszer megalkotásával és bevezetésével nagyon komoly anyagi lehetőségek kapuját nyitotta meg a hazai utánpótlás nevelés és sportfejlesztések irányába.
- Lengyel Attilának, hogy döntésével az általa vezetett cég
(Hungrana) adóbefizetéséből valamennyi sportberuházásunkhoz szükséges forrás (70%-át) rendelkezésre bocsátotta,
- Tessely Zoltánnak, aki elképzeléseink mellé állva személyes befolyását is latba vetette az ügyeink érdekében,
- Dr. Szabó Tibor polgármesternek, a helyi képviselő-testületnek és a bizottságoknak az ügyeink támogatásáért,
- Gucsek István alpolgármesternek, a közüzemi szerződések
megoldásával kapcsolatos segítségért,
- Horváth Bálintnak a közbeszerzések lebonyolításában
nyújtott segítségét,
- Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyzőnek, a pályázat benyújtása kapcsán adott jogi segítségét,
- Kovács Lajosnak, aki év közben érkezve is rengeteg műszaki megoldás kialakításában segédkezett,
- Pálinkás Zsoltnak, aki (sajnos az átadásokon már nem lehetett velünk, Isten nyugosztalja) hasznos műszaki tanácsaival jó irányba igyekezett terelni a kivitelezést,
- Nagymáthé Norbertnek, aki minden informatikai kérésünket megoldotta,
- Békés Ádámnak, aki tervezőként és műszaki ellenőrként is
felügyelte az építési folyamatokat,
- a Martongazda Nonprofit Kft. munkatársainak a sok
segítséget,
- a városháza dolgozóinak a támogatást és a sporttelep
rendbetételében végzett társadalmi munkát,
- Bráth Tímeának és csapatának a Sportközpont megnyitására szervezett vendéglátásért és felajánlásáért,
- Kővári Ferencnek és Kővári Krisztiánnak a sportöltözőbe a hűtőgép vásárlását,
- Kápolnai Csabának és Patkós Csabának a mosógép beszerzését,
- ifj. Kozma Lászlónak a közreműködést a gondnoki feladatok ellátásában,
- A Progress B’90 Zrt.-nek, aki a sportöltöző épületét megvalósította,
- A Tomsec Bau Kft.-nek, aki a műfüves pályát építette meg
és a futókör felújítását végezte el,
- HÉP Építő Zrt.-nek - a Sporcsarnokot kivitelező cégnek -,
aki a működő iskolaépület mellett, szűk határidő alatt is kiváló munkát végzett,
- Macska Panziónak, aki bármilyen kérés esetén segítségünkre volt,
- Gulyásné Békési Mártinak, aki a legutolsó másfél hónapFORUM MARTINI / 2017. JANUÁR

ban dolgozott a MartonSport berkein belül.
- Kormos Erika kolléganőmnek, aki a céljaink megvalósulását lelkiismeretesen, jó kedvvel segítette.
Ezen kívül az összes támogató cégnek köszönjük az adó forintjaik felajánlását, amivel az utánpótlás nevelés forrásaihoz
hozzájárultak és így segítették a MartonSport csapatainak
versenyeztetését: Alfa-Radiál Plusz Kft., AMBACH Kft.,
Ascona Kft., Bázismag Kft., E.on Energiakereskedelmi Kft., Gulf Kft., GYŐRVIV Kft., Intertranscoop Kft.,
Kramár és társa Kft., Martonmag Kft., Martonosi Trafik
Bt., MaxiCont Kft., Méhes Kft., MÉHES Kft., Prograg Kft.,
SHS Építő Kft., Speciálterv Kft., Ujvári Trafik Bt., Value
4 Real Kft., VIVBER Kft., VOKK-MV Kft.
Martonvásáron az itt felsorolt támogatók által felajánlott társasági adó három sportegyesület (kézilabda és labdarúgás)
lehetőségeit emelték az elmúlt két évben összesen 30 milliós
nagyságrenddel! Ez a komoly forrásemelkedés tette lehetővé azt, hogy jelenleg 5 csapattal TÖBB korosztályban tudunk
versenyeztetést biztosítani, mint korábban.
Aki csatlakozni szeretne hozzájuk, szintén fordulhat a
MartonSporthoz, szívesen segítünk.
(A TAO rendszerről röviden: A cégek nyereségük alapján társasági és osztalékadót fizetnek be az államkasszába, aminek
mértéke szerint - a befizetendő éves adó 80%-áról rendelkezhetnek - akár csapatsport támogatásra, akár kulturális célra
felajánlást tehetnek. Fontos, hogy nem többlet kiadást jelent,
hanem még adómegtakarítás is jár érte.)
Még nincs két éve, hogy a MartonSport Kft. gőzerővel elkezdte
a megvalósítást a legelejétől, a gondos tervezéssel kezdve, és
mára elmondhatjuk, hogy mindkét megálmodott létesítmény
határidőn belül, előre eltervezett költségkereten belül megnyitotta kapuit! Összességében egy milliárd forintnyi sportfejlesztésnek örülhetünk, ami vetekszik Martonvásár Város egy
éves költségvetésének nagyságrendjével.
Nagyon sok látogató fejezi ki elismerését a sportlétesítményeink
gyors megvalósulását, nagyságrendjét vagy minőségét látva.
Ma már minden hétköznap délelőtt testnevelés órán használhatják a Beethoven Általános Iskola diákjai a Sportcsarnokot
(ez a lehetőség a Sportközpontra is fennáll), délutánonként és
hétvégén pedig a sportegyesületek, közösségek használatával
lesz teljes a kihasználtság.
Ne feledjék el azt sem, hogy a szurkolókra is szükség van,
immáron több látogató elhelyezésére is van lehetőség, így a
helyi mérkőzésekre járás, szurkolás is egyre több embernek
vagy akár családnak jelenthet rendszeres programot. Várjuk
szeretettel helyszíneinken azokat is, akik a sportolóik biztatására szívesen vállalkoznak.
Biztos vagyok benne, hogy a már megvalósult jelenlegi adottságok több gyermeket és felnőttet ösztönöznek testmozgásra
és mind az igazolt sportolók, mind a hobbi játékosok számára
nyújt majd az eddigieknél több lehetőséget.
Akinek kérdése, észrevétele van, bátran keressen minket,
igyekszünk segíteni, amiben csak tudunk. Elérhetőségeinket
megtalálják a honlapunkon: martonsport.hu
A jelmondatunkkal zárom a mondandómat - mely a szurkolói
pólókon is szerepel -, remélem ezt minél többen, minél gyakrabban megélik majd az új létesítményeinkben:
„A mozgás öröm.”
| Tóth Balázs
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1936-ban a KALÁSZ (Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége) martoni csapata (25 fő).
Üvegesné Hornyák Mária (Ági) a régi martoniaktól segítséget kér a fotón látható személyek
azonosításában. Aki felismer valakit a képen jelezze Üvegesné Hornyák Máriának (Áginak)
élőszóban vagy az alábbi telefonszámon: 06 22-460-526

Martonvásár legrégebbi építészeti emlékei

A Jung József tervezte martonvásári római katolikus templomot szokták „kastélykápolna”-ként is emlegetni, ez az elnevezés azonban kétszeresen is téves. Egyrészt azért, mert
azt 1774–1776-ban idősebb Brunszvik Antal kifejezetten a
falu biztatóan gyarapodó lakossága részére építtette, másrészt pedig azért, mert az 1820-as évekig földszintes kastély
kialakítása és ifjabb Brunszvik Antalék ideköltözése tíz évvel
később történt.
Mivel az építész (murarius magister) Jung barokk mesterművét kívülről ki-ki bármikor megcsodálhatja, Vécsy Attila
míves fotói segítségével a neves bécsi művésztrió (a festőművész Felix Ivo Leicher, a szobrász Anton Tabota és a freskófestő Johann Ignaz Cimbal) alkotásait őrző templombelsőre
szeretnénk ráirányítani a figyelmet.
A főoltár feletti festményen Leicher a templom és az egyházközség védőszentjét, Szent Annát örökítette meg a férje,
Szent Joachim és a leányuk, Szűz Mária társaságában. Jézus
nagyszüleiről egy 2. századi apokrif (rejtett) iratból tudunk.
(Eszerint megérte a Szent Család Egyiptomból való visszatértét, úgyhogy Jézust ő még láthatta.)
A barokk kor lelkiségében Szent Anna, az áldott állapotban
lévő asszonyok, az édesanyák, a házaspárok, a nagyszülők és
nagycsaládok védőszentje igen fontos szerepet játszott. Nevét csak a mai Székesfehérvári Egyházmegyében nyolc plébánia viseli. Emlékének ápolása terén számunkra is például
szolgálhatna Bia, ahol Szent Annáról nevezett oltáregylet,
karitatív alapítvány és kórus is működik.
|   Ü. Hornyák Mária
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Fotó: Vécsy Attila

1./ A Szent Annaplébániatemplom

A főoltár feletti képen Szt. Anna férjével Szt. Joachimmal,
valamint Szűz Mária látható.

E témáról bővebben ld. Jávor Anna: Leicher, Tabota és Cimbal Martonvásáron. Művészettörténeti Értesítő 1990/3-4. sz. 204-214. old.; Hornyák Mária: Adalékok a martonvásári templom és kastély 18. századi történetéhez.
Uo.198-203. old.
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DECEMBERI PROGRAMOK
A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
Bár a beköszöntő téli szünet miatt kevesebb
iskolai napunk volt, a megrendezésre kerülő
versenyeken kívül számos izgalmas program
színesítette decemberi hónapunkat.
Néhány közülük, a teljesség igénye nélkül: 6. és 8. osztályosaink közül egy-egy osztály a Pápay Ágoston Általános Iskola
Kiállítására látogatott el, 4.b osztályosaink teázásra mentek
régi tantermük helyszínére: a BBK Központ könyvtárába.
Csatlakoztunk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács jótékonysági akciójához, csokoládét, apróbb ajándékokat gyűjtöttünk gyermekotthonokban élő gyerekeknek.
A gyűjtést segítő Ágota Alapítvány munkatársai örömmel és
köszönettel szállították el a felajánlott csokoládékat, könyveket és játékokat.
A Művészetek Palotájának partneriskolájaként lehetőségünk van kedvezményes jegyek vásárlására a MÜPA által
szervezett műsorokra, így diákjaink egy csoportjával örömmel
vettünk részt a Müpa új sorozatán a MusicOnStage című programon, amely a zenés színpadi műfajok történetébe avatja be
a nézőket. A sorozatot Selmeczi György gondozza, az előadók
a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész osztályának növendékei voltak, akik izgalmas előadásban mutatták
be, hogyan kapcsolódik össze a szöveg, a dallam, a mozgás és
a látvány, hogy magukkal ragadják a nézőt.
Szokásos adventi játszóházunkba ezúttal a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket is hívtuk és vártuk, hogy egy
játékos iskolai nyílt nap forgatagában belepillanthassanak

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA - GYIMES

Az elsősök avatása az egyik legnagyobb izgalommal várt esemény

az iskolások életébe. Bízunk benne, hogy az alkotó délelőttön
számos gyönyörű, szívvel és lélekkel készített ajándék a
karácsonyfák alá is bekerült, hiszen évről évre minden szülő számára a legkedvesebb ajándékok között kapnak helyet a
gyerekkezek által készített remekművek.
December 14-én Nagy Csaba tárogatóművész egy rendhagyó irodalomóra keretében avatta be 5-6. évfolyamos diákjainkat a tárogatók világába. A Rákóczi-korszak jelképévé vált
hangszer hangja, a történelmi korszakot felelevenítő képek
láthatóan magukkal ragadták tanulóinkat.
Iskolánk minden évben megünnepli névadójának, Ludwig
van Beethovennek születésnapját. Idén az ünnepélyt
már az új aulánkban rendezhettük meg. Köszönjük a műsort
a benne szereplő diákoknak és felkészítő tanáraiknak Bodóné
Polányi Tündének és Balázsné Hornyák Editnek. Szintén
ezen a napon, december 16-án került sor elsőseink avatására is: ekkor válnak teljes jogú tagjává az intézményünknek.
Köszönjük az avatást ünnepélyessé tevő zenei műsort a Művészeti Iskola pedagógusainak, Nemes Józsefnek, Nemesné
Sólyom Emesének, Rabovay Júliának valamint iskolánk
énektanárának, Bodóné Polányi Tündének.
Végül a 4.c osztály karácsonyi műsorával zárult a 2016-os
évünk. A műsort Soproniné Molnár Mária és Zajti Ferenc
tanítók írták színpadra, és Oscar Wilde - A boldog herceg című
művét dolgozták fel tanítványaikkal. Negyedik osztályosaink
hosszú időn keresztül gyakoroltak lelkesen, hogy ünnepi műsorukkal iskolánk valamennyi diákjának és tanárának boldog
Karácsonyt kívánjanak.
|  Rezessyné Zsoldos Erika

Január 20-án 19 órakor az idei Magyar Kultúra
Napján izgalmas programot kínálunk a közönségnek.

földről még a középkor idején menekült a csángó népcsoport.
A tánc, a zene, a viseletek, és az egész népi kultúrájuk az elzártságnak köszönhetően régies formában maradt fenn, és
mind a kutatók, mind a laikus látogatók nagy tisztelettel és
rácsodálkozással fordultak feléjük. A gyimesi táj, a hegyek és
völgyek, a patakok, amelyek mentén településeik fekszenek,
rögtön megfogja a vendégeket, a csángó emberrel folytatott
beszélgetések pedig mély nyomot hagynak mindenkiben.

Erdélyből, az ezeréves határról látogatnak el városunkba
gyimesi csángó emberek, hogy megismertessenek minket
hagyományaikkal, kultúrájukkal. Gyimes a legtávolabbi, történelmi Magyarországhoz tartozó tájegység, ahova a Székely-

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Martonvásárra látogató gyimesi vendégeink ebből a világból hoznak nekünk némi
ízelítőt, amelyre nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
|  Kiss Gergő
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ÓVODA, ISKOLA,
KÖNYVTÁR-EMLÉKEK
RÉGEN ÉS MA
Számos funkciót töltött már be a városi könyvtár
jelenlegi épülete.
Sokunk emlékezetében kevés dolog marad meg iskolai éveinkről, főleg a kezdetekből, a mi első osztályos élményeinknek
azonban meghatározó helyszíne volt a mai könyvtár épülete:
hiszen a mai Brunszvik-Teleki de Gerardo teremben ismerkedtünk az első számokkal, betűkkel. A gyerekekben természetesen mindez mély nyomot hagyott, így nem volt kérdéses, hogy
amikor emlékeinket felidézve Ancsa néni és Orsi néni egy
forró tea kíséretében vendégségbe hívott bennünket, szívesen
mentünk el egy közös beszélgetésre a könyvtárba. Ennek már
négy éve! Később Zsanett néni, most pedig Eszter néni sze-

VERSENYEREDMÉNYEK
A BEETHOVEN
ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
2016. DECEMBER HÓNAP
Kiválóan teljesítettek tanulóink a Regősök húrján elnevezésű országos vers-és prózamondó verseny budapesti
döntőjén, ahová tavaly áprilisban jutottak tovább.
Rezessy Júlia Sára (8. osztály) arany oklevelet, Boriszov
Tímea ( 7. osztály) ezüst oklevelet, Tomai Kamilla (volt diákunk) ezüst oklevelet szerzett előadásával.
(felkészítő tanáraik: Bottyánné Márkus Olga, Vasi Krisztina,
Rezessyné Zsoldos Erika)

ISKOLAI ÉTKEZÉS!
FÜGGETLEN DIETETIKUST KÓSTOLJA,
VÉLEMÉNYEZI AZ ISKOLAI MENÜT
Gulyás Mónika havonta többször ellenőrizte az ételek minőségét, javaslatot tett az étkezés körülményeivel kapcsolatosan, kóstolta és véleményezte a feltálalt menüt.
Idézet dietetikusnak az iskolai étkezéssel kapcsolatos decemberi beszámolójából:
„Az aznapi ebéd zellerleves rakott savanyú káposztával volt.
Ottlétem alatt a 4-ik, valamint 6-7-ik osztályos tanulók étkeztek. Számomra meglepő volt, hogy az alsósok jelentős része
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rető odafigyelésével találtunk mindenkinek érdeklődéséhez
és lelkivilágához közel álló történeteket, könyveket.
Idén december 15-én jól esett elénekelni az ismert karácsonyi dalainkat, elmondani egy-egy verset a város fája körül. A lélekmelegítő forró tea után, amit Ibolya néni és Kati néni készítettek
elő, Gergő bácsi tartott nekünk a kiállított játékokról egy rögtönzött előadást, hogyan is játszottak elődeink ezekkel a játékokkal.
Mielőtt elindultunk volna haza, a gyerekek kérésének eleget
téve természetesen még bepillantottunk volt termünkbe is.
Ma már semmi sem ugyanaz, viszont új dolgokat tanultunk
meg Gergő bácsi meséiből a Brunszvik családról.
Immár negyedik éve, hogy karácsony táján ellátogattunk a
„régi” termünkbe, megnézve és lelkünkben felidézve a pár hónapot, ami mindig szép emlékeket idéz és miénk marad, még
ha körülöttünk változik is a világ.
Köszönjük volt könyvtárosainknak és a BBK Központ dolgozóinak, hogy évről évre eszükbe jutunk!
|  Sinka Zsuzsanna tanító és a 4. b osztály

SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY
ISKOLAI FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYE:
5. évfolyam: I. Vida Bori, II. Nagy Lilla, III. Pogány
Zselyke Júlia és Jáky Júlia
6. évfolyam: I. Szili Mónika, II. Pálinkás Panna és Tóth
Zsuzsanna, III. Sachs Beáta
7. évfolyam: I. Keresztesi Dominika, II. Vajda Róza, III.
Konrádi Cintia
8. évfolyam: I. Szabó Anna, II. Rezessy Júlia Sára, III.
Hargitai Eszter
A SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK
ISKOLAI FORDULÓJA:
5. évfolyam: I. Pákozdi Zétény, II. Kovács Anna Bíborka,
III. Barcza Vince
6. évfolyam: I. Kazsimérszky Nóra, II. Pálinkás Panna,
III. Rácz Réka és Boross Kinga
7-8. évfolyam: I. Rezessy Júlia Sára és Vajda Róza, II.
Herlinger Kata és Szabó Anna,
III. Berki Nóra és Kálfári Dóra
Diákjainknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

szinte hozzá sem nyúlt, vagy csak nagyon kis mennyiséget fogyasztottak el ebédjükből. Régebbi felvetésem, miszerint esetleges időhiány miatt nem tudják befejezni ebédjüket, ebben
az új étteremben már nem merült fel bennem. Az ebédről így
megkérdeztem egy-két alsós tanulót, akik kérdésemre, hogy
miért nem ették meg az ebédjüket, annyi választ adtak, hogy
nem szeretik az adott napi ebédet. Mikor visszakérdeztem,
hogy egyáltalán tudják-e mi volt az ebéd, sajnos azt a választ
kaptam, hogy nem, nem ismerik.
A felsősök nagy része azonban szinte teljes egészében (persze
egy-két tanuló kivételével) elfogyasztották az ebédjüket. (…)
Ezért úgy gondolom, hogy a gyerekek hozzáállását az étkezéshez nagyban lehetne javítani ismereteik bővítésével.”
|  Forum Martini
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A KARMESTER
SZEMÉVEL
ZENEKARI MUNKA MARTONVÁSÁRON
Megszokhatták már, hogy a zenekar az új év
kezdetén beszámol előző éves tevékenységéről.
Idén kicsit más szemszögből próbálom megvilágítani a fúvószenekar életét.
Képzeljük el a következő helyzetet: profi együttes, élén ismert
vagy kevésbé ismert karmester. Központi támogatás, az anyagi feltételek biztosítottak. A koncertteremben ott ül a zenekar,
a közönség a jegy megvásárlása után bejön, hogy meghallgassa a zenekart, a zenekar játszik. A közönség elégedett vagy
kevésbé elégedett. A zenészeknek ez a munkája. Feladatuk,
hogy nap, mint nap tökéletesítsék hangszeres tudásukat.
A karmester feladata pedig az, hogy a zenészek szakmai tudásának legjavából profi előadásokat alkosson.
És most nézzük a martonvásári amatőr együttest.
A fúvósok, ütősök hetente egyszer összejönnek néhány órára
egy közösségbe. Egyesek még tanulnak zenélni, mások már
csak a próbák alkalmával veszik elő hangszerüket. Senki sem
hivatásos zenész, a szabadidejét fordítja erre a tevékenységre.
A karmester az ország két női fúvós karmesteréből az egyik, a
fiatalabb. Feladata a közösség összetartása, a szakmai munka
és a koncertek szervezése. Amatőr, ahogy a zenészek is.
Tudását autodidakta módon és továbbképzéseken fejleszti.
Legtöbbször a zenészekkel együtt tanulja a partitúrát.

A zenekar az éves munkatervet a karmesterrel közösen fogadja el, annak mentén végzi munkáját.
Már a próbához is forrás szükséges. A legnagyobb támogató
Martonvásár Város Önkormányzata, amely próbatermet
és raktározási lehetőséget biztosít a zenekarnak a BBK Központban, valamint a civil pályázati forrásból anyagilag is segíti a szakmai munkát. További forrásokat az adó 1%-ából,
adományokból és pályázatokból szerezhetnek.
A zenekarnak önmagának kell megteremtenie azt a bázist,
amely majd a közönsége lesz. Szakmailag amatőrök, de ők is
arra törekednek, mint a profik, tudásuk legjavát adni a koncerteken a közönségnek. Ezen dolgoztak, dolgoznak egész évben.
A maguk által magasra tett mércét újdonságokkal igyekeznek még magasabbra helyezni.
2017. január 31-én lesz 8 éve, hogy a karmester a Martonvásári Fúvószenekar élén áll.
A zenészek nevében is reméli, hogy Önöket idén is a közönség
soriban köszöntheti.
|  Pfiffer Zsuzsanna • karmester

Mezőföld táncos és zenei kultúráját mutathattuk be. Hasonlóan fontos a hagyománnyá váló Magyar Népdal Napján
történő fellépés, ahol az utánpótlást jelentő Martonvásári
Művészeti Iskola növendékei mellett testvértelepülésünkről,
Mezőkölpényből érkező vendégeinkkel közösen táncolhattunk. A régi kapcsolatot újra felvettük az erdélyi faluval, hiszen a nyár folyamán 50 fiatallal töltöttünk el ott egy hetet
azért, hogy a helyiek segítségével táncaikat és dalaikat megtanulhassuk.

SZÁZSZORSZÉP-2016
A Százszorszép Táncegyüttes programokban,
rendezvényekben gazdag évet zárt 2016-ban.
Sok régi-új barátság, kapcsolat, új táncok és koreográfiák,
bővülő létszám és nem utolsó sorban jó hangulat jellemezte
az elmúlt évet. Az év folyamán egyre bővülő repertoárunkból többször adhattunk ízelítőt úgy Martonvásáron, mind
más helyszíneken. Kiemelkedő esemény volt az Országos
Táncháztalálkozón való részvétel, ahol szűkebb hazánk,
FORUM MARTINI / 2017. JANUÁR

A Százszorszép jövőben is folytatódó fontos programja a rendszeres, havi táncház megtartása. A Százszorszép Táncházakban ezek után is várunk táncolni-énekelni vágyó kicsiket és
nagyokat egyaránt. Bár kis létszámú delegációval, de a nyáron képviseltette magát az együttes Saint-Avertin-ben, francia testvérvárosunkban is, ahol hazánk népi kultúrájának bemutatásával többször is öregbíthettük Martonvásár hírnevét.
A jövő évben legfontosabb programunk német testvérvárosunk, Baienfurt meghívásának eleget tenni, ahova a lelkesen
próbáló csapattal egy nagy, egyórás programot állítunk össze.
Köszönjük a városnak a szeretetet és jó szándékot, amivel támogatják közösségünket, 2017-ben is igyekezni fogunk meghálálni!
|  Kiss Gergő
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RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS
RENDHAGYÓ ALKOTÓKKAL
A 25 éves jubileumát ünneplő „Együtt-Értük”
Alapítvány (ÉTA) – a jubileumi ünnepség-sorozat részeként - 2016. december elején egy nem
mindennapi kiállítást rendezett.
A martonvásári Alapítvány az ÉTA Szövetség alapítói közé
tartozik, s az eltelt 2 évtized alatt a Szövetség számos kezdeményezéséhez csatlakozott.
Ezúttal az ÉTA Vándorkiállításnak biztosítottunk örömmel
helyszínt, hiszen a kiállított kézműves tárgyak egytől-egyig
az ország különböző településein tevékenykedő értelmi sérült
emberek keze munkáját dicsérik.
Az ízléses kerámia, textil, gyapjú tárgyak meleg hangulatot
árasztanak, olyanok, hogy bármelyiket szívesen magunkkal vinnénk a lakásunkba. A kiállítás-megnyitó résztvevői, s későbbi
látogatói ez alkalommal is bizonyságot szerezhettek arról, hogy
sérült embertársaink is nagyszerű alkotásokra képesek!
Köszönjük a z ÉTA Szövetség támogatását a kiállítás megren| Orbánné Molnár Anikó • kuratóriumi elnök
dezéséhez!

DECEMBER – A JÓSZÁNDÉK
ÉS A FIGYELMESSÉG
HÓNAPJA
Ahogy a fenti címet megfogalmaztam, s papírra
vetettem, mélységes jó érzés töltött el….
Valóban öröm, hogy zaklatott világunkban iskolánk házatáján –
Pápay Ágoston Általános Iskola Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban – az év utolsó hónapja az adásról, a szeretetről szólhat.
Nevelőtestületünk tagjai hatalmas energiával készültek az
ünnepekre:
Szent Miklós ünnepén a hagyományosnak tekinthető verses
mesés műsor mellett fiataljaink őszinte örömét tapasztalhattuk meg a hetek óta gyakorolt bábjáték előadását követően.

LÁTOGATÁS A PÁPAY
ÁGOSTON ISKOLA
KIÁLLÍTÁSÁN
Egy decemberi napon osztályfőnökünkkel,
András bácsival közösen meglátogattuk a Pápay
Ágoston Iskola kézműves kiállítását.
Bár az iskoláról már mindenki hallott közülünk, sokan még
sosem voltak ebben az intézményben, ezért nagyon örültünk,
amikor Anikó néni, az iskola igazgatója körbe vezetett minket az épületben. Ebben az iskolában olyan gyerekek tanulnak, akik segítségre szorulnak, mert különböző rendellenségFORUM MARTINI / 2017. JANUÁR

A délelőtt folyamán táncházba invitálták táncos lábú kollégáink az ünneplő gyereksereget. A nap fénypontja a felnőttek –
szintén hagyományos – mesejátéka volt, melyet a tanulók
évről-évre vastapssal jutalmaznak.
A karácsony meghittségét a közös fadíszítés, a megható betlehemes játék mellett az osztályokban történő együttlét biztosította.
Jó érzés tudni és tapasztalni, hogy – munkatársainkon kívül is
- sokan gondolnak arra, hogy szebbé tegyék a sérült gyermekek ünnepét!
• A Fejér Megyei Iparkamara immár 2. évben hívta meg
tanulócsoportunkat egy nagyon gazdag programú karácsonyozásra. A vendéglátás mellett minden gyermek ajándékot
kapott, s ünnepi fenyőfánkat is Nekik köszönhetjük.
• A város Önkormányzata évről-évre gyümölcsadományával lepi meg tanulóinkat, melyben Botta Zsolt tordasi vállalkozó is segített.
• A baracskai Büntetés-végrehajtási Intézet mákos kalácsot adományozott részünkre, s ezt követően „cipős-doboz”
adományokkal kedveskedtek tanulóinknak.
• A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió bábjátékkal készítette elő az ünnepi hangulatot.
• A baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola – szintén hagyományos programként – kézműves játszóházba invitálta tanulóinkat.
• Soroksárról magánszemélyek gyűjtéséből kaphattunk értékes ajándékokat, játékokat.
• Településünkről többen személyesen hozták be hozzánk
ruha, játék, édesség, gyümölcs és egyéb adományaikat.
• Ráckeresztúrról és Ercsiből gyönyörűen díszített tortákat
kaptunk, de az ünnepségünkre látogató vendégek sem jöttek üres
kézzel: szaloncukor, finom házi sütemény került elő a csomagokból…
Tanulóink nevében hálásan köszönöm az intézményünk iránt megnyilvánuló szeretetet, figyelmességet!
| Orbánné Molnár Anikó • igazgató

gel születtek. Megnéztük a különböző foglalkozásokat is, ahol
a képességeiknek megfelelő fejlesztésben részesülnek a diákok. A kiállítás számunkra legfőképp arról szólt, hogy az alkotás mindenki számára közös: a sérült gyermekek is remekül
tudnak kézműveskedni, és hasznos dolgokat alkotni. Az alkotások között nagyon szép adventi koszorúk, szőttesek, kerámiák (amiket korábbi bentlakók készítettek) és gyertyák is
voltak, amiken látni lehetett, hogy örömmel készültek, és egyáltalán nem látszott rajtuk, hogy valamilyen nehézséggel
küzdő diák készítette őket.
Jó volt látni, hogy milyen szerető környezetben tölthetik a
napjaikat a diákok, és megcsodálni a szép alkotásokat. Örülünk, hogy megnéztük a kiállítást, és hogy jobban megismerhettük a Pápay Iskola mindennapjait.
| Kazsimérszky Nóra • 6.a osztály
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KARÁCSONY
HAVÁBAN
„Miért szól a harang hajnali hat órakor?” – tették fel a kérdést advent első hetében, bármerre
jártam. Az adventi hajnali misére, a roratéra hívott bennünket a harang. Minden reggel megteltek a kis templomunk padjai.
Péntekenként jöttek a gyerekek is, őket mise után meleg
kakaó, friss kalács várta a közösségi házban, majd együtt
ballagtak át az iskolába. A legszebb azonban az utolsó roráté
volt: gyertyafényben tartottuk a szentmisét, egyetlen lámpa
sem égett, csak rengeteg gyertya és kis mécses világította
meg belülről a templomot.
Az egyházközség kis csoportjai meghitt ünnepséggel vagy
épp zajos mulatsággal zárták az évet. A Karitász Szent Erzsébet-napi ünnepségén Kovács Zoltán plébános atya és Vajda
László Botondné Karitász-vezető köszönte meg az önkéntes
segítőknek az egész éves áldozatos munkáját, amivel a martonvásári rászoruló családok életét teszik könnyebbé.
A Kalász karácsonyi teadélutánján köszönthettük a második
legidősebb martonvásári tagunkat: Jehoda Sándorné Margit
nénit, aki idén töltötte be a 90. évét és üdén, frissen vett részt a
találkozón. Ugyanezen az alkalmon két újabb jelölt jelentkezett,
aki jövő évben a Kalász felavatott tagja szeretne lenni.
December 4-én szentmise után a Mikulást köszönthették
a gyerekek a templomban. Hatalmas kosarából hatvan ajándékcsomagot tudott kiosztani a jelenlévő gyermekeknek.
Kicsik és nagyok is gazdagodhattak az adventi lelkinapon.
Délelőtt a gyerekeket interaktív előadással várta a felnőtt
hittancsoport vezetője, Diószegi László, illetve vidám barkácsolással készülhettek a kicsik Karácsonyra. Délután pedig
a felnőttek vehettek részt a lelkigyakorlaton.
A hittanos gyerekek Szenteste délutánján mutatták be a karácsonyi misztériumjátékot. Idén Mária szerepét Beke Éva

SZERETET FÁJA ÉS
ADVENTI NAPTÁR
A címben szereplő kifejezések mindenütt egyegy tárgyat jelentenének, kivéve Martonvásáron,
mert itt ezek közösségi eseményeket, a Karácsonyra való felkészülést jelentik.
Előbbit harmadszor, utóbbit másodszor szerveztük.
Igen közel áll szívünkhöz annak ellenére is, hogy nem mi találtuk fel, nem mi fűztünk fel rá először eseménysorozatot.
2016 novemberében 42 kisgyermek kívánsága 42 dobozba
került. Azután sok-sok jóakaratú, jószívű embernek köszönhetően ezek a dobozok „angyalokká” változtak, hogy egy hideg decemberi délutánon a szeretet fája alatt, egy forró kakaó
mellett minden gyermek megkapja ajándékát.
Köszönjük minden angyalkának, hogy hozzájárult azon sokFORUM MARTINI / 2017. JANUÁR

Otilia 4. osztályos, Józsefet pedig Hegedüs Máté 5. osztályos tanuló játszotta. Az idei szereplést az angyalok kórusa
és a tehetséges muzsikusaink tették még emlékezetesebbé.
Negyven gyermek vett részt a misztériumjátékban, készült
hétről hétre a próbákon Wagnerné Dallos Orsolya és
Szilágyi Melinda vezetésével.
A misztériumjáték után angyalváró mozidélután volt a
gyermekek részére a közösségi házban, amíg otthon az angyalok készülődtek.
December 30-án gyerekzsivajtól volt hangos az új sportcsarnok: itt tartott közös előszilveszteri sportnapot a három
Martonvásáron működő MÉCS-közösség. Tizenegy család
vesz részt a MÉCS-ben, összesen mintegy ötven gyermekkel,
így a vidám délután előre garantált volt.
A közösségi ház utolsó eseménye pedig a szilveszteri gyerekbuli
volt, ahol két nagymama, dr. Takáts Lászlóné és Vajda László Botondné látták vendégül az iskolás korosztályt.
Nem felejtkeztünk el azonban azokról sem, akiknél az idei
karácsony nem csak örömöt jelentett. A Kalász és a Karitász
csoportok 20 szeretetcsomagot készítettek azoknak, akik
felé különös szeretettel fordultak: betegségben, balesetben,
magányosságban való együttérzés vagy egyszerűen csak
hála inspirálta ezeket a csomagokat. A nélkülözőknek húsadományt és az egyházközség tagjai által felajánlott tartós
élelmiszert juttatott a Karitász.
A martonvásári egyházközséget különösen nagy aktivitás
jellemzi. Hétről-hétre egyre többen jönnek szentmisére,
vesznek részt a programjainkon. Ezért döntött úgy Kovács
Zoltán atya, hogy az eddig két hétvégi szentmise helyett
hármat tart Martonvásáron: januártól vasárnap este 18 órakor is várja a híveket.
|  Szilágyi Melinda

sok gyermek és család Karácsonyának szebbé tételéhez, akik
szívében az ünnep varázsa így tovább élhet.
2016-ban másodszor készítettünk adventi naptárat.
24 dobozban rejtőztek az ajándékok.
A múzeumba és a virtuális világba vártuk a játékos kedvűeket. A napok mögé elhelyezett ajándékokra számtalan gyerek
és felnőtt volt kíváncsi, így a dobozokban rejlő meglepetések
gyorsan megtalálták új tulajdonosukat. Gazdára lelt többek
között színházi belépőjegy, bérlet a 2017. évi Magyar Népdal
Napjára, a város kemencéjének és a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ kiállítótermének magáncélú használata,
könyvutalványok, vacsorameghívás, airsoft lövészet, szépségápolási utalvány valamint sok-sok kisebb-nagyobb meglepetés, közel 150 000 Ft értékben. Adni jó!
Ezúton is köszönjük a Macska Panziónak , a Kajászói
Taktikai Élményparknak és a Vabrik Pincészetnek, hogy
hozzájárultak a nyereményekhez.
|  BBK Központ
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Fotó: Turcsányi Erzsébet

SZERETETVENDÉGSÉG
Adventi szeretetvendégség volt Martonvásáron,
immár kilencedik alkalommal. Nagyon örülünk,
hogy hagyománnyá vált.
2016. december 11-ére, vasárnapra, a BBK Központba hívtuk meg egy ebédre azokat a martonvásári polgártársainkat,
akiknek az élete úgy hozta, hogy – remélhetőleg csak átmenetileg – segítségre szorulnak. 240 embert hívtunk meg egy
finom ebédre.
Pusztapörkölt, babgulyás és halászlé szerepelt a „menüsorban”. Az asztalokra támogatóink jóvoltából diós és mákos
bejgli, és más sütemények is kerültek, az adományokból 120
ajándékcsomagot is készítettünk, a gyerekeket szép játékok
is várták.
Hála Istennek, igen sokan fogadták el a meghívásunkat. Akik
nem tudtak személyesen megjelenni, azoknak az ebédet és az
ajándékcsomagokat még vasárnap házhoz szállította a családsegítő szolgálat autója.

A HÖLGYKLUB
2016-BAN

Az adventi hangulatot a Színvarázs Ulwila Zenekar biztosította karácsonyi dalok eljátszásával.
Ez évben is nagyon sok támogató segítette azt, hogy igazi adventi szeretetvendégséget tarthassunk. Felemelő érzés, hogy
vannak, akik már kezdetek óta segítik munkánkat, de minden
évben vannak újonnan csatlakozó segítőink is. Bőkezű adományaikat a meghívottak és a magunk nevében is köszönjük.
A jövőben is számítunk segítségükre, adományaikra. Sajnos
helyszűke miatt itt a támogatókat név szerint nem tudjuk
felsorolni, de az interneten a www.martonvasar.hu oldalon
megtalálhatják őket.
A szervezők, Kántor Ildikó, Süle Rózsika és Dobos Lajos
nevében:
|  Farkas Erzsébet

Éves tagdíjunk kétezer forint, klubrendezvényeinket minden
hónap harmadik keddjén tartjuk. Az ide évben először január 17-én (kedden) délután 16.30 órára hívunk mindenkit a
Brunszvik Beethoven Kulturális Központba. Ezen a találkozón
egyeztetjük a 2017-es év programját. Várjuk a javaslatokat, és
mindenkit, aki szívesen csatlakozik hozzánk.
A Teleki Blanka Hölgyklub tagjai minden kedves olvasónak
sikeres, egészségben megélt új esztendőt kívánnak!
Szeretettel
|  Tóth Andrásné és Szabó Lajosné
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Klubunk 2016-ban tagjaival havonta egy alkalommal találkozott.
Vendégeink között tisztelhettük
- dr. Mester Júliát, aki a biedermeier művészetét ismertette
meg velünk a családi otthonainkon keresztül, továbbá irodalmi délutánt szervezett számunkra, ahol felelevenítettük a
régen tanult kedves verseket,
- Pletser Tamást, aki a könyvtár és óvodamúzeum épületében
kialakított Brunszvik-Teleki emlékszoba tárgyi emlékeiről mesélt.
- Pázmány Ágnes művészettörténészt aki Szent Márton az irgalmasság katonája címmel vetített képes előadást tartott számunkra.
- Bartokos Tamást és társulatát, akik a közös névnapunk ünneplésekor humoros színpadi darabot mutattak be számunkra.
Kirándulást tettünk a Pilisbe és a Nagytétényi Kastélymúzeumba, önkéntesként segítettük a Magyar Népdal Napjának
rendezvényeit. A jótékonysági vásárhoz saját készítésű süteményekkel járultunk hozzá.
Új tagok is jöttek az elmúlt évben, és reméljük, hogy az idei
évben is érkeznek közénk.
Rendezvényeink nyitottak, bárki csatlakozhat akár egy-egy
rendezvényünkre is, az is, aki nem szeretne taggá válni.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
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Egyéb hatósági ügyek:
22/ 569-283
Gyámügyek
22/ 569-288
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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

csütörtök
13.00 - 14.00

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

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00
| 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
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTÜNK: Balogh Erik

Újszülöttünk hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Juhász József / 62 éves
Landi László / 81 éves
Márkus István / 82 éves
Ráday Józsefné / 82 éves

Szilágyi Györgyné / 78 éves
Vida Imre / 85 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

SZEMÉSZETI RENDELÉS
Január 21-én 9-12 óra között lesz.

AJÁNLJÁK FEL ADÓJUK 1%-ÁT
NÉV
ADÓSZÁM
A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány 18485866-1-07
A Martonvásári Katolikus Egyházközségért 18494060-1-07
Együtt-Értük Alapítvány
19097123-1-07
Embertársainkért Alapítvány
19096517-1-07
Golden Tiger’s Kung fu Club SE
18228995-1-42
Martonvásár Sportjáért Alapítvány
19097037-1-07
Martonvásárért Alapítvány
18481116-1-07
Martonvásári Fúvószenei Egyesület
18497063-1-07
Martonvásári Gyermekkert Alapítvány
18493368-1-07
Martonvásári Kertbarát Egyesület
18492099–1–07
Martonvásári Kézilabda Sportegyesület
18497111-1-07
Martonvásári Kulturális Egyesület
18486489-1-07
Martonvásári Sport Klub
19820480-1-07
Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány 18484195-1-07
18791745-1-07
Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány
Martonvásári OLIMPIA Diák-Sportegyesület 18485127-1-07
19095619-1-07
Százszorszép Alapítvány
18495339-1-07
Szent László Völgye Lovas Egyesület

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik Szilágyi Györgyné szül.
Schubert Erzsébet temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.
|  Gyászoló Család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk, Juhász
József temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, együttérzésükkel gyászunkban támogattak és
fájdalmunkban osztoztak.                 |  A gyászoló család

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: január 14., 15.; február 4., 5.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: január 28., 29.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: január 20., 21.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812
Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.

HA SZOMBAT,
AKKOR TAI CHI
Sifu Kovács Lászlót kérdeztük a közelgő
Tai Chi Nyílt Nappal kapcsolatban.
Hallottuk, hogy egzotikus teákat is kóstolhat az,
aki meglátogatja a Tai Chi Nyílt Napot február
negyedikén reggel a sportcsarnokban? Mozgás
nélkül is teázhatunk majd?
Az egészség mindkét lépcsőfokát meg kell másznia annak, aki eljön. Egy kellemes rövid gerincre jótékony hatást
kifejtő torna után, kipróbálják az egyéb mozgásokat, kérdéseket tehetnek fel, megélhetik a távol-keleti kultúrát,
majd a végén ismerhetik meg az ázsiai teakultúrát is.
Milyen fizikummal rendelkezzen az, aki kíváncsi
és kipróbálná?
A tai chi nem igényel kiemelkedő fizikumot. Nagyszülők
unokákkal, családok, egyedülálló hölgyek, urak, fiatalok…
bárki jöhet, kipróbálhatja.
Akkor már csak az ár a kérdéses…
Bár az élettani hatás kimagasló, ezen a napon ingyenesen ismertetjük meg tai chi alapjait minden érdeklődővel.
Lehet később folytatása is azok számára, akiket
megfog ez a mozgáskultúra?
Természetesen, a helyszínen részleteket is közlünk
majd, de minden szombaton reggel a Tóth Iván Sportcsarnok a tai chi helyi fellegvára. Aki erre a nyílt napra
nem tud eljönni, az bármelyik szombaton csatlakozhat.
|  Nagy Árpád

APRÓHIRDETÉS
Figyelem! Segítek elszállítani, ha bármilyen felesleges
bútoruk van. Bővebb tájékoztatás telefonon Balogh Sándor
helyi lakostól: 06 30 8387 169. Bármikor hívhatnak!
Egyéb ház körüli munkákat, kisebb lakásfelújításokat is
vállalok!
Martonvásáron az Orgona utcában (600 négyszögöl) telek
eladó. Irányár 12 millió forint.
Elérhetőség: vrgzoltan120@gmail.com
FORUM MARTINI / 2017. JANUÁR
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ÚJDONSÁGOK AZ
ÓVODAMÚZEUMBAN
243 ESEMÉNY, 374 KLUBFOGLALKOZÁS,
KÖZEL 20 EZER LÁTOGATÓ A 2016-OS ÉV
MÉRLEGE A BBK KÖZPONTBAN
A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2016-ban is mindent
megtett azért, hogy Martonvásár lakossága helyben találjon
magának olyan programot, ami az érdeklődési körébe tartozik.
A teljesség igénye nélkül csak a nagyobb eseményeket emelném ki: Vízfakasztó- Húsvétváró rendezvény, Civil Majális,
Gyereknap, Múzeumok éjszakája, Nyár esti zenész piknikek,
Magyar Népdal Napja, Márton napi vigadalom, színházi előadások kicsiknek, nagyoknak, táncházak, fúvós koncertek, Adventi hétvégék: Szeretetfa, Adventi naptár, Koncertek, Sportcsarnok kulturális átadó ünnepség.
Szintén a teljesség igénye nélkül a számok tükrében: kb. 243
esemény, 374 klubfoglalkozás, közel 20 ezer látogató és 30
ezer munkaóra.
Mindezek mögött 8 kolléga, 3 kulturális közfoglalkoztatott,
civil szervezetek vezetői, klubvezetők, segítők, önkéntesek
állnak, akikkel Önök, rendezvénylátogatók már biztosan találkoztak valamelyik programunkon.
2016-ban komoly logisztikai kihívást jelentett, hogy szeptembertől decemberig a Művészeti Iskola tanárai és diákjai – a
Malom átalakítása miatt, – épületünkbe kerültek és muzsikával töltöttek meg szó szerint minden apró zugot. Az intézményhez tartozó Százszorszép Táncegyüttesünk és fúvószenekarunk is folyamatosan fejlődik.
Könyvtárunk életében is változások történtek. 2016. szeptembertől Tóth Jánosné Eszter várja a kedves olvasókat. A
könyvtár életéből két újdonságot emelnék ki. A Nagy Könyvtári Beavatási hét, és egy játék, amelyben könyvcímeket vártunk. Az akció keretében több mint 100 könyvcímet kaptunk,
amelyeket be is szereztünk és már kölcsönözni is lehet őket.

A NYUGALOM ŐREI
2016-os évben huszonkét tagja volt a Forum
Martini polgárőr Egyesületnek.
Ők az új közterület felügyelővel és a rendőrséggel szorosan
együttműködve végezték a segítő tevékenységüket. Szabadidejük feláldozásával, ellenszolgáltatás nélkül ez év december
közepéig 1422 szolgálati órát teljesítettek.
A Kormányzati pályázaton nyert Suzuki Vitara gépkocsi nagy
segítséget jelentett, így rendszeressé válhatott a külterületeken történő (Kismarton, Erdőhát, Gábor-major, stb.) járőrözés.
FORUM MARTINI / 2017. JANUÁR

Az Óvodamúzeumban is voltak változások: Brunszvik- Teleki- De Gerando emlékszoba kialakítása, interaktív játékok beszerzése és használatba vétele, az alagsorban egy kis közösségi tér kialakítása.
2016 nyarán Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bizalmat szavazott nekem, és újabb 5 évre megbízott a kulturális központ vezetésével. A következő időszakban
is igyekszem folytatni népnevelői-, szervezői-, menedzseri
munkámat, igyekszem olyan rendezvényeket, programokat
létrehozni, amelyek az itt lakók igényeit szolgálják.
2017-re több újdonságot tervezünk: új honlap kialakítása, könyvtári facebook oldal létrehozása, online katalógus elindítása, az Óvodamúzeum és a táncegyüttes honlapjának
átalakítása, a múzeum emeleti kiállításának befejezése.
A legnagyobb újdonságok idén a múzeumban várhatóak.
Igyekszünk a XXI. századi igényekhez alkalmazkodni és az
érték és hitelesség megőrzése mellett olyan játékokat, kiegészítőket, programokat létrehozni, amelyek bővítik szolgáltatásainkat és új látogatókat vonzanak. A megvalósításhoz pályázati forrásokat keresünk.
Rendezvényeinkről, eseményeinkről a www.martonvasar.
hu, www.facebook.com/bbkozpont, a Forum Martini újság,
Havi- és esemény plakátok a hirdetőtáblákon, megállító táblákon, szórólapok az InfoPontban, a boltokban, a kávézókban.
InfoPontunkban a következő szolgáltatások érhetők el:
szórólapok, tájékoztatás a rendezvényekről, eseményekről,
jegyértékesítés (koncert, színház stb.).
Irodai szolgáltatások: fénymásolás, laminálás, spirálozás.
A Múzeum boltban Martonvásári emléktárgyak és Magyar
Népdal Napja promóciós tárgyak szerezhetők be, hűtőmágnes,
képeslap, toll, esernyő, gravírozott pohár stb.
Elérhetőség: Telefon: 06-22-460-065,
e-mail: bbkinfopont@martonvasar.hu
Nyitva tartás: keddtől-péntekig 10:00-18:00, szombaton
09:00-17:00, vasárnap: 11:00-17:00 óra között.
A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ várja Önöket
2017-ben is!
|  Pfiffer Zsuzsanna • igazgató

A járőrök rádiótelefonokkal is rendelkeznek, amelyek lehetővé
teszik a közvetlen kapcsolattartást. 2016 nyarán hat fővel
megalakult a lovas szakosztály. Ők saját lovaikkal csendesebben olyan területeken is járőröznek, ahol gépkocsival nehéz
vagy lehetetlen közlekedni.
A város kulturális és társadalmi rendezvényein leginkább az autósok parkolását és a gyalogosok biztonságos közlekedését segítjük.
Gyermekeink biztonságának növelése érdekében reggelente
gyakran polgárőrök tartózkodnak az iskola közelében lévő
gyalogátkelőhelyeknél, ahol ebben az időszakban igen nagy a
gyalogos forgalom. (Szeptember 16-26 között készült statisztika szerint a Szt. László út, Jókai utca kereszteződésénél lévő
„zebránál” átlagban 80 fő kelt át 7:10 és 7:50 óra között.)
Martonvásár város polgárai bizonyára még nyugodtabban
hajtanák fejüket álomra, ha éjszakánként több járőröző és
a közlekedés biztonságát segítő mellényes járná utcáinkat.
Aki segíteni szeretné az egyesület munkáját, jelentkezzen a +36 20 500 4266-os telefonszámon, vagy a
martonacel@gmail.com e-mail címen!       |  Foki Gábor
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