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Kassai Flórián kiemelkedő sportteljesítményét díjazta a Fejér megyei
Önkormányzat.

Interjú dr. Papp Hubával, aki
a Forum Mariniban júniustól
Egészség rovatot gondoz.

Professzionális technikával
készítik amatőr színészeink a
Szentivánéji álom című darabot.

12. oldal

13. oldal

ÁTALAKULÓ PEDAGÓGUSSZEREP
Beszámoló a negyedik
Kisgyermek-nevelési konferenciáról

ÉREMESŐ
Nemzetközi versenyen bizonyított az ECDS
Martonvásár csapata

03. oldal
Az MTA ATK és Martonvásár város közös lakossági tájékoztatóján bemutatták a leendő
látogatóközpont látványterveit, valamint egy névpályázat ismertetésére is sor került

ESEMÉNYEINK

								
MÁJ. 16.
|
Teleki Blanka Hölgyklub
		
Téma: Vidám versek
		
Vendég: dr. Mester Júlia
		
16.30 órakor
		
BBK Központ, Színházterem

MÁJ. 27.

|

		

Néptánc Gála – a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében
18.00 órától 20.00 óráig
BBK Központ, udvar

|
Táncház
		
20.00 órától 23.00 óráig, BBK Központ
MÁJ. 20.
|
Volán Rallye Historic
		
(Bemutató és Rajt)
		
		
9.00 órától 11.30 óráig
MÁJ. 28.
|
Gyereknap
		
BBK Központ, udvar
		
9.30 órától 16.00 óráig
		
Templomkert, Óvodamúzeum udvara,
		
Emlékezés tere
MÁJ. 21.
|
Volán Rallye Historic
		
(Bemutató és Cél)
		
		
15.00 órától 17.00 óráig
MÁJ. 28.
|
MAGYAR HŐSÖK NAPJA,
		
BBK Központ, udvar
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
		
17.00 órakor, Emlékezés tere
MÁJ. 25.
|
Martonvásári Alapfokú
Művészeti Iskola
JÚN. 10.
|
Termelői vásár
		
év végi kiállításának
		
7.00 órától 13.00 óráig
		megnyitója
		
BBK Központ, udvar
		
18.00 órakor
		
Malom épülete
JÚN. 18.
|
Dynamic Dance Crew (ECDS)
		Táncgála
		
BBK Központ, Színházterem

MARTONVÁSÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET
Tisztelettel meghívja ÖNT és kedves Családját
A MARTONVÁSÁRRÓL ELSZÁRMAZOTTAK és
a VÁROS BARÁTAI RÉSZÉRE

2017. JÚNIUS 24-ÉN (SZOMBAT)
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

HAZAVÁRÓ –
HAZAHÍVÓ –
EMLÉKEZŐ NAPRA
HELYSZÍNE:
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ udvara

A PROGRAM a megjelentek száma és az időjárás függvényében változhat.
Tervezhetőség érdekében kérjük előzetes jelentkezésüket,
legkésőbb június 10-ig az alábbi címeken:
Óvodamúzeum Infópontjában: H – P: 10-18 óra, Sz: 9-17 óra,
Vas: 11-17 óra. | Telefonon: 06 22 460-065
E-mailben: bbkinfopont@martonvasar.hu,
martoninyar@martonvasar.hu
Foki Gábor: gabeszbacsi49@gmail.com | 06 30 8396-312

PROGRAM TERVEZET:

9.30-10.00 Érkezés, regisztráció
10.00
Köszöntő és megnyitó
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10.15

Megemlékezés Martonvásár alapításának 250
éves évfordulójáról. Előadó: Pletser Tamás
11.00
Fakultatív program: Óvodamúzeum, templom
megtekintése, séta a Brunszvik kastély
parkjában, gépkocsis városnézés
(Lakópark, Széchenyi u., Gábor Á. utca stb.)
12.00
A Művészeti Iskola tanulóinak bemutatkozása.
(néptánc, zenés műsor)
13.00
VENDÉGLÁTÁS, EBÉD (bográcsban főtt gulyás)
14.00
Séta a Tóth Iván Sportcsarnokhoz,
majd a Horváth Ottó Sporttelepre.
Igény szerint ki lehet próbálni a sportlétesítményeket rövid
labdázással (hétméteres dobás, tizenegyes rúgás stb.
Kizárólag tornacipőben!)
16.00
A színpadon zenél JODES, KINCS SÁNDOR,
ÁBRÁNYI ANDOR (GAS-GAS Együttes)
17.00
lehet csatlakozni a
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAMHOZ.
A KIÁLLÍTÓTEREMBEN RÉGI, ISKOLAI TABLÓKAT LEHET
MEGTEKINTENI.
A rendezvényt támogatja és a lebonyolításban részt vesz:
Martonvásár Város Önkormányzata, Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ, Martonvásári Kulturális Egyesület, Teleki
Blanka Hölgyklub, Nyugdíjasklub, Művészeti Iskola, Martonvásári Kertbarát Egyesület, Martonvásári Sportklub, Martongazda Nonprofit Kft, Fórum Martini Polgárőr Egyesület,
Beethoven Általános Iskola 1955-1963-as évfolyamának tanulói, Fórum Martini Polgárőr Egyesület, Toman Ilona
Rendezvény koordinátora: Foki Gábor
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LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ AZ
MTA-S BERUHÁZÁSRÓL
2017. április 20-án a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja és
Martonvásár Város Önkormányzata tájékoztató
fórumot tartott a „Martonvásári Agrárinnovációs
Centrum” projekt megvalósításával kapcsolatban.

Látogatóközpont látványterv

PÁLYÁZAT!
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Névadó pályázat
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont (MTA
ATK) névadó pályázatot hirdet az új Martonvásári Agrárinnovációs Centrum beruházásának
részeként felépülő látogatóközpont nevének
megalkotására.
A 21. századi technológiát felvonultató, modern, multimédiás eszközökkel felszerelt látogatóközpont várhatóan 2018
tavaszán nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.
Célja az élményszerű tudományos ismeretterjesztés: az MTA
ATK intézeteiben (Állatorvos-tudományi Intézet, Mezőgazdasági Intézet, Növényvédelmi Intézet, Talajtani és Agrokémiai
Intézet) folyó kutatások bemutatása és a kutatási eredmények mindennapi életünkre gyakorolt hatásainak megismertetése. A hagyományos múzeumi formával szemben az aktív
kikapcsolódás (a látogatók által végzett kísérletek, szabadtéri programok) lehetőségével várja majd látogatóit.
A pályázatra olyan ötletes, kreatív, akár szójátékra
épülő neveket várunk, amelyek illeszkednek a látogatóközpont tevékenységéhez és céljaihoz.
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Látogatóközpont látványterv

BBK Központ színhéztermében szép számban jelentek meg
érdeklődők. Kérdezni Barnabás Beáta akadémikustól, az
MTA főtitkárhelyettesétől, a projektfelügyelettel megbízott
vezetőjétől, Balázs Ervin akadémikustól, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatójától, Szabó Tibortól,
Martonvásár város polgármesterétől, valamint Szekeres
Zsolttól, az MTA ATK Projektiroda projektbiztosától lehetett.
A tájékoztatót Fodor Csaba MTA ATK Projektiroda beruházási szakértője vezette fel.
A Forum Martini olvasói szerencsés helyzetben vannak,
hiszen az áprilisi számban Barnabás Beáta akadémikussal
folytatott beszélgetésben elhangzottak megerősítése történt
az eseményen.
Legnagyobb figyelem a pályázattal kapcsolatos látványterveket kísérte, amelyeket most mi is közzé teszünk.
| Forum Martini

							
Díjazás:
Az MTA és az MTA ATK által legjobbnak ítélt ötletek beküldőit magánszemély esetében családi belépőjeggyel, iskolai osztályok esetében csoportos
belépőjeggyel jutalmazzuk.
Beküldési határidő:
2017. május 31.
Beküldendő adatok:
A javasolt név mellett kérjük megadni
a beküldő nevét és elérhetőségét
(e-mail cím vagy telefonszám).
Beküldés módja:
Egy pályázó több javaslatot is beküldhet.
Postai úton: MTA ATK Projektiroda
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Facebookon: MTA ATK látogatóközpont oldalán
megosztott kérdőív kitöltésével.
Interneten: www.martonvasar.hu/
latogatokozpont_nevpalyazat
A QR-kód
beolvasásával
elérhető űrlap
kitöltésével:
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TERSTYÁNSZKY ÖDÖN DÍJAZOTTAL
ÉLÜNK EGY VÁROSBAN
Kassai Flórián kiemelkedő sportteljesítményét
díjazta a Fejér Megyei Önkormányzat.
A Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön díja adományozható a megye testnevelési és sport mozgalmában,
a sportolók eredményes felkészítésében, a testnevelés és
sporttudomány terén végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli
tevékenységért, vagy az egészséges életmódra nevelés körében végzett hosszabb idejű kiemelkedő munkáért.
Ezzel a díjjal tüntethető ki az, aki olimpiai, világ vagy Európabajnokságon kiemelkedő eredményt ért el.
Idén áprilisban Móron adták át a díjat Kassai Flóriánnak,
aki több éve öregbíti hazai és immár nemzetközi versenyeken is
Martonvásár hírnevét és természetesen velencei klubja nevét is.
Gratulálunk Kassai Flóriánnak!

KIEMELT ARANY(OS)
hol élő magyar közösségek, valamint a hazai nemzetiségek
képviseletében.
E rendkívüli seregszemlén mezőkölpényi népdalcsokorral
mutatkozhattak be a martonvásári Művészeti Iskola népzenész növendékei is. Gratulálunk a diákoknak, felkészítő
tanáraiknak.
Köszönjük az élményt!

Az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár 1982
óta minden év tavaszán a népzene, a néptánc és a népművészet seregszemléje, amelyen műkedvelő és hivatásos előadók, gyermek és felnőtt néptáncegyüttesek, zeneiskolások
és hagyományőrző népművészek működnek közre, a Kárpátmedencei és a moldvai magyarság, a világban bárhol más-

Tóth Szonja, 8.a osztályos tanulónk, Csőgör Róbert tanár
úr növendéke, a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Versenyen Kiemelt Arany minősítést
ért el. Szonját két testvére kísérte: Máté bőgőn, Botond
brácsán. Ezúton is gratulálunk Szonjának, aki harmadízben
érdemelte ki a kiemelt arany minősítést, ezzel is öregbítve
Művészeti Iskolánk hírnevét.
Gratulálunk!

ORSZÁGOS EZÜSTÖT HOZOTT
NOÉMI MARTONVÁSÁRRA
Riczu Noémi, a Városmajori Gimnázium kilencedikes tanulója
az Országos Spanyol Vers- és Prózamondó Versenyen szabadon
választott próza kategóriában 2. helyezést ért el.
Neki és felkészítő tanárának, Kránicz-Tóth Ágnesnek gratulálunk!

| Forum Martini
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DR. PAPP HUBA
EGÉSZSÉGET HOZ
MARTONVÁSÁRRA

csak jókat tudok mondani. A város hangulata rögtön magával ragadott, már nem csak turistaként vendégként jövünk…
FM: Minden nap utaztak?
PH: Igen. Én reggel korán, gyerekekkel, vonattal a Kökiig,
feleségem kicsit később, autóval.
FM: A következő Forum Martiniban egészségrovatot
indít. Hogy jött az ötlet?
PH: Lassan 20 éve vagyok orvos, és mindig is éreztem a
késztetést arra, hogy a gyógyítás művészetét illetve a preTöbbször bebizonyosodott már, hogy Martonvásár
venciót, a betegség megelőzést hirdessem. Előadásokat tarnem csak olyan embereket vonz, akik nyugodtok egyetemen, és nem csak egyetemistáknak, hanem laikutan, kellemes körülmények között szeretnének
soknak is egészségügyi fórumokon, számtalan egészséggel
élni, hanem olyanokat is, akik tettvágytól fűfoglalkozó kis klubokba jártam Budapesten és vidéken. Ha
töttek.
Martonvásáron mi gyökeret eresztünk, akkor ezt alkalmas
lehetőségnek tartom arra, hogy tegyek az egészségügyi neAz egészség addig természetes, amíg van. Az is
velésért, felvilágosításért itt helyben.
természetes, hogy kevésbé értékeljük, mint akFM: Mondana néhány mondatot a
kor, amikor már csak szeretvárható témákról?
nénk, ha volna. Hogy ez megPH: Hosszú távra tervezek. Kapásból
változzon, hogy tudatosabban,
10-20 témát látok, amiből több olyan,
egészségesebben éljünk, ezért
amelyről akár 2 vagy több alkalommal
…mindig is éreztem a készteszeretne tenni egy frissen
szeretnék írni. Az első alkalmak mintést arra, hogy a gyógyítás
Martonvásárra költözött orvos,
denképpen a megelőzésről szólnak
művészetét illetve a prevenaki megkereste a szerkesztősémajd, hogy melyek azok a kardinális
ciót, a betegség megelőzést
get és felajánlotta, hogy Egészpontok az ember mindennapjaiban,
hirdessem.
ség rovatot indít a Forum Maramikor az egészségért tehet. Nincs a
tini hasábjain.
köztudatban például az élet ritmusáFogadják szeretettel!
nak jelentősége, hogy mennyire fontos
már a gyerekeinket a ritmus jegyében
Forum Martini (FM):
		
nevelni…
Mikor költöztek Martonvásárra?
FM: Saját egészséges életfilozófiáját hogyan tudná
Dr. Papp Huba (PH): Martonvásárra tavaly nyáron,
egész röviden összefoglalni?
augusztus 15-én költöztünk.
PH: Ennek mély gyökerei vannak. Annak idején még általáFM: Miért Martonvásár?
nos iskolás voltam, amikor elhatároztam, hogy soha nem
PH: 8 éve keresünk valami olyan kis teret ahol jól érezzük
gyújtok rá, nem iszom kávét -- bár a kávé az kevésbé egészmagunkat. A két gyermekem, Mátyás 15, Zsófi 11, tehát
ségkárosító -- ezt gyakorlatilag így betartom. Lassan 20 éve
külön szobára érettek. Családomban rajtam kívül mindenki
vegetáriánus vagyok. Ott a rendszeres mozgás az életemben.
muzsikál, feleségem zongoraművész, a gyerekek hegedülEgyszerű mozgásokra gondolok, mint a kerékpár, amellyel
nek, tehát olyan helyet kerestünk, ahol nem zavarjuk a
sokszor járok munkahelyemre, persze a vonatot is igénybe
szomszédokat, a szomszéd sem zavar minket, van egy kis
véve. Nagyon szeretek futni, a rendszeres mozgás a mentális
zöld is hozzá, hogy kertészkedni tudjunk, a természet közeléegészség része is, de az is, hogy időt szakítok magamra, elolben lehessünk. Martonvásárról nekem kellemes élményeim
vasok egy verset, vagy felteszek egy
vannak, mert a 80-as évek végétől a
bakelitlemezt…
nyári Beethoven koncertekre rendszeFM: Egészséges embernek tartja
resen eljártam.
magát?
Volt egy kis égi segítség is, mert korábPH: Büszke vagyok arra, hogy így 48
ban albérletben laktunk, amit el kellett
Nincs a köztudatban például
esztendősen sem igazán járok orvosokhagynunk, és BP-en nem találtunk
az élet ritmusának jelentőhoz.
olyan teret, ami nekünk megfelelt volsége, hogy mennyire fontos
Tavaly volt a 30 éves érettségi találkona, tudtuk volna finanszírozni. Május
már a gyerekeinket a ritmus
zóm, úgy érzem, kihúzhattam magam.
2-án hajnalban mielőtt a számítógépejegyében nevelni…
Nem fáj semmim, minden jól működik,
met lekapcsoltam volna jött egy üzebármikor lefutok egy félmaratont.
net, hogy nézzük meg mi újság vidéFM: Legfontosabb a jó példa?
ken, milyenek az ingatlanok árai. A
PH: Hiszek abban, hogy a nevelés terén a legértékesebb a jó
keresőbe Martonvásárt ütöttem be, és szembejött velem ez a
példa. Beszélhetek bármiről, ha az életem pontosan az ellenház ahol most lakunk. Nyáron már költöztünk.
kezőjét mutatja. Ez érvényes a gyermeknevelésben és a felFM: Elvárásai teljesültek?
nőtteknél egyaránt, mert csak így lehetek hiteles.
PH: Minden álmunkat fölülmúlta ez a martonvásári ház, a
|  Nagy Árpád
beosztás, a szomszédokkal való viszony, az utca csendes,
FORUM MARTINI / 2017. MÁ JUS
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AMATŐR SZÍNJÁTSZÁS
PROFESSZIONÁLISAN

								

Tömő György és Resetár Dániel 50 embert
mozdít meg, MASZK-ot formál Martonvásáron.
Minden adott a sikeres produkcióhoz, Shakespeare Szentivánéji álmához, amely komoly, embert, színészt próbáló
kihívás a MASZK tagjai számára.
Nagy Árpád (NÁ): Hogyan kerültek Martonvásárra?
Tömő György (TGY): Dani játszott Péterrel (Bitó Péter,
akinél, a padlásszobában a felvétel készült -- A szerk.) egy
másik darabban, aztán Peti megkeresett.
Resetár Dániel (RD): Eljöttem, szétnéztem, a Gyurival már
régóta ismerjük egymást, az elmúlt két évben már kollegák is
vagyunk. Ő általában a színpad előtt áll én meg a színpadon.
NÁ: Honnan jönnek?
TGY: Messziről keveredtünk össze. Dani Miskolcról, én pesti
vagyok. Budapesten együtt végeztük a színészképzést. Most
együtt dolgozunk a Csillag Kulturális Alapítványban, aminek én vagyok a vezetője. Lassan egy 10 éves történet, hogy
időnként belevágunk egymás szavába, hogy ugyanazt a
mondatot folytassuk.
NÁ: Mekkora szervezést igényelt az indulás?
TGY: Lejöttem egyszer, találkoztam hozzávetőlegesen mindenkivel, megállapodtunk, hogy mi legyen a metodika. Péter
elmondta, hogy nagyon komolyan akar itt színházzal foglalkozni, én meg azt, hogy akkor mindabból, amit az elmúlt
9-10 évben tapasztalatként összeszedtünk mindketten más
színházakban, megpróbáljuk egy vidéki színház számára
egyedülálló módon átadni.
NÁ: Egyedülálló módon?
TGY: A metodikát, amit mi használunk, azt az úgynevezett
amatőr társulatoknál nem szokták használni. Leülünk, szánunk arra időt, hogy végigelemezzük a szöveget. Nem egy
olvasást, nem két-, nem három olvasást… most egy Shakespeare fordítással foglalkozunk, Szentivánéji álommal, ami
fura katyvasz, Nádasdi-Arany fordítás, ami ugye tudjuk jól,
hogy nehezen emészthető. Nem azzal kezdünk, hogy felugrunk a színpadra, és akkor gyertek be jobbról, és balra menjetek, és közben hangozzon el és történjen meg az a két akció
aminek meg kell történnie.
NÁ: Először járnak Martonvásáron?
RD: Én már játszottam néhány éve Martonvásáron, a Rómeó
és Júliát játszottuk a speciális iskolában.
NÁ: Mit vártak és mit tapasztaltak itt?
TGY: Hatalmas pozitív csalódás Martonvásár, jó élmény. A város minden nemlétező elvárásunkat fölülmúlta. Nagyon sok
segítséget kapunk, akár arról az együttműködésről beszélünk,
ami a BBK Központ irányában valósult meg, hogy ott lehetünk, akár az önkormányzat részéről nyújtott támogatásról.
Hosszútávra tervezünk és jó érzés, hogy ilyen sok segítséget
kapunk. Akárkivel találkozunk a városban mindenki lelkes.
NÁ: Martonvásáron meg lehet tölteni egy színházat
nézőkkel?
FORUM MARTINI / 2017. MÁ JUS

RD: Élő példa erre a Zsámbéki színházi bázis, ami már nagyon régóta működik. Persze, ott is vannak profi előadások
is.
NÁ: Milyen a MASZK?
TGY: Ebben a csapatban hatalmas potenciált látunk. Amen�nyit a város vagy a környék elbír, azt egyrészt úgy óhajtjuk
megvalósítani, ahogy most, a MASZK-kal együttműködve,
helyben létrehozott előadásként. Másrészt, ha tudunk olyat
találni, aki érdekes lehet a városnak, azt elhozzuk. A harmadik része ennek a gondolatnak, hogy ami itt helyben elkészül, az tudjon tovább is menni. Legyen olyan jó, tartson ki
annyit, legyen akkora nézettsége, hogy eljusson akár egy
fesztiválra, akár Budapestre…
NÁ: Shakespeare, Arany, maga a téma az idősebbeket
szólítja meg inkább?
RD: Ajánlott az iskolában, ahogy például az Oidipus is, ahogy
a Rómeó és Júlia. A formai részét, hogy fogyasztható legyen,
vállalnunk kell. Annak is szól, aki elhozza a gyerekét és a
gyereknek is. Vékony jég, amin próbálunk két lábon állni és
nem átszakadni rajta.
A Szentivánéji álom a szerelemről szól, 9-99 éves korig ajánlható kategória. Sok munkával olyan előadás születik majd,
amelyet felső tagozatosoknak és gimnazista korosztálynak
is kifejezetten tudjunk ajánlani..
NÁ: Hogy mozdulnak meg majd a fiatalok?
TGY: A Beethoven sulit kerestük meg. Én 7 éve drámapedagógiával foglalkozom. Tanítok is. Tartottam egy órát, amely a
visszajelzések alapján pozitív fogadtatásban részesült. Lelkes és tehetséges gyerekekkel találkoztam és szeretném tovább folytatni. De nem csak a Beethoven suliban, hanem a
tankerületben is, kimenni iskolákba és személyes kapcsolatot teremteni. Elmondani, hogy itt van egy központ, ahol ebben az évben -- nyilván most adott -- a Szentivánéji álom, de
ha kialakul egy kétirányú kommunikáció, akkor akár afelé,
amit a magyartanár, történelemtanár, igazgató, szülők, diákok szeretnének.
NÁ: Mikor kezdték a próbákat?
RD: Március elején kezdtük el, nagyjából másfél hónapja
dolgozunk aktívan azzal együtt, hogy februárban egy
nulladik kört heti egy alkalommal megtettünk. Amikor ez a
tréning körfolyamat lezajlott, tehát március elejétől heti
nagyjából három alkalommal két-három órát dolgozunk,
néha négyet-ötöt is. Terveink szerint tizenheten játszanak a
darabban.
Ekörül a produkció körül a társulat 17 tagjával együtt olyan
50 ember tesz-vesz.
|   Nagy Árpád
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ESEMÉNYEK, VIZSGÁK,
ÉVZÁRÓ, TÁBOROK A
MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

								

A Művészeti Iskolánkban folyó munka mellett
minden hónapra sok egyéb program is jut, nem
volt ez másként az áprilissal sem.
A hónap első napján nem vicceltünk, hanem jót bolondoztunk tanítványainkkal és a sok érdeklődővel családi napunkon, melyet a BBK Központ udvarában és épületében
rendeztünk meg. Az addig igen hűvös időjárás is meggondolta magát, ragyogó napsütésben próbálhatták ki magukat a
gyermekek, szülők és nagyszülők a rajzolásban, kánon éneklésben, táncolásban, hallgathatták a hangszerbemutatókat,
majd elverhették éhüket a zenetanárok által készített és a
város kemencéjében sütött finom kenyérlángossal. A játékos
délután alatt a legkisebbektől a felnőttekig mindenki megtalálhatta a kedvére való foglalatosságot és végül élvezhette
a családi koncertet, melyen testvérek, szülők, barátok léptek
föl közösen, megmutatva a zenélés örömét. A program zárásaként a fúvószenekar adott ízelítőt a repertoáron lévő filmzene feldolgozásaikból. Utólag is köszönjük mindenkinek, aki
részt vett ennek a délutánnak a sikeres lebonyolításában!
Az idén először szerveztünk ismerkedős napokat a nagycsoportos óvodások számára, akik három délelőtt látogattak el az óvónénikkel együtt a Malomba. 4-5 fős kis
csoportokban forgószínpadszerűen kipróbálhatták magukat
a rajzolásban, táncolásban, megénekeltettük és tapsoltattuk
őket. Megismerkedhettek közelebbről a hangszereinkkel, a
bátrabbak meg is szólaltattak néhányat. Ez a kezdeményezés
nagy sikert aratott a kicsik körében, lelkesen, de sajnálkozva
mentek vissza az oviba.
Következő nagylélegzetű eseményünk a már szokásos KI
MIT TUD? gála volt. Idén is rengeteg műsorszámmal jelentkeztek növendékeink szóló, kamara és saját szerzemény
kategóriában. Nem volt könnyű dolga a zsűritagoknak kiválasztani a legjobb, legizgalmasabb produkciókat! Igazán változatos és színvonalas koncertben részesülhettek mindazok,
akik a húsvéti szünet előtt eljöttek feltöltődni, meghallgatni
gyermekeink előadását. Köszönjük a felkészítő tanároknak
és a szorgalmas diákoknak ezt a szép élményt!
A tavaszi szünet nem csak pihenéssel telt az iskola pedagógusai számára, hanem izgatott készülődéssel is a tanári
hangversenyre. A szeszélyes április tréfájaként az utolsó
pillanatban is változott a műsor, de 21-én este 7-kor kigyulladtak a fények, és egy másfél órás koncert keretén belül
igyekeztünk bemutatni a tantestület sokszínűségét. A díszletet Kárpáti József és Janda Kata festményei alkották,
a koncerten pedig három blokkban élvezhette a közönség a
komolyzenei, a népzenész-néptáncos és a jazz produkciókat.
Az est „fejére” a koronát a tanári kórus tette fel. A közönség
hosszan zúgó vastapsa jóleső érzéssel töltött el minket, reméljük jövőre még több nézőnek okozhatunk örömet!
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A tánc világnapja

Április végére is jutott az eseményekből, Ercsiben is megrendezésre került a családi nap egy délutáni kiskoncert, majd
zsíros kenyér parti keretében, ahol volt alkalma a szülőknek,
gyerekeknek, tanároknak kötetlen formában is együtt lenni,
beszélgetni. A tánc világnapja alkalmából pedig néptáncos
kollégáink állítottak össze egy rövid műsort, melyet táncházi
mulatság követett minden korosztály számára.
Természetesen programjaink nem érnek véget az áprilissal.
Idén szintén első alkalommal hirdetünk nyílt napokat az
érdeklődők (főként szülők) számára, előzetes bejelentkezés
és időpont egyeztetés szükséges az óralátogatásokhoz!
Az év végi vizsgák előtt növendékeinknek a tanszaki hangversenyeken van lehetősége bemutatkozni, szerepelni. Ezek
a kis koncertek nyilvánosak, tehát buzdítanánk a kedves szülőket és érdeklődőket, hogy bátran látogassanak el ezekre.
Az időpontokról és helyszínekről a művészeti iskola honlapján és facebook oldalán értesülhetnek (www.mmiskola.hu).
Néptáncosaink nagy bemutatkozó előadása, egyben az
év végi vizsgája május 27-én, szombaton késő délután kerül
megrendezésre a BBK Központ színpadán. Szeretettel várunk
mindenkit ezen a rendezvényünkön is!
A Művészeti Iskola beiratkozását 2017. június 12-16.
között 08-17 óráig a Művészeti Iskola titkárságán tartjuk.
Szeretettel várjuk régi és új növendékeinket. A beiratkozással kapcsolatos részletesebb információkat a honlapunkon és
a facebook oldalunkon megtalálják.
A Művészeti Iskola évzárója és bizonyítvány osztása
2017. 06. 15-én, 18 órakor lesz.
Végül pedig felhívjuk a szülők figyelmét a nyári művészeti táborunkra, amelyet június 26-tól 30-ig tartunk művészeti iskolás növendékeink számára a Malom épületében.
Részletekről érdeklődjenek a titkárságon, jelentkezés, előleg
befizetés Pimperné Farkas Tímeánál, iskola titkárunknál
lehetséges.
Ezúton is megköszönjük az eddigi évek felajánlásait.
Az adók felajánlott 1%-ából befolyt összeg tette lehetővé a
"Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány" számára, hogy
támogathatta a Művészeti Iskola növendékeinek tanulmányait, iskolai táborait. Kérjük Önt, hogy felajánlásával ebben
az évben is segítse munkánkat! Az adóbevallás rendelkező
nyilatkozatához a következő információkat tudjuk nyújtani:
Az alapítvány neve: Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány
Az adószám: 18484195-1-07
| Nemesné Sólyom Emese
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TANÁRI KONCERT A
BRUNSZVIK – BEETHOVEN
KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

								

Nagy érdeklődéssel vártuk az április 21-én este
7 órára hirdetett hangversenyt, melyen hagyományosan tavasszal a Művészeti Iskola tanárai
a fellépők.
Lassan „belakják” a még talán most is újnak számító helyszínt a településünkhöz kötődő előadók, nekünk, közönségnek pedig mindig jó ide betérni. A nézőtéren az akusztikával
nincs semmi baj, de muzsikusoktól és verbális fellépőktől is,
más alkalommal érkezett olyan információ, hogy ők a színpadon időnként nem hallják egymást, néha saját magukat
sem. Még egy valami, így az elején, amit a kedves olvasó elhelyezhet a negatív tartományba - hogy a továbbiakban már
csak csupa szépet és jót írjak – nem más, mint a jó minőségű
kalapácszongora hiánya. Előbb-utóbb talán az is lesz, akkor
szinte bármilyen klasszikus zenei hangverseny tartására
ugyancsak alkalmas lehet az egyébként inkább színházteremnek tetsző helyszín. Ezt a helyszínt igazán varázslatossá
tették egyébként Kárpáti József és Janda Kata festményei.
A műsor mostani összeállítói ezeket az adottságokat ösztönösen vagy tudatosan figyelembe vették, mert nagyon jól
követték egymást a blokkok, sőt az egyes produkciók is sorrendben - szerintem - a legjobb helyre kerültek. Nemes József igazgató úr megnyitotta a hangversenyt, majd szomorúan bejelentette, hogy Bódi Árpád tanár úr megbetegedett.
Emiatt nem csak a klasszikus blokknak maradt el néhány izgalmas produkciója, de a korábbi években Bódi tanár úr műsorvezetőként is nagyon jó volt. A számok felkonferálását
némi összekötő szöveggel Nemesné Sólyom Emese vállalta,
aki ebben a szerepben – bevallott (de szerencsére nem észrevehető) izgulása ellenére is tökéletesen bevált, miután teljesítette a klasszikus blokkbéli feladatát. Első számként ő két
gyönyörű John Dowland dalt énekelt Csinády Krisztina –
lantot tökéletesen kiváltó – gitár kíséretével. Az angol reneszánsz énekek szép előadása után tudtuk meg tőle a fentebb
általam dicsért sorrendet, miszerint majd a klasszikus blokkot
követik a népzene és tánc produkciók, végül pedig a jazz.
Az elmaradt cselló produkciók ellenére azért még következett néhány csodaszép előadás a klasszikus blokkban. Feketéné Czeglédi Szilvia fuvolán, Rabovay Júlia hegedűn és
Sárközi Ferenc zongorán, Johann Joahim Quantz: c – moll
triószonátájának első tételét játszották. A késő barokk szerzőt elsősorban a fuvolisták ismerik, Quantz volt annak a
Nagy Frigyes császárnak a fuvolatanára, aki - ezt talán sokan tudják – a témát adta J. S. Bachnak a Musikalisches
Opferhez. Ez a rövid produkció katartikus másfél perc volt,
szívesen végighallgattam volna mind a négy tételt velük,
akár így is zongorával, 440-es rezgésszámon. Rabovay Júlia
hegedű hangja egyszerűen lenyűgözött. Az ő szólamát korábban csak oboásoktól hallottam, e koncert óta ez a szólam
számomra hegedűre íródott. Aztán a kiváló hegedűs hölgy
billentyűsként is bemutatkozott. Lisztnek egy mollban komFORUM MARTINI / 2017. MÁ JUS

ponált Transzcendens etűdjét játszotta. A produkció megerősítette, hogy jó muzsikus és igazolta, hogy van köze ehhez a
hangszerhez is. Végül a zongorának becézett, nyitott pianínó
visszakerült Sárközi tanár úrhoz, aki Dohnányi C–dúr Rapszódiájának ragyogó előadásával zárta a mechanikus zongorához kötődő darabok sorát.
Nagyszerű átvezetés volt a következő blokkra a klasszikus
záró szám Szabó Dániel előadásában Allaga Géza: Vihar
című darabja cimbalomra. Jó darab, a szerzőről a Wikipédián
olvashatnak. Szabó Dániel pedig fantasztikus cimbalmos és
kiváló előadó.
Hogy vizuális élményünk is legyen, tánc produkció következett, Tamás Tímea és Kiss Gergely páros előadásában. A
martonvásáriak számára különösen kedves Kölpényi táncokat láthattunk, hallhattunk. A kíséret is professzionális volt:
Salamon Ferenc hegedült, Csőgör Róbert bőgőn játszott,
Szabó Dániel cimbalmozott, Enyedi Ágnes énekelt. Aztán
magyarszováti dallamok csendültek fel Enyedi Ágnes énekével és Salamon Soma furulya kíséretével, mindannyiunk
számára maradandó élmény, akárcsak az cimbalom szóló
Szabó Dániellel, aki ezúttal román táncdallamokat játszott.
A középső blokk befejezéseként Rábaközi táncok következtek, ismét a „kölpényi” előadókkal.
A „házigazda” Pfiffer Zsuzsanna három klarinétos fiúval
(közülük kettő korábban tanítványa volt) – egyikük ez alkalommal basszusklarinéton játszott – mielőtt elindították volna a harmadik blokkot, Debussy gyönyörű zongoradarabjának, a Claire de Lune-nek átiratát játszották. Kiváló
dramaturgia, hogy az andalítóan szép zene után hirtelen jön
a hangulatváltás. Szóval jött a Back and White Rag. Ez nagyon megy a klarinét tanárnőnek, az utolsó produkciókhoz
ez a szám ragyogóan adta meg az alaphangot. Aztán a műsorvezető (Nemesné Sólyom Emese) újra énekes előadói
szerepre váltott, ezúttal Horváth (Tojás) Gábor zongorakíséretével. Egy viszonylag ismert sláger előadásával alakított
ki – az est során másodszor - bensőséges kapcsolatot a közönséggel. A zárókórus előtti utolsó szám új hangszere a
dobszerkó volt a hajdani tanítvány, Fábry Adonisz kezelésében. Horváth Gábort, Csőgör Róbertet és Kovács Farkas
Dávidot az utolsó produkciókban lehetetlen volt nélkülözni!
De a zárókórus - melyben a tantestület majd’ összes jelenlévő tanára fellép – felhangzása előtt immár hagyomány, hogy
Nemes igazgató úr egy szál rózsával köszöni meg az összes
kollégának a produkciót. A kórus előadása annyira tetszett,
hogy a záróhang után a második Dowland dal szövegének
első sora jutott eszembe (Come again…). Szóval sajnáltam,
hogy nincs ismétlés.
|   Sziklai István
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ÁPRILISI PROGRAMOK ÉS
VERSENYEREDMÉNYEK A
MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Bár tanítási napok számában a tavaszi szünet
miatt rövidebb volt a hónapunk, programokban
és versenyeredményekben nem szűkölködtünk.
A hónapban két témahét eseményei is zajlottak iskolánkban:
a hónap elején a Digitális Témahét, a hónap végén pedig a
Fenntarthatósági Témahét országos eseményeihez csatlakozott intézményünk.

Bár iskolánkban igyekszünk a lehető legtöbb alkalommal kihasználni a digitális eszközök adta lehetőségeket, a Digitális Témahéthez csatlakozva még inkább előtérbe kerültek
az IKT eszközök által kínált oktatási, tanulási módszerek.
A témahéthez kapcsolódva hetedik évfolyamos diákjaink A
kőszívű ember fiai című Jókai regényről készítettek osztályújságot, hatodikosaink az Egri csillagokat és a végvárak életét dolgozták fel digitális feladatok segítségével.
A Fenntarthatósági Témahét eseményeibe elsősorban
3-4. évfolyamosaink kapcsolódtak be. A programhoz kapcsolódva számos témát érintettek a közös megbeszélések, kollégáink igyekeztek sokoldalúan megközelíteni a feldolgozásra
kiválasztott témákat. Az osztályok közül volt aki a tudatos
vásárlás szerepével, mások a természet megóvásának fontosságával foglalkoztak, majd a témahéthez kapcsolódó alkotásokból készült gyönyörű kiállítással zárult a hét.
A témahéthez kapcsolódva megtartottuk szokásos tavaszi
papírgyűjtésünket. Alsó tagozatban I. helyen a 3.a osztály
végzett. (osztályfőnök: Peregovits Erzsébet) II. helyezett a
3.b osztály (osztályfőnökök: Onodyné Nagy Anikó, Takácsné
Kövesdi Tünde) A III. helyet a 2. d osztály szerezte meg. (osztályfőnök: Udvarosné Takács Ágota)
Felső tagozatban a következő eredmények születtek: I. hely
7.a osztály (osztályfőnök: Bottyánné Márkus Olga) II. hely 7.b
osztály (osztályfőnök: Kisdi Gergelyné) III. hely: 5.a osztály
(osztályfőnök: Udvarosné Nagy  Márta)
A költészet napja alkalmából rendhagyó szavalásra hívtuk
felső tagozatos diákjainkat: az ország jó néhány kávéházában
a vers napjának ünnepéhez csatlakozva kávéért lehetett verssel fizetni, nálunk csoki járt a bátor és lelkes válalkozóknak.
Örömmel tapasztaltuk, hogy 56 diákunk vállalkozott egy
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olyan vers vagy versrészlet megtanulására és előadására,
amely nem tartozott a kötelező memoriterek közé.
A váli szavalóverseny első és második helyezettjei maguk és
osztálytársaik számára is ingyenes belépőt nyertek a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumba. Szerettük volna ha diákjaink is érzik, értékeljük és fontosnak tarjuk ezt a közösség
számára (is) elnyert jutalmat, ezért az iskola Alalpítványának
támogatásával két osztályunk látogatta meg a Petőfi Irodalmi Múzeumot és a József Attila Emlékhelyet. Örömmel láttuk, hogy mindkét Múzeumban találtak érdekes, lebilincselő témákat, feladatokat diákjaink, hamar elszaladt a
múzeumi nap.
Április első hétvégéje kiemelkedő eredményeket hozott a
magyaros munkaközösségnek. A váli Vajda János szavalóversenyen 11 induló diákunk 5 éremmel gazdagította az
iskola eredményeit. Ugyanezen a hétvégén rendezték meg
Balatonbogláron az országos Kazinczy verseny 3 napos
Dunántúli döntőjét, ahol az egyik megyei verseny első helyezettjeként továbbjutó diákunk arany fokozatú Kazinczyjelvényben részesült.
Matematikaversenyekben is bővelkedtünk a hónapban.
Diákjaink egyénileg és csapatban is szép eredményeket értek el a Keresztúr Kupán, a Triáda matematikaversenyen
Agárdon, a “Gyors ész hamar kész” elnevezésű versenyeken Ercsiben. Örömmel értesültünk róla, hogy egy tanulónk

meghívást kapott a TIT Kalmár László Matematikaverseny országos döntőjébe.
Hatodik évfolyamos diákjaink egyénileg és csapatban is első
helyezést értek el a Rákóczi Kupa elnevezésű angol nyelvi
versenyen.
Diákjaink szívesen vettek részt a Pápay Iskola hagyományos
„Alkoss nekünk, alkoss velünk” pályázatán is. Külön
öröm iskolánk számára, hogy a 3. a osztály közösen részesült különdíjban.

ÁPRILISI VERSENYEREDMÉNYEINK:

Kazinczy- verseny  Dunántúli országos döntő:
Rezessy Júlia Sára 8. évfolyam Arany Kazinczy- jelvény
(tanára: Bottyánné Márkus Olga)
Vajda János területi  szavalóverseny:
Nagy Lázár 3. évf. I. hely (tanára: KőrösinéLőrincz Erzsébet)
Bódi Véda Ajsa 4. évf. III. hely (tanára: Filemon Krisztina)
Herlinger Kata 7. évf. I. hely, Boriszov Tímea 7. évf. II.
hely (tanáruk: Vasi Krisztina)
Szabó Anna 8. évf.. II. hely (tanára: Rezessyné Zs. Erika)
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TIT Kalmár László matematikaverseny megyei forduló:
3. évf.:: Jáky Blanka I.hely, Bíró Dóra II.hely, Bardocz
Johanna III. hely (tanáruk: Kőrösiné Lőrincz Erzsébet)
Az országos verseny döntőjére meghívást kapott: Jáky Blanka
Keresztúr Kupa területi matematikaverseny:
5. évfolyam, egyéni: Filipp Anett II. hely, Nagy Lilla
III.hely (tanáruk: dr. Cseh Lajosné, Kiss Zsolt)
5. évfolyam csapat: I.hely: Filip Laura, Nagy Lilla,
Szekeres Viktor (tanáruk: dr.Cseh Lajosné, Kiss Zsolt)
Ebben az évben is elhoztuk a Keresztúr Kupa Vándorserleget,
mely újabb egy évig gazdagítja iskolánkat!
„Gyors ész hamar kész” területi matematika
csapatverseny
5. évf.: III. hely: Bubálik Sára, Mednyánszky Erzsébet,
Filipp Anett, Szekeres Viktor (tanáruk: dr. Cseh Lajosné,
Kiss Zsolt)
6. évf.: V. hely: Sachs Beáta, Kazsimérszky Nóra, Pálinkás Panna, Radvánszki Ábel (tanáruk: dr. Cseh Lajosné)
7. évf.: III. hely: Mednyánszky Pál, Boriszov Tímea,
Vajda Róza, Szabó Ádám (tanáruk: dr. Cseh Lajosné)
8. évf.: I. hely: Hargitai Eszter, Rezessy Júlia,
Szabó Anna, Gábor Ákos (tanáruk: dr. Cseh Lajosné)

KEDVES LEENDŐ
ELSŐ OSZTÁLYOSOK!

Rákóczi Kupa angol nyelvi területi verseny:
6. évfolyam (csapatban): Boross Kinga, Kiss-Blészer
Jázmin, Szundy Anna
I.hely 6. évfolyam (egyéni): Nagy Alexandra
(tanáruk: Gajdó Rózsa)
„Alkoss nekünk, alkoss velünk!” területi alkotópályázat:
Farkas Levente III. hely, 3.a osztály különdíj
(tanáruk: Peregovits Erzsébet)
TRIÁDA matematikaverseny iskolai forduló:
3. évfolyam: I. Jáky Blanka II. Szmilkó Zóra Hanna
III. Biró Dóra Hanna
4. évfolyam: I. Kárász Péter II. Szabó Ákos
III. Pálinkás Gergely
5. évfolyam: I. Czipa Benedek II. Bubálik Sára
III. Mednyánszky Erzsébet
6. évfolyam: I. Sachs Beáta II. Radvánszki Ábel
III. Pálinkás Panna
7. évfolyam: I. Mednyánszky Pál II. László Luca
III. Hegedüs Péter
8. évfolyam: I. Rezessy Júlia Sára II. Gábor Ákos
III. Hargitai Eszter
„Gyors ész hamar kész“ matematikaverseny
iskolai forduló
5. évfolyam: I. Mednyánszky Erzsébet II. Bubálik Sára
III. Szekeres Viktor IV. Filipp Anett
6. évfolyam: I. Sachs Beáta II. Pálinkás Panna
III. Kazsimérszky Nóra IV. Radvánszki Ábel
7. évfolyam: I. Mednyánszky Pál II. Boriszov Tímea
III. Szabó Ádám IV. Vajda Róza
8. évfolyam: I. Hargitai Eszter II. Szabó Anna
III. Rezessy Júlia Sára IV. Gábor Ákos
Valamennyi diákunknak gratulálunk az elért eredményéhez,
tanáraiknak köszönjük a felkészítő munkát!
|  Rezessyné Zsoldos Erika

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martonvásári Beethoven Általános Iskola takarítónőt felvesz.
Érdeklődés munkaidőben: 22/569-210

Szeretettel meghívunk
Benneteket és Szüleiteket
az ISKOLAKÓSTOLGATÓRA!
Helyszín: Martonvásári
Beethoven Általános Iskola

MÁJUS 16-án
(kedden) 16:00-17:00
Ismerkedés az iskola B épületével. Játékos magyar, matematika és kézműves foglalkozások két csoportban, Fejesné
Móri Ági néni és Sutka Judit
néni vezetésével.
Gyülekező: 16:00 órakor az
iskola főépületének aulájában.
Várunk Benneteket!
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FENNTARTHATÓSÁGI
TÉMAHÉT

								

A 3. ÉS 4. OSZTÁLYOSOK RÉSZVÉTELÉVEL
2017. április 24 - április 28.

A globális felmelegedés, a csökkenő energiakészlet, a vízhiány, a klímaváltozás mindannyiunk számára ismert tény.
Ezért is fontos a felelősségteljes gondolkodás a környezetünkről, a Föld védelméről.
Április 22. a Föld napjához kapcsolódóan 2016. óta Fenntarthatósági Témahetet szerveznek a környezetvédelem
és a természetvédelem ügyéért. Most ez, 2017-ben, április
24. és április 28. között került megrendezésre.
A www.fenntarthatosagi.temahet .hu weboldalon meghirdetett programhoz 1909 iskola regisztrált, köztük iskolánk, a
Beethoven Általános Iskola is. Iskolánk 3. és 4. évfolyamai,
összesen 6 osztály vett részt a programban, ez közel 150
gyerek és 12 pedagógus.
Iskolánkban törekszünk a tudatos környezeti nevelésre,
hogy gyermekeink gondolkodásában, hétköznapjaikban, tevékenységeikben természetessé váljon az odafigyelés a környezetvédelemre, a takarékosságra.
Úgy szerveztük a gyerekek és osztályaik feladatait és tevékenységeit, hogy összességében sokoldalúan, több téma bemutatásával mutassunk rá a Fenntarthatóság lehetőségeire.
Az osztályok az általuk választott téma alapján, tanítóik vezetésével és segítségével készültek:
Témáink:
• A víz védelme (3.a osztály of. Peregovits Erzsébet)
• A fa, az erdő és az esőerdők védelme (4.b osztály of. Filemon Krisztina, Sinka Zsuzsanna)
• A Föld napja (4.a osztály of. Nagyné Varga Andrea, Oláh Tímea)
• A tudatos vásárlás (4.c osztály of. Soproniné Molnár Mária)
• A tudatos táplálkozás (3.b osztály of. Onodyné Nagy Anikó, Takácsné Kövesdi Tünde)
• Élni szeretnék! (3.c of. Kőrösiné Lőrincz Erzsébet)

A Fenntarthatósági Témahéten legalább heti 5 óra tananyagában szerepelt a környezetvédelem és a természetvédelem.
A Témahét végén a gyerekek munkáiból kiállítást szerveztünk. Rajzokat, tablókat készítettek a gyerekek, ismertetőket
és egyéni véleményeket írtak a környezetvédelemről, valamint környezetvédelmi totó-t töltöttek ki osztályonként.
Az osztályok lelkesen, nagy odafigyeléssel dolgoztak. Jó volt
látni, hogy minden osztályban izgatott munka folyt. Hozták
a gyűjtött munkákat, ragasztgattak, csoportokban külön-külön dolgoztak, kutakodtak a számítógépeknél, vagy a digitális táblánál filmet néztek a témához kapcsolódóan, vagy leírták gondolataikat a témáról, jó tanácsokat fogalmaztak meg.
A gyűjtőmunkák, internetes ismeretszerzés produktumai, a
technika órákon készített gyerekmunkák, a tablók folyamatosan készültek el és kerültek ki az aulában felállított paravánokra. Problémát a munka során felmerülő további kérdések adták: Lehetne még erről is,…… Tudtunk volna még……
Mindenkit megmozgatott, gondolkodásra késztetett e hét.
A Fenntarthatósági Témahét iskolánkban elérte a célját, egy
lépést tettünk mi is környezetünk és a Föld védelméért.
Remélem, hogy iskolánkban és tanítványaink otthonaiban,
a szüleikkel együtt a szabadidejükben is oda fognak figyelni
mindazon témákra, melyekről ez a hét, az osztályok munkái is
szóltak. A víz védelmére, a fa, erdő és az esőerdők védelmére, az
újrahasznosításra, a tudatos vásárlásra, az energiatakarékosságra, a tudatos táplálkozásra, és arra, hogy Élni szeretnénk!
A kiállítás és a rajzok az aulában valamint az első emelet
folyosóján tekinthetők meg!
Köszönöm a gyerekek, és kollegáim gondos, figyelmes, felelősség teljes munkáját!
|   Soproniné Molnár Mária • tanítónő

A MÓKUS
CSOPORT
MÁJUSFÁJA
Bizonyára az idősebb korosztály még
emlékszik arra, hogy május elsejére
virradó éjszaka, ha végigtekintett a
falu utcáján, tarka papírszalagokkal díszített májusfák színesítették a házak
kapuját, udvarát. Akinek volt udvarlója,
annak ilyenkor állították ezt a fát.
A májusfa a természet újjászületésének
a szimbóluma. Voltak olyan helyek is,
ahol a közösségeknek egy nagy fája volt,
FORUM MARTINI / 2017. MÁ JUS

amit általában a főtéren állítottak föl.
Óvodánkban a Mókus csopor t egyik
nagyszerű szervezőkészséggel megáldott, lelkes apukája (Kovács Gábor) egy
másik aktív apuka (Gyurman Attila)

részvételével májusfával ajándékozták
meg gyermekeinket. Miközben kedden
reggel közösen megcsodálhattuk a fát,
alkalom nyílt a hagyományokkal való
ismerkedésre is.
A májusfa kitáncolása – ami a fa kidöntését jelenti – általában nagyobb
ünnepélyességgel, táncmulatsággal járt
együtt. A fa körültáncolása után búcsúzunk el mi is tőle – gyermekekkel,
szülőkkel közösen – amit családi nap
keretében tervezünk.
Köszönjük a két apukának ezt a kedves
gesztust, bízva abban, hogy a májusfa
állítás hagyománnyá válik óvodánkban és a környezetünkben egyaránt.
|   Durmics Istvánné
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ÁTALAKULÓ
PEDAGÓGUSSZEREPEK

								

„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember,
mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.” /Karácsony Sándor/
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a váci
Apor Vilmos Katolikus Főiskola és Martonvásár Város Önkormányzata szervezésében a IV. Kisgyermek-nevelési
konferencia, melyen a környékbeli pedagógusok, szakemberek nagy számban jelentek meg. Ennek egyik oka a neves előadók, Dr. Tapolyai Emőke pszichológus, felsővezető
coach, és Dr. Pécsi Rita főiskolai docens, neveléskutató, másik ok pedig a témaválasztás, mely a pedagógus társadalom
egészét érinti, foglalkoztatja: „A pedagógusok lelki és szakmai
megújulása. Hogyan kerülhető el a kiégés, a burnout?”
Átalakultak a pedagógusszerepek, a pedagógusokkal kapcsolatos elvárások, melyek minden pedagógusra más hatást
gyakorolnak. Ezek megértéséhez, feldolgozásához adott sok
hasznos és alkalmazható módszereket a két előadó.
Előadásaik:
Dr. Tapolyai Emőke „Az élet magasfeszültség alatt”, valamint
Dr. Pécsi Rita „Mi köze van az érzelmi intelligenciának a
kiégéshez?”
A délelőtti program után interaktív műhelyek – jó gyakorlatok közül lehetett választani. Irodalmi – nyelvi nevelés,

KERTBARÁTOKNAK

								
Május talán az év legszebb hónapja a melegedő idő egyre gyorsabb fejlődésre serkenti a kert
növényeit.
A kora tavaszi hagymások virágzása után a zöld szín uralja a
kerteket a boglárkacserje sárga pomponjaival díszítve. Az időjárás sajnos eddig sem volt kegyes, zsendülő hajtásokat több
helyen megcsípte a fagy. Az almák virágzása nagyon elhúzódott, a nyírkos hűvös idő kedvez a gomba és rovarkártevők
fejlődésének. Legnagyobb veszélyben az őszibarackok vannak.
A tafrinás levélfodrosodás igen erősen fertőz. A fákon számtalan piros levélke figyelmeztet az azonnali beavatkozásra.
Permetezéskor használjunk felszívódó és kontakt szereket
egyidőben és amikor az idő engedi, azonnal permetezni kell.
A KERT | A hónap eleje a palántázás fő időszaka. Szabadföldbe került palántákat fagyveszély esetén még védeni kell.
Fólia vagy szalmás takarás vízporlasztás egyaránt szóba jöhet. Vethetünk még sárgarépát, céklát, kaprot és a különféle
babokat és csemegekukoricát. A bőséges termés érdekében
gondoskodjunk a tápanyag pótlásról és a rendszeres öntözésről. Napos helyre ültessük ki a dáliák és a kannak gumóit. Dézsában a teraszon nevelhetünk futó paradicsomot,
melyről egész nyáron át szedhetünk termést. Már szedhető a
zöldborsó és a korai zöldségek. A kandallókból összegyűjtött
fahamut szórjuk ki rendszeresen a palánták és a sárgarépa
FORUM MARTINI / 2017. MÁ JUS

Külső világ megismerése, Művészetek: ének zenei nevelés,
vizuális nevelés szekció programokon lehetett részt venni.
A szakmai előadások után, még nagyon sokan voltak kíváncsiak Martonvásár nevezetességeire, megnyílt az ajtó az
Óvodamúzeum, Beethoven Múzeum, és a Magyar Tudományos Akadémia Kastélyparkjába is.
A székelyudvarhelyi Zsibongó óvoda óvodapedagógusai
második alkalommal jöttek el a konferenciára. Három napot
töltöttek közöttünk, mely szakmailag, emberileg nagyon sokat adott a közösségünknek. Arra törekszünk, hogy ez a kapcsolat az intézményeink között a jövőben is megmaradjon,
erősödjön, elmélyüljön.
Köszönettel tartozunk Pázmány Ágnes Karolina főiskolai
tanárnak, aki elkötelezett Martonvásár közössége felé, időt,
tudást nem kímélve tervezte, szervezte immár 4. alkalommal megrendezésre került konferenciát. Hálásak vagyunk,
hogy létrejöhetett a szakmai és baráti kapcsolat a székelyudvarhelyi Zsibongó Óvoda és óvodánk közössége között, ebben
Áginak jelentős szerepe volt, s van.
| Török Tünde • óvodapedagógus

közé, mellyel megelőzhetjük a károsító legyek elszaporodását.
Végezzünk rendszeres gyomírtást és növényvédelmet. A fejlődő burgonya hajtásait rendszeresen töltögessük fel. Védekezzünk a burgonyabogarak ellen. A gyep ápolása, nyírás,
öntözés, gyomtalanítás állandó feladat. A szamóca tövek alá
terítsünk szalma esetleg fűmulcsot, ha nem fekete fóliába
történt az ültetés. A nagy szemű termés érdekében rendszeresen öntözzünk és tápoldatozzunk. Hónap második felétől
fogyaszthatók az első korai gyümölcsök
SZŐLŐ | Fejezzük be a huzalok feszítését a karók pótlását és
kezdjük meg a peronoszpóra és lisztharmat elleni védekezést.
A permetezéskor használjunk rovar és atkaölő szereket is. a
gombás fertőzések mellett az atkafertőzés a legveszedelmesebb kórokozó a kertekben. Megkezdhetjük a zöldoltásokat és
a zöldre fás oltásokat. Fontos feladatunk a hajtásválogatás,
a meddő v felesleges hajtások kitörése, mely a termésszabályozás a növényvédelem (a vékony lombfal létesítése) és
a minőségi termés biztosításának fő eszköze. A kis hajtások
könnyen lepattinthatók, 10-20 cm-es távolságra ritkítsuk ki.
Az egyre hosszabb hajtásokat igazgassuk a huzalok közé, a
széltörések elkerülése érdekében.
Az új telepítésű szőlőkről a hónap végén fokozatosan elbonthatjuk a halmokat. A fejlődő hajtásokra érdemes lombtrágyát
kijuttatni. Rendszeresen ellenőrizzük borainkat. a melegedő
pincében könnyen újra erjedhetnek. Derítéssel, kénezéssel,
szűréssel javíthatjuk, vagy megelőzhetjük a bajt. Töltögessük
fel rendszeresen az apadó hordókat.
|   Uhrin Gábor
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ECDS MODERN
TÁNCVERSENY
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

								

DYNAMIC DANCE CREW TÁNCEGYESÜLET
Április 23-án, vasárnap került megrendezésre a
20. ECDS nemzetközi modern táncverseny Törökbálinton, melyen a martonvásári Dynamic
Dance Crew Táncegyesület (ECDS Martonvásár)
csapatai is részt vettek.
A versenyre szép számmal érkeztek csapatok Romániából,
Szlovákiából, valamint Magyarország több városából is.
A 2000-ben alakult martonvásári iskola több mint 80 indulóval 14 kategóriában indult gyermek, junior és felnőtt
korosztályban, amatőr és profi szinten, ahol ismét fantasztikus eredményeket értünk el, öregbítve ezzel Martonvásár
város hírnevét! Boldogságunk határtalan volt. Az egész ország előtt megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek és ezt
a szakemberek is elismerték. A hosszú verseny végére már
mindenki nagyon fáradt volt, hiszen rengeteg munkánk volt
ebben a napban. Szerencsére mindez megtérült, hiszen ilyen
fantasztikus eredményre csak a mi iskolánk volt képes.
Eredményeink: 12 dobogós helyezés, 1 arany plusz
minősítés és 3 különdíj

LABDARÚGÁS
Felnőtt csapatunk kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújt a Fejér megyei bajnokságban.
Azzal, hogy pár játékosunk a szezon előtt és közben úgy
döntött, hogy neki elég, a csapat érdekeit félredobva, abbahagyta, vagy más helyen folytatja fantasztikus pályafutását,
nehéz helyzetbe hozta egyesületünket!
Igaz keretünk nagyon szűkös, így felkészülésünk is hétről,
hétre nem az igazi, de szerencsére ez a mérkőzéseken nem
vehető észre, akik maradtak, minden mérkőzésen mindent
megtesznek a sikerért. Jelenleg a 4. helyen áll a csapat, a
dobogóra nehéz az út, erről az első három úgymond PROFI
csapat gondoskodik. Egy biztos minden mérkőzésen győzelemre játszunk!
Nem volt ez másképp akkor, sem amikor Horti Gábor és
csapata élő egyenesben közvetítette bajnoki mérkőzésünket
a Sárbogárd ellen, ahol csapatunk remek játékkal 5:1-es diadalt ért el! Horti előadásában… ezt hallani kell! Az alábbi
linken megnézheted!:
www.m4sport.hu/…/nyanya-meg-pszicho-meg-ekebajor-me…
További mérkőzéseinkre, programjainkra mindenkit várunk
szeretettel, bővebb információt a www.martonvasar.sk.gportal.
hu honlapon, vagy a Facebook oldalunkon találnak!
Hajrá Martonvásár!
|   MSK
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× Mini csoport (Pindur Pandúrok): ARANY + minősítés
× Egyéni junior kategória // Nagy Cintia II. helyezés
× Egyéni felnőtt kategória // Patkós Anetta II. helyezés
× Páros gyerek kategória // Málics-Talabér Anna és
Jankovics Kincső III. helyezés
× Páros junior kategória // Kovács-Szántó Szimóna és
Nagy Cintia I. helyezés
× Páros felnőtt kategória // Patkós Anetta és Laczkó Csilla
II. helyezés
× OPEN kategória // Felnőtt és junior csoport I. helyezés
× Amatőr gyerek csoport kategória // I. helyezés (Next Level I.)
× Amatőr junior csoport// I. helyezés (Next Level II.)
× Amatőr felnőtt csoport // II. helyezés (The Rebels)
× Amatőr gyerek formáció // II. helyezés (ViKidz)
× Amatőr junior formáció// II. helyezés (Next Level)
× Profi junior formáció // IV. helyezés (The Rebels)
× Profi felnőtt csoport // III. helyezés (The Queens)
Különdíjak:
Legjobb női táncos: Patkós Anetta
Legcukibb csapat/ legjobb színpadi kép // ViKidz (gyerek formáció)
Legjobb koreográfus: Mózsik Viktória
(Martonvásár/Dynamic Dance Crew)
Ezúton is szeretnénk megköszönni a résztvevőknek a rengeteg munkát, a szülőknek a sok segítséget és támogatást!
Jövőre folytatjuk…
|   Mózsik Viktória

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS
Javában tartanak tavaszi programjaink, fiataljaink gőzerővel
készülnek a Bozsik tornákra, fesztiválokra, mérkőzésekre.
Programjainkat a martonvásári sportpályán és a felcsúti
Akadémián rendezzük.
Minden rendezvényünkön több száz gyerek és több száz szülő, érdeklődő vesz részt, ami garancia a kiváló hangulatra. A
gyerekek mindent meg is tesznek azért, hogy kiválóan szerepeljenek, tornáról tornára. A tehetségeknek lehetőségük van
kiemelt klubokban edzéseken részt venni!
Gratulálunk a gyerekeknek és a remek hozzáállásért a szülőknek, akik fáradságot nem ismerve, edzésről, edzésre, tornáról, tornára egyengetik gyerekeik sorsát!
U17-19-es csapataink nincsenek könnyű helyzetben, létszámhiány miatt az U17-es csapatból több gyereket is az
U19-es csapatban is kell játszatni, így mindkét csapatunk
bajlódik, nagyok a korkülönbségek, ami a mérkőzéseken
azért meglátszik.
A gyerekekre nem lehet panasz, akik edzenek, és a fejlődést
tartják szem előtt, azok előtt le a kalappal, amúgy mindenki
mindent megtesz, ami tőle elvárható…
Bővebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon,
vagy a Facebook oldalunkon találnak!
Programjainkra, rendezvényeinkre mindenkit várunk nagynagy szeretettel!
| Mustang Martonvásár
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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)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/795-853
Gyámügyek
22/ 795-858
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: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
FORUM MARTINI / 2017. MÁ JUS

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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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK:
Burián Eleni Cippóra
Mészáros Dominik
Ősi Zsófia

ELHUNYTJAINK*
Szabó Imre László / 67 éves
Sztyéhlik Istvánné / 86 éves
Szmilkó László / 75 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: május 20., 21.; június 3., 4., 5.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI:  június 10., 11.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: május 27., 28.; június 17., 18.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

APRÓHIRDETÉS

Támogassa eladó ingatlana
honlapunkon való hirdetésével
a helybeli vállalkozókat.

1. Eladó Baracskán 1490m2 alapterületű, belterületi beépítetlen terület (központban, közel az orvosi rendelőhöz,
lakóház, üzlet építésére is alkalmas).
2. Eladó a martonvásári szőlőhegyen 2429m2 és
2334m2 alapterületű zártkerti ingatlan (egymás mellett).
Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon:
06 20 936 9794 vagy 06 30 503 1363

www.ingatlan-martonvasar.hu
Eötvös Péterné
M: 06303410975

Eladó egy örök panorámás megosztható, két utcára nyíló
2300 nm-es lakóövezeti telek Tordason.
Víz, gáz, villany, vezetékes telefon a telken van. Csatorna
két utcából beköthető.
Keressen bizalommal: +36202640987
NÉMET nyelvből évek óta korrepetálok, pótvizsgára sikeresen felkészítek.
Hívjanak bátran: 06 30 234 8694!

GyuriVill érdi telephelyére

ÉRTÉKESÍTŐ

munkakörbe munkatársat keres!
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FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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IMPRESSZUM

Elvárás: megbízható, jól alkalmazkodó,
számítástechnikai ismeretek, csapatmunkához
alkalmas, kiváló kommunikációs készség, értékesítési
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, nem dohányzó
Előny: kereskedelemben vagy villanyszerelésben szerzett
tapasztalat
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, kiszámítható,
hosszútávú munkalehetőség, családias légkör
Fényképes önéletrajzát
a gyurivill@gyurivill.hu email címre várjuk!
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M AG YA R
N ÉPDA L
NAPJA

Idén is a magyar népdalról, népzenéről, néptáncról szól majd a Magyar Népdal Napja, amit továbbra
is családoknak, fiataloknak és idősebb fiataloknak szervez a BBK Központ, A Martonvásári Kulturális
Egyesület és Martonvásár Városa. Részletes programok a júniusi Forum Martiniban!

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL
SZEPTEMBER 16. ◊ SZOMBAT
10.00

Kézműves vásár, népi játszótér,
Hungarikum Udvar, vásári forgatag

14.30

A Csík Zenekar kíséretével
450 gyermek énekel
magyar népdalokat

16.00

Magyarpalatkai Banda
táncosokkal, énekessel

17.00

Népi divatbemutató
Népi viseletek egykor és
a népi motívumos divat ma
Közreműködik a Dűvő zenekar

20.00

Csík Zenekar koncert,
vendég a „Páva” döntős Sarjú Banda

23.59

Táncház Dűvő zenekarral és
a Magyarpalatkai Bandával

Egész nap programok családoknak, gyermekeknek, fiataloknak és idősebb fiataloknak
a népzene és néptánc kedvelőinek.

JEGYÁRAK
A rendezvény belépőjeggyel látogatható!
A rendezvények látogatása 12 éves korig ingyenes!
FELNŐTT:
Helyszínen (szeptember 16-17.) ............................. 1800 Ft
Helyszíni elővétel (szept. 15., 12 óráig) ................. 1200 Ft
Online elővétel (szept. 15., 12 óráig) ........................ 750 Ft
DIÁK/NYUGDÍJAS:
Helyszínen (szeptember 16-17.) ............................. 1000 Ft
Helyszíni elővétel (szept. 15., 12 óráig) .................... 750 Ft
Online elővétel (szept. 15., 12 óráig) ........................ 550 Ft
ONLINE JEGYRENDELÉS: www.jegy.hu
HELYBEN: Az Óvodamúzeumban működő InfoPontban:
Keddtől péntekig: 10.00-18.00; Szombat, vasárnap: 11.00-17.00
2462 Martonvásár, Emlékezés tere , +36 22 460 065
A programokat eső esetén is megtartjuk.

◊

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ:

www.magyarnepdalnapja.hu

Aki a népzenét, néptáncot, népdalt, a kellemes kulturált környezetet kedveli vagy bele szeretne kóstolni egy igazi
hazai vásári forgatagba, a jó magyar borokba, a karcagi birkapörköltbe, vagy csak kellemesen szeretné érezni magát
családjával, barátaival térségünk legnagyobb fesztiválján, annak szeptember derekán Martonvásáron a helye!

