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MARTONBÓL
A FRADIBA
Gyász, továbblépés, példakövetés. Októberi
számunkban a nagy hatású városi legendára
emlékezünk, a fiatal válogatott labdarúgóval
és a gyerekcentrikus sportvezetővel
beszélgetünk Martonról, hatásról, ünnepről.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

							
		

Folytathatja a munkát a Szabó Tibor által vezetett, csak egy poszton változó csapat. A választási adatokat a
valasztas.hu oldalról közöljük. Későbbi számunkban visszatérünk az eseményre.
Képviselő neve

Kapott érvényes szavazat

%

HORVÁTH BÁLINT / MPÖE, Fidesz-KDNP

1 362

75,29%

DR. GYULAY GYULA / MPÖE, Fidesz-KDNP

1 229

67,94%

GUCSEK ISTVÁN / MPÖE, Fidesz-KDNP

1 170

64,68%

KUNA FERENC / MPÖE, Fidesz-KDNP

1 058

58,49%

NEMES JÓZSEF / MPÖE, Fidesz-KDNP

1 021

56,44%

SZIGETI ZOLTÁN / MPÖE, Fidesz-KDNP

984

54,39%

TÓTH ANDRÁS MIKLÓSNÉ / MPÖE, Fidesz-KDNP

966

53,40%

VARGA FERENC / MPÖE, Fidesz-KDNP

943

52,13%

SUTKA JUDIT / Független

859

47,48%

BALIKÓ ADRIENN / Független

675

37,31%

BALOGH SÁNDOR / Független

474

26,20%

BIRÓ ZSOLT / Jobbik

343

18,96%

BALÁZS BRIGITTA / ÉKE

294

16,25%

ELSTARTOLT
A JÓTÉKONYSÁGI
VÁSÁR-CSOPORT

„Hihetetlen gyorsasággal, lendülettel és még nagyobb
lelkesedéssel indult szeptember végén a 17. Karácsonyi
Jótékonysági Vásár ötletelése”- informálta lapunkat
Gáborné S.Edina szervező, aki hozzátette: „Az évek
során életem fontos részévé vált ez a két hónap.”
„Annyi támogatást és szeretet kaptam ebben a közösségben, hogy egy kicsit sem érzem feladatnak már a szervezési
munkát. Az egész előkészületi folyamat már önműködővé
vált, minden 'alkatrész' és ‘rugó' a helyére került. Nagyon köszönöm minden közreműködő munkáját, segítségét, és külön

Polgármester-választás - Martonvásár

Martonvásár egyéni listás választás eredménye

köszönet a másik „motornak”, Dolinka Évának! Továbbá bátorítom azokat, akik még csak fontolgatják a részvételt: ehhez
a csapathoz érdemes csatlakozni! Szívesen látunk minden
segíteni szándékozó, ügyes kezű és kreatív jelentkezőt. A
közös készülődéseinket október elejétől minden kedden és
csütörtökön 17 órától tartjuk az Óvodamúzeum alagsorában.
A tavalyi évben az adományokat az iskolaudvar korszerűsítésére gyűjtöttük, ahol még további átalakítások várhatók
(földmunkák, kerítés áthelyezése stb.). A parkosítás még nem
megvalósítható, ezért úgy döntöttünk az iskolával és önkormányzattal egyetértésben, hogy a tavalyi jótékonysági vásár
bevételéből egy új csúszdatornyot szeretnének finanszírozni.
Az árajánlatot az ACER Kft.-től megkértük, akik nagy kedvezménnyel még az idén meg is tudják valósítani.” Elérhetőségek: Dolinka Zsoltné Éva, email: vedonomartonvasar@
gmail.com; Gáborné S. Edina, email: gnesedina@gmail.com
facebook.com/Martonvásári Karácsonyi Készülődés

HŐSÖK ÉS VÉRTANÚK
Pletser Tamás rendhagyó
történelemórának is beillő előadásával
emlékeztünk október 6-a hőseire,
vártanúira és persze örökké mának
szóló példájukra. Ahogy azt már
megszokhattuk korábban is, az előadó
különös fénytörésben láttatta velünk
a szereplőket és történéseket, mintegy
jelen valóságba helyezve a történelmet.
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ÖNÖK KÉRDEZTÉK,
A POLGÁRMESTER
VÁLASZOLT
ÚJ SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉS SÉTÁNY
Beruházások, útakadályok, közművesítés,
járdaátrakás – sok mindenről volt szó az
online polgármesteri kérdezz-feleleken.
Az ittélők kérdeztek, Szabó Tibor válaszolt.
Mikor fejeződnek be a jelenleg is futó beruházások, illetve mikor kezdődnek el azok, amelyekre már rendelkezésre állnak a
források a város számára? - kérdezték többen. Az Óvodamúzeum mögötti új játszótér várhatóan még a tél beállta előtt
elkészül, a megfelelő körbekerítés kialakításával együtt. A
tervezett utcák felújításával kapcsolatban (Orbánhegyi utca,
Damjanich utca, Jókai utca, Orgona utca-Gárdonyi utca részei, Rózsa utca) már megfelelő nagyságrendű árajánlatokat
kapott az önkormányzat, így a közbeszerzési eljárások kiírása ezekben a hetekben történhet meg, az utcák aszfaltozását
pedig jövő tavasszal fejezik be. A polgármester az érintett
lakók elnézését kéri a nem tervezett, külső okokra is vis�szavezethető csúszások miatt, illetve azt is kiemelte, hogy
a megújuló utakon is tartsuk be a közlekedési szabályokat.
A Dózsa György úti (hamarosan Beethoven út) TSZ udvarban
található romos épület bontása akár már idén elkezdődhet,
ugyanis az új szolgáltatóház kapcsán is megfelelő ajánlatok
érkeztek az önkormányzathoz. Az új szolgáltatóház üzlethelyiségeit a város bérbe fogja adni azoknak a vállalkozásoknak, amelyek piaci alapon képesek majd kigazdálkodni
a bevételeiket, így arról, hogy milyen élelmiszerüzlet költözzön majd be az épület alsó szintjére, leginkább a piaci
hatásokat mérlegelő magáncégek fognak dönteni, erre pedig nincs hatása a városvezetésnek. Az út mindkét oldalának felújítása is a közbeszerzési eljárás időszakában tart,

EGÉSZSÉGHÁZ-AVATÓ, ÉV VÉGÉN
KÖLTÖZHETNEK AZ ORVOSAINK
Szeptember 14-én délelőtt hivatalosan is átadták a Dr. Grimm
Lóránt Egészségház új épületszárnyát, ahová várhatóan
2019. végén beköltözhet a védőnői-, a fogorvosi- és a gyermekorvosi rendelés is. Az átadóünnepségen többek között
jelen volt Dr. Csiki Zoltán, egészségügyi fejlesztésekért felelős
helyettes államtitkár, Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke és Dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere, illetve a Grimm család tagjai is. A megjelent vendégeket, az érdeklődőket és a sajtó képviselőit Horváth Bálint
alpolgármester egy frappáns, Martonvásárról szóló népi
költeménnyel (slam poetry-vel) köszöntötte.
Az alpolgármester külön kiemelte a Dr. Grimm Lóránt EgészFORUM MARTINI / 2019. OKTÓBER

tavasszal kezdődhetnek meg a munkálatok, és 2020 őszére
fejeződhetnek be.
A Brunszvik-kert és a vasútállomás közti új kerékpáros és
gyalogos sétány (Brunszvik-sétány) kivitelezésére is rendelkezésre állnak a források, továbbá sikerült megállapodnia az
önkormányzatnak az MTA-val a sétány pontos megvalósítási
helyszínéről is. A jelenlegi térköves járda tehát meg fog szűnni a park mentén, annak alapanyaga a Brunszvik út páratlan
oldalán, az új parkolósáv mentén kerül majd lerakásra.
Az önkormányzat pályázott egy új 3 csoportos bölcsődeépület kialakítására is, amely a Kossuth tér sarkán kerülne felépítésre, kis kerttel, udvarral, így a Családsegítő Szolgálat
épületéhez képest sokkal több helye lenne a gyermekeknek.
A családsegítőben felszabaduló helyiségekbe pedig a pedagógia szakszolgálat munkatársai kaphatnának helyet. Mindez a következő 2-3 évben valósulhat meg.
Arra a kérdésre, hogy miért nem épít további közműveket
a város a Szőlőhegyre, a polgármesteri válasz az volt, hogy
alapvetően a források hiánya miatt, másrészt a rendezési
tervekben a Szőlőhegy nem lakóövezetként szerepel, azt a
város igyekszik megtartani a kiskerti mezőgazdasági termelésre szánt területként. A vízvezeték-hálózat kiépítésére
önmagában egyébként sem volna lehetőség a hatályos jogszabályok szerint, ugyanis új csatornahálózatot is ki kellene
alakítani az érintett területeken, így ez a két beruházás már
több száz millió forintos tétel lenne, amelyre ráadásul még
pályázati források sincsenek.
Van-e lehetőség a Pápay Ágoston Iskola felújítására, tud-e
ebben segíteni az önkormányzat? – kérdezték. Mivel a Pápay
Ágoston Iskola a Beethoven Általános Iskola épületével ellentétben nem önkormányzati, hanem állami tulajdon, így közvetlenül nem tud felújításokat végezni ott az önkormányzat,
ám Szabó Tibor polgármester megígérte, hogy lobbizni fog a
megfelelő szerveknél és személyeknél az intézmény méltóbb,
21. századi körülményeihez igazodó működése érdekében.
A közvetítés utólag is megtekinthető Dr. Szabó Tibor facebook
oldalán (Dr. Szabó Tibor - Martonvásár Polgármestere).

ségház megvalósításában kulcsszerepet játszó szereplők köz-		
reműködését. Köszönetét fejezte ki Békés Ádám tervezőnek
és a Value4Real Kft-nek, Kollmann Örs közbeszerzőnknek,
Halenár Istvánnak és az SHS Építő Kft-nek, Koroknai Attila
műszaki ellenőrnek és munkatársainak, az Albensis Nonprofit
Kft. munkatársainak, valamint közvetlen városházi kollégáinak.
Dr. Szabó Tibor polgármester megköszönte Tessely képviselő
úr, Dr. Molnár Krisztián, valamint Fejér Megye Közgyűlésének támogatását, hiszen a projekt – legalább is fele részben
– a Terület- és Településfejlesztési Program forrásából valósult meg. Martonvásári kötődésű országgyűlési képviselőnk,
Tessely Zoltán sajnos nem tudott jelen lenni, személyes gondolatait levélben tolmácsolta. Grimm doktorról, azaz Loli bácsiról írt levelét lapunk 11. oldalán olvashatják.
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TÓTH IVÁN:
GUCSEK ISTVÁN
BÚCSÚBESZÉDE
Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló Közösség!
Egykori tanárom és példaképem megtisztelő barátsága évekkel ezelőtt arra kötelezett, hogy az idézett szavai nyomán járva, megkeressem a keresztet, mely a szabadság reményét éltette benne, s melyhez az elmúlt napokban, képzeletben újra
elzarándokoltam, hogy erőt merítsek a búcsúzáshoz.
Barátokat is kértem, mondjanak néhány gondolatot Iván bácsiról.
Mondanom sem kell, mennyire hasonlóak voltak a felidézett
emlékek és a megfogalmazott gondolatok. És tudom, szinte
ugyanezeket mondaná el minden tisztelője. Ezért vagyunk
most itt, és távolból lélekben ilyen sokan, egy közösségként,
melyet Iván bácsi élete munkájával, sugárzó szellemiségével
teremtett.
Búcsúzni jöttünk, és köszönetet mondani. Köszönetet kell
mondanunk az erős hittel megharcolt, hosszú életéért, melyet
mindig a közösségért tenni akarás és a példamutatás hatott át.
Tisztelt Gyászolók!
szönhetően, 1956. október utolsó napján szabadult.
Tóth Iván tanár úr, Iván bácsi Párizsban született 1927-ben.
A forradalom leverése után visszatérhetett a martonvásári
Iskoláit Budapesten végezte. Elmondása szerint eleinte nem
iskolába, ahol öt évtizeden át tartotta emlékezetes tanóráit.
nagyon szeretett tanulni, a foci és a cserkészélet jobban érKilenc évig tanított Kápolnásnyéken, az esti iskolában is.
dekelte. Gimnáziumi éveit a háború megszakította.
Cserkész tapasztalatát – a gyermekek érdekében – az úttö1944 végén 17 évesen, leventének sorozták munkaszolgálatrőcsapat vezetőjeként igyekezett hasznosítani, ami értéket
ra. Sokszor mesélt nekünk a téli hidegben végzett kemény
lehetett, átmentett a piros nyakkendős
munkával, az Ausztriát is megjáró, emmozgalomba. Szíve mélyén azonban
bert próbáló, kalandos meneteléssel
mindig cserkész maradt.
töltött hónapokról.
A kényszerű realitások mellett a köA háború után, 1946-ban érettségizett.
„A börtön udvaráról jól
zösségi munka lehetőségét látta, amiCserkészvezetőként sokat foglalkozott
láthatóan, egy nem túl
kor a Hazafias Népfront helyi elnöki
fiatalokkal, így a pedagógusi pályához
messzi dombtetőn hatalmas
posztját elvállalta.
vonzódva elvégezte az egyetemet és takereszt állt. A séta során
Pedagógusi eredményeinek és vezetői
nári diplomával a kezében kereste a
egy darabig szembe mentünk
rátermettségének elismerését jelentette,
helyét az új rendszerben.
ezzel a hatalmas kereszttel,
hogy évtizedek múltán az iskola veze1950-ben került Martonvásárra mailyenkor felemeltük a fejünket,
tésében is részt vállalhatott.
gyar-történelem szakos tanárnak. Ebben
a keresztre néztünk, amely
Pedagógusi hivatását jól kiegészítette
az évben vette feleségül Éva nénit,
a szenvedés és a feltámadás
a sport, elsősorban a kézilabda szeretete.
akitől néhány hónappal ezelőtt búcsúzjelképe, és imát mormoltunk…”
Iván bácsi neve – megteremtőként és
tunk itt a temetőben.
(Tóth Iván)
komoly sikerek elérőjeként – a martonIván bácsi Martonvásárra érkezve szívvásári kézilabdázás történetével egybevel-lélekkel belevetette magát a pedaforrt. Nem csak tanítványait nevelte a
gógusi munkába és a sportba.
sport eszközével küzdő szellemre, maga is aktívan sportolt.
Hamarosan bekerült abba a kereszténydemokrata szellemiA gombfociért is rajongott, melyet kis csapatával heti rendszeségű közösségbe, melynek tagjai mertek másként gondolrességgel évtizedeken át játszott.
kodni, valódi demokráciáról beszélgetve jövőt tervezgetni.
A 80-as évek végén a változás lehetőségét megérezve aktív
1953 szeptemberében a rendszer megdöntésére irányuló
szereplője lett a helyi politikai közéletnek. A rendszerváltoszervezkedés vádjával társaival együtt letartóztatták.
zást követően Porvay Lászlóval együtt létrehozták a Teleki
Megjárta a Fő utcai fogházat, a márianosztrai börtönt és a
Pál cserkészcsapatot.
csolnoki szénbánya munkatáborát. A forradalomnak köFORUM MARTINI / 2019. OKTÓBER
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EMBER és TANÁR
Több cikluson át meghatározó tagja volt az önkormányzati
képviselő-testületnek, majd hosszú éveken át bölcs tanácsadója a szellemiségét követő képviselőknek.
Vezető tagja volt a Politikai Elítéltek Szövetségének, intenzív
munkát végzett a rehabilitálásuk és az emlékeztetés érdekében.
A rendszerváltozás előtt nem volt tanácsos, hogy hitéletét itt,
helyben gyakorolja, de a kockázat elmúltával csatlakozhatott
a martonvásári gyülekezethez és egészsége megromlásáig
aktív tagja, presbitere, gondnoka lett az egyházközségének.
Tisztelt Gyászolók!
A rövid életrajzi áttekintés kevés ahhoz, hogy egy rendkívüli
embert bemutasson.
Mi azonban mindannyian tudjuk, hogy Iván bácsi személyében rendkívüli embert, rendkívüli tanárt tisztelhettünk. EMBERT és TANÁRT csupa nagybetűvel.
Egyszerűség, szerénység, lovagiasság és alázat jellemezte,
igazi keresztyénként élt.
Mélyen átélt hite segítette, hogy harcát soha ne adja fel,
hogy bármilyen körülmények között, megaláztatva is EMBER
tudjon maradni, hogy meg tudja mutatni, a nehéz keresztet
egyenes gerinccel is lehet hordozni.
A megpróbáltatásai ellenére irigylésre méltó belső békét,
nyugalmat sugárzott környezete felé.
Minden egyes megnyilvánulásával tanított, előadásait, beszédeit pisszenés nélkül hallgattuk. Kiváló szónok volt. Hazaszeretetének átadására egyetlen alkalmat sem mulasztott el.
Néhány éve, egészsége megromlása miatt visszavonult a
közéletből. Mindig nagyon várta barátai látogatását, ilyenkor
nagy érdeklődéssel hallgatta beszámolóinkat a város életéről, a fejlődéséről. Büszke volt közös sikereinkre és még inkább büszke volt a közösségért dolgozó egykori tanítványaira, hiszen alapelve volt, hogy:
„Az egyénnek a közösségért dolgoznia kell! Az egyénnek a saját
közösségéért áldozatokat is kell hozni. Amit lehet, tenni kell!”
Iván bácsi munkásságát városunk díszpolgári címe mellett
rangos kitüntetések sorával ismerték el.
Számára mégis, a legkedvesebb elismerés tanítványainak,
sportolóinak felé irányuló szeretete volt.
Drága Iván Bácsi!
Köszönjük Teremtő Istenünknek, hogy voltál nekünk. Köszönjük életed munkáját. Köszönjük a barátságodat. Köszönjük az emlékeket, a sok-sok elbeszélést, az indiántörténeteket, a felejthetetlen kirándulásokat, találkozásokat.
Drága Barátom!
Búcsúzom Tőled, szeretett családod és barátaid nevében.
Búcsúzom városunk képviselő-testülete, a városi intézmények,
civil szervezetek, volt tanítványaid, az egykori-, és mai kézilabdások, focisok, gombfocisok, cserkészek és az összes
tisztelőd nevében.
Nyugodj békében! Isten Veled!
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„ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK”
– ez volt az egyik fontos felirat éveken, vagy talán évtizedeken keresztül az általános iskola tornaterme előtti hirdetőtáblán a 80-as évek közepe táján. Én is ezt a feliratot láthattam, amikor 11-12 éves koromban először mentem kézilabda
edzésre Iván bácsihoz. Iván bácsihoz, aki már akkor szinte
legenda volt a kézilabdások körében.
Legenda, hiszen sok-sok generációt tanított meg nem csak a
kézilabdázás alapjaira, nem csak az induló- és lövő cselre, az
átlövésre vagy éppen a hármas-nyolcasra. Ennél lényegesen
több volt az ő tanítása: megtanította nekünk a játék szeretetét,
az ellenfél tiszteletét és a feltétlen győzni akarást. Azt, hogy
a pályán a szívünket-lelkünket ki kell tennünk egymásért. A
csapatért, az iskoláért, Martonvásárért. És persze magunkért.
Nem lehetünk neki ezért elég hálásak, és egészen biztosan
nem lennénk ugyanazok az emberek, mi martoni kézisek,
ha nem kerülünk Iván bácsi kezei alá. Sokszor volt alkalmunk ezt el is mondani neki, kifejezni a hálánkat azért, amit
mindannyiunkért tett. Hogy mindenkor példát mutatott. Ő
persze mindig szerényen hárította a dicséretet, az elismerő szavakat. Mégis a martonvásári kézilabdázás egyik leginkább felemelő, megható és örökké emlékezetes pillanat
marad az, amikor a Róla elnevezett sportcsarnokban az avató
ünnepségen hosszú perceken át tartó vastapssal köszöntötte
őt a csordulásig megtelt lelátók közönsége. Mert sokat köszönhetünk neki! Mi kézisek. Mi sportolók. Mi martonvásáriak.
„A sport arra tanít, hogy becsületesen győzzünk, vagy emelt
fővel veszítsünk. A sport tehát mindenre megtanít!”
Ez a Hemingwaynek tulajdonított mondás szintén hosszú
éveken át díszelgett feliratként azon a bizonyos hirdetőtáblán a suliban. Nos, minket Iván bácsi mindenre megtanított!
Már nem tudjuk neki ezt újra és újra megköszönni, de emlékét, példáját örökké megőrizzük. Isten veled, Iván bácsi!
| Orosz József

IVÁN BÁCSI SOKAT ADOTT
Sok ember életében meghatározó egy jó tanár. Iván bácsi is
kiváló pedagógus volt, de több is annál, sokkal több. Belénk
vasalta a történelmet és a földrajzot, ha álmomból felébresztenek, akkor is megmutatom Magyarország vaktérképén a Sajót,
a Cserhátot vagy a Rábát. De mi mást is kaptunk tőle. Tisztességre nevelt minket, egy évtizedekig sziklaszilárdan álló alapot adott a jövőhöz. Megtanultuk tőle, mi az emberség, a hit, a
kitartás, a másik tisztelete. Nekem az is megadatott, hogy az
általa szervezett vándortáborok során megszeressem a természetet, hogy kézilabdaedzéseken megtanuljam az induló cselt
és a húzást, vagy a cserkész összejöveteleken tovább hallgassam a tanításait. És hát Winnetou kalandjai. Ha úgy döntött,
hogy mesél, hangos üdvrivalgás fogadta, majd elcsendesedett
az osztály. Olyan átéléssel adta át Karl May történeteit, mint
senki más. Amikor Old Shatterhand vágtatva érkezett, behúzta a kantárt, és leugrott a lováról, az általa felvert port nem
csak láttam, de éreztem is a szagát. Iván bácsi sokat adott.
Iván bácsi most már egy legenda. Szeretlek, Iván bácsi, és
életem végéig a szívembe zárlak.
| Nagy Szabolcs
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TESTVÉRTELEPÜLÉSI
VENDÉGESKEDÉS
A Szüreti Fesztiválra testvértelepüléseinkről,
a franciaországi Saint-Avertinből és az erdélyi
Mezőkölpényből is érkeztek vendégek.
Városunkban köszönthettük a tavalyi év végén megalakult új
saint-avertin-i képviselő-testület új tagját, Chantal Boulongne
asszonyt, aki a nemzetközi kapcsolatokért és a jelentős városi

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ, BÚCSÚVAL
„A sors akarta így, de az 1969-ben végzett 8.a osztályosok szeptember végén tartott 50 éves osztálytalálkozóján már nem lehetett jelen Tóth Iván tanár úr,
osztályfőnökünk. Gyertyagyújtással emlékeztünk rá
és az elmúlt években elhunyt nyolc osztálytársunkra,
valamint több tanárunkra is” - mesélte lapunknak a
résztvevők nevében Vargáné Balogh Erika.
„A 36 fős osztályból 17-en voltunk jelen. Tanáraink közül
Salamon Ferencné és Szentiványi Frigyes jött el. Kizmus Lajosné és Hohl József jókívánságaikat küldték el volt diákjaiknak. Az 50 éves találkozó izgalmas pillanatai – vajon ki kit
ismer meg, ki változott sokat, hisz oly sok idő telt el és az élet
a szélrózsa minden irányába elvitt bennünket. Megéltünk az
egyéni életútunk, családunk által, munkánk során mindenfélét, jót és rosszat egyaránt. Most jó volt összeölelkezni,
egymás szemébe nézni és szinte ott folytatni, ahol annak
idején abbahagytuk.
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rendezvények szervezéséért felelős. Őt e poszt korábbi birtokosa, Brigitte Guille asszony is elkísérte, aki 17 év testületi tagság
után az idei évtől már „csak” a nemzetközi kapcsolatok bizottságának alelnöki tisztségét látja el.
Mint azt Buda Gabitól megtudtuk, francia barátainkkal
egyezettünk az elkövetkező évek várható közös programjairól, többek között felnőtt néptáncosaink jövő évi franciaországi fellépéséről, továbbá a 2021-ben Saint-Avertinben, a
baienfurtiakkal közösen megtartandó, immár hagyományos
fúvószenekari koncertről is.
Mezőkölpényből Koncz László Ferenc lelkész úr és családja
tisztelt meg bennünket jelenlétével. Tiszteletes úr ez év februárjától látja el a kis erdélyi faluban a lelkipásztori szolgálatot.
Ittléte során egyeztetett városunk vezetőivel a folyamatban
lévő közös ügyekről, továbbá megállapodtak abban, hogy a korábbi években szervezett nyári néptánc táborok hagyományát
a jövőben is folytatni kívánják. Jó volt látni, megtapasztalni,
hogy vendégeink remekül érezték magukat Martonvásáron és
Magyarországon, francia vendégeink pedig biztosítottak bennünket arról, hogy hazánkat és városunkat minden barátjuknak és ismerősüknek ajánlani fogják.

Az est folyamán közösen felidéztünk tanórai és iskolai eseményeket. Az osztálynévsor elmondása – mint akit álmából
keltenek, de 50 év távlatában is tudja sorolni a neveket –, az
oroszórai jelentések, tanárainkra jellemző mozdulatok, kifejezések, feleltetési technikák és sorolhatnám. Feledhetetlen emlékként emlegettük Iván bácsi országjáró kirándulásait, a
tábortűz mellett hallott, osztályfőnökünk lelkes, odaadó, fantasztikus beleéléssel előadott indián történeteit. Felelevenítettük történelem- és földrajzóráit, a testnevelés-sport szeretetét, a kézilabdázás megszerettetését. Tóth Iván osztályfőnök
mintát adott, értéket képviselt, igényes emberekké nevelt
bennünket, melyért örök hálával, köszönettel tartozunk neki.
Később kiscsoportos beszélgetések keretén belül folyt az
anekdotázás, egymás életéről való informálódás. Örültünk
egymásnak, sajnáltuk, hogy többen hiányoztak. Oly jól sikerült az osztálytalálkozó és oly sok mondandó maradt még
kibeszéletlenül, hogy elhatároztuk, jövőre ismét találkozunk.
Jó lenne a „b” osztályosokkal együtt feleleveníteni a múltat,
hisz annak idején sok közös programban vettünk részt. Remélem, tervünk valóra válik és egy év múlva újból beszámolhatunk a Beethoven Általános Iskola diákjainak 50+1 éves
találkozójáról” - mesélte lelkesen Vargáné Balogh Erika.
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Martonvásári tűzoltók, szakmai vetélkedőn

A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület is képviseltette
magát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendezett, önkéntes mentőszer vezetek első országos szakmai
vetélkedőjén, Salgótarjánban. A versenyen az ország valamennyi megyéjéből és a fővárosból is érkeztek önkéntes
mentőszervezetek.
A versenyszámok a hazánkban előforduló katasztrófatípusokra épültek, az egyes feladatok témáját a viharkárok, az
árvízi védekezés, az életmentés és a katasztrófák következményeinek felszámolása adta. A mentőcsapatoknak a Tóstrand körül kialakított akadálypályán kellett időre végigmenniük és teljesíteniük a tíz állomásból álló feladatsort.
Gratulálunk tűzoltóinknak, hogy a bicskei társaikkal együtt
képviselték Fejér megyét a jelentős rendezvényen.

Hogyan működik az új betegirányító rendszer?

Október elején elindult az új betegirányitó rendszer – egyelőre csak Dr. Fodor Tamás rendelési napjain – , amely az
önkormányzat támogatásával került bevezetésre. A rendszer
a következőképpen működik: a váróba lépve kérjük, hogy
először a nevüket és TAJ-számukat irják be a készülékbe,
majd szíveskedjenek helyet foglalni, szólítani fogják önöket.
A későbbiekben a bejelentkezést meg fogja könnyíteni egy
személyre szóló kártya használata is, amelyet az online időpontfoglaláshoz is fel lehet majd használni a tesztidőszakot
követően. Az új rendszer várhatóan sokkal átláthatóbbá teszi
majd a várakozási időket, illetve a háziorvosi munkát is meg
fogja gyorsítani.

Pályázat, vállalkozásoknak

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2019. november 1-től
2020. január 15-ig pályázhatnak olyan európai uniós forrásokra, amelyek a megújuló energia használatát és az energiahatékonyságot növelő épületenergetikai fejlesztések támogatására fordíthatók. A GINOP-4.1.4-19 pályázati felhívás
keretösszege 20,42 milliárd forint, az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege pedig minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.
További részletek és egyéb pályázatok: www.palyazat.gov.
hu/plyzatkeres
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Folyamatosan frissülő programfüzet
a BBK facebook oldalán
A facebook.com/bbkozpont weboldalt felkeresve a bejegyzések
tetején egy rögzített programajánló poszt található a következő hetek martonvásári eseményeiről.

Ne fűtse az utcát, korszerűsítse lakását
0%-os hitellel
Sokkal könnyebbé vált annak az Európai Unió által
támogatott 0%-os hitelnek a lakossági igénylése, amelyet a
lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelésére lehet fordítani. A minimális
banki betéti kamatokkal szemben így továbbra is a legjobb és
legbiztonságosabb befektetések egyike az ilyen lakáskorszerűsítés. Amennyiben a korszerűsítés mellett dönt a család,
úgy mindenképpen olvassák el a városunkban érvényes
településképi jogszabályokat és ajánlásokat (rövid link:bit.ly/
telepuleskepi).
Bővebb információ a pályázatról: www.palyazatok.gov.hu,
GINOP-8.4.1/A-17, Lakóépületek energiahatékonyságának és
megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel.

07

MARTONBÓL
A FRADIBA
CSIKI ANNA, L ABDARÚGÓ

Válogatott játékos, Fradi-focista, ráadásul egy fiatal
martonvásári hölgy, aki nemcsak címeres mezzel,
hanem komoly identitástudattal is rendelkezik.
Csiki Annával beszélgettünk.
- Hol láttál először meccset, vagy valami figurát, cselt
focilabdával? Mi indított arra, hogy profi labdarúgó
legyél?
- Kiskoromban sokat játszottam apával az udvaron, és mivel
neki is szoros kapcsolata volt a labdajátékokkal, így engem
is nagyon hamar sikerült megbarátkoztatni ezzel a műfajjal. Kézzel-lábbal játszottunk egész évben, hol az udvaron,
hol a nappaliban, attól függően, épp milyen volt az időjárás
odakint. 5 éves koromban vitt el apa először Patkós Csabához edzésre, de ott első alkalommal még kicsit megijedtem,
amikor megláttam, hogy csak fiúk vannak. Szerencsére apa
úgy döntött, még egy darabig folytatjuk inkább otthon a focit
kettesben. Aztán egy év elteltével újra összegyűjtöttem minden bátorságomat és megkértem apát, hogy vigyen le újra
egy edzésre, azóta ott is ragadtam a focipályán.
- Azt tudjuk, hogy szeretettel teli családban nőttél fel,
de mindig támogatást is kaptál ebbéli elhivatottságodban a különböző korosztályos közösségeidtől is?
- Otthonról mindig csak támogatást kaptam és kapok jelenleg is. Nem volt ezzel probléma soha, sőt, mikor kisebb
voltam, anyáékkal megbeszéltük, hogy ha valami rosszat csinálok, ami büntetéssel jár, akkor bármi lehet az a „büntetés”,
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csak edzésről való eltiltás nem. Ezt mindig be is tartottuk
szerencsére. Az iskolában az elején furcsán néztek rám, hogy
"lány és focizik".
- Mennyire lett mára trend és divat a női foci? Vagy
még mindig érezni az előítéleteket?
- Sok embernek sajnos mai napig furcsának tűnik, de azon
vagyunk jelenleg mi, aktív labdarúgók, hogy ezt megváltoztassuk a sikereinkkel és a látványos, hangulatos, izgalmas mérkőzéseinkkel. Úgy érzem, hogy jó úton halad a női
foci terjesztésének programja. Amikor én elkezdtem focizni
2006-ban, Magyarországon 2500 igazolt női labdarúgó volt.
Most 2019-ben több mint 25 000. A nyugat-európai országokhoz képest ez a szám elképesztően kevés még mindig
(pl. az ugyanúgy tízmilliós Svédországban 178 000), de a
szakmának és a médiának is köszönhetően fokozatosan zárkózunk fel az európai elithez.
- Mennyire súly a válladon, hogy a legjobb hazai csapatban játszol?
- A Ferencvároshoz tartozni óriási büszkeség és egyben óriási felelősség minden sportoló számára. Egyáltalán nem
„súlyként” élem ezt meg. Azért edzettem éveken keresztül,
hogy ennek a csapatnak lehessek a tagja, ezzel a csapattal
lehessek magyar bajnok. Az, hogy sikerült, nagyon sok mindenen múlt. Rengeteg lemondás, áldozat, de legfőképpen nagyon sok munka. Az egészben az a jó, hogy egy pillanatra
sem bánom már azokat az iskolai programokat, baráti ös�szejöveteleket, vagy akár családi rendezvényeket, amiket le
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kellett mondanom a foci miatt. Minden percét élvezem és
igyekszem mindenből tanulni, hogy tovább tudjam segíteni
a csapatomat.
- Kétlakiként, egyszerre erdélyi gyökerűnek és anyaországinak mit jelent a válogatottság, a Himnusz-hallgatás, a címeres mez?
- Nagyon különleges érzés minden alkalommal címeres mezben pályára lépni. Énekelni a Himnuszt és utána az országot
képviselni egy másik nemzet ellen óriási megtiszteltetés.
Nagyon sokat jelent nekem Erdély, az ott élő rokonok, barátok. Második otthonomnak tekintem Marosvásárhelyt, főleg
kisebb koromban rengeteg időt töltöttem ott, mostanában
viszont már nincsen annyi időm, de amint kapok 2-3 napot,
már repülök is. Van egy kedvenc mondásom Wass Alberttől,
ami tökéletesen leírja ami bennem is van: ,,Magyarország a
hazám, de Erdély az otthonom!”
- Ha otthon, haza, akkor mit jelentenek számodra az
ünnepek?
- Nagyon fontosak a számomra, de az összes közül talán a
karácsonyt szeretem a legjobban, mert akkor én is kapok egy
pár nap pihenőt és együtt tudok lenni a családommal. Nagyon sokat vagyok úton, így sokszor van, hogy még a szülinapokat sem tudom együtt ünnepelni a szeretteimmel, úgyhogy
számomra a karácsony tényleg sokkal különlegesebb, mint
bármely más fontos ünnep, ilyenkor tudok igazán feltöltődni.
Legfontosabb dátumok közé tartozik a születésnapok mellett
az első felnőtt válogatottságom: 2017 szeptember 14-e, ezt a
napot soha nem fogom elfelejteni, nagyon sokat jelentett az
a 30 perc, amit a szövetségi kapitánytól kaptam a meccsen,
minden pillanatára emlékszem még mindig. Aztán a magyar
női foci számára még nagyon fontos dátum volt az idén májusi női Bajnokok Ligája döntőjének napja, amit Budapesten
rendeztek meg. Rendkívül színvonalas esemény és óriási
sportdiplomáciai siker, hogy hazánkban került megrendezésre az UEFA egyik legnagyobb eseménye. Szerencsére nagyon
jól is sikerült és remélhetőleg sok kislánynak jött meg a kedve a labdarúgáshoz ezáltal. Minden ilyen programmal arra
törekszünk, hogy minél több lányt érjünk el és egyre többen
válasszák ezt a sportágat.
- Mi az, amivel sportra szoktathatók a gyerekek? Kicsit
úgy látom, hogy sokaknak már gyermekkorban elveszik a kedvét a sporttól, mert valami muszáj-jelleget
öltő kötelező időtöltésnek láttatják velük, s kevéssé
vétetik észre a sportban a szenvedélyt vagy a játék
„költészetét”.
- Szerintem a sport megszerettetése még az óvoda megkezdése előtt a szülőn múlik a leginkább. Ha a gyerek nem kapja
meg azt a lehetőséget, hogy minden nap a levegőn szaladgáljon, átlépje néha a határait és élvezze a kintlétet, akkor
soha nem is lesz rá igénye a későbbiekben sem. Mert nem
hiszem, hogy van olyan 3 éves gyerek, aki ne szeretne kint
hintázni, homokozni, futkározni. Természetesen semmit sem
szabad erőltetni, viszont jó, ha óvodás-kisiskolás korban a
gyerek kipróbált már egy két sportot, ahova szívesen jár és
nem a szülő kötelezi, hogy menjen. Úgy gondolom, akinek a
sport fontos lesz a felnőttkorában, annál 90%-ban ebben a
korban már ez észrevehető. Az edzők a gyerekekkel ebben
az óvodás-kisiskolás korban kell megszerettessék az adott
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sportágat, hogy ott maradjanak és később esetleg igazolt
sportolókká váljanak.
- Mit csinálsz a foci mellett? Elrabolja a teljes életedet
a labdarúgás vagy van időd hobbira, tanulásra, jövőtervezésre?
- Jelenleg edzősködöm a Ferencváros U11-es lány csapatánál. Nem sok szabadidőm van profi játékosként, ugyanis
heti 7 edzés mellett sokszor van, hogy elutazunk több hétre
edzőtáborba. Ezzel nehezen férne össze jelenleg a továbbtanulás, de természetesen később én is szeretnék egyetemre
járni és a labdarúgó karrierem után játékos-menedzserként
tevékenykedni. Ha egy kis szabadidő adódik, azt igyekszem
a családom és a barátaim körében eltölteni. Szeretek moziba
járni, go-kartozni, vagy csak egy jó étterembe beülni és beszélgetni egy jót, valami finom étel mellett. Ilyenkor tudok
egy kicsit kikapcsolódni és feltöltődni, hogy sikerrel tudjam
venni az előttem álló akadályokat.
- Édesapád nagy lovas és természetmániákus. Ebbéli
kedvtelését sikerült belétek plánntálnia?
- Sokat vagyok a szabadban az edzéseken kívül is. Nagyon
szeretek biciklizni például, de éveken keresztül lovagoltam
is napi szinten. Szerintem én voltam az a gyerek, akit nem
lehetett behívni vacsorázni, csak ha már teljesen sötét volt
az udvaron és mikor már én sem láttam semmit, akkor bevonultam, de addig egész nap kint voltam és játszottam a szabadban. A szüleimet ez szerencsére egyáltalán nem zavarta,
nagy természetbarátok mindketten, amikor csak tehetik, kirándulnak a hegyekben, vagy éppen több száz kilométereket
tesznek meg azért, hogy egy-egy mérkőzésemet megnézhessék élőben.
- Mennyire erős benned a martonvásáriság? Egy fiatal,
sikeres, már sokat látott modern lány igazából inkább
egy gyakorló „világpolgár” vagy igenis tudja, mi az otthon, a haza, a szűk pátria érzése , fogalma?
- Nem gondolom, hogy „világpolgár” vagyok, csak azért mert
sokat vagyok úton. Martonvásár többet jelent nekem, mint
csupán az otthonom, a biztonságot, a nyugalmat, a családom, barátaim szeretetét is jelenti. Persze szeretek világot
látni, utazgatni, de szerintem mindenkinél van olyan pillanat, amikor mindegy hol van és éppen mit csinál, de akkor
is szívesebben lenne otthon a saját ágyában egy forró teával
a kezében, nyugalomban. Büszke vagyok arra, hogy Martonvásáron születtem, hogy ide jártam óvodába, iskolába és itt
kezdtem el focizni. Minden alkalommal boldogan jövök ide
haza.
- Október 23-a előtt közvetlenül jelenik meg a lapszám,
amiben szerepelsz majd: mi az, egyáltalán lehet-e élménye a forradalomról, 1956-ról egy fiatal lánynak?
Mit szimbolizál számodra október 23-a?
- A most nagyon is aktuális októberi napok talán legnagyobb tanulsága, hogy a legreménytelenebb helyzetekben
is meg kell próbálni, küzdeni kell. A fiataloknak volt annyi
bátorságja, hogy szembementek a túlerőben levő oroszokkal
és küzdöttek a hazájukért. Nekünk is így kell minden válogatott meccsen a pályára lépni, hogy bár van olyan csapat aki
papíron erősebb nálunk, de hittel és akarattal bárki legyőzhető. Ez az, ami eszembe jut 1956-ról.
| Prieger Zsolt
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SZÍNDARAB
MARTONVÁSÁRRÓL
– VELÜNK, RÓLUNK
„Ez nem színház, inkább egy ölelés” - Resetár Dániel, a
Martonvásári MASZK egyesület elnöke (Martonvásri
Színjátszók Közössége) korábban így fogalmazott lapunknak az egyesületről és e gondolathoz híven a
társulat ezúttal igyekszik minél több embert átölelni,
olyanokat is, akik nem az egyesület tag jai, „csak” városunk lakói.
A 2019/2020-as évad projektjeinek létrehozásához már
most hozzálátott a társulat. „MartON” címmel egy sokak
számára talán még ismeretlen színházi formát igyekeznek
népszerűsíteni. A színházi fórum lényege, hogy színházi, színészpedagógiai eszközökkel kapcsolatot és kommunikációt
teremtsen egy adott közösség – jelen esetben városunk –
tagjai között. Ennek érdekében időről-időre az alkotók fórumot hirdetnek, ahova szeretettel várják kortól, nemtől és
bármilyen címkétől függetlenül mindazokat, akik valamilyen módon szorosan kötődnek Martonvásárhoz és megosztanák velük és a fórumra látogatókkal, hogy hogyan látják
a várost, illetve mit is jelent nekik Martonvásár! Az alkalmak során az alkotók a várossal kapcsolatban tesznek fel
kérdéseket, hoznak szóba különböző témákat, majd ezeket a
résztvevőkkel együtt játékos formában megvitatják.
A MartON projekt másik fele pedig egy előadás, amely részben

a város történetét hivatott közelebb hozni az emberekhez,
másrészt pedig a fórumok során felmerült történetek, vélemények, gondolatok egy részét igyekszik a város többi lakójával is megosztani.
Az első fórum könnyed, baráti hangulatban zajlott le több
izgalmas vitával tarkítva szeptember 28-án a Brunszvik
Beethoven Kulturális Központban, amelynek a közeljövőben
természetesen folytatása is lesz.
Az eseményen részt vett olyan huszonéves, aki születése óta
itt él, tősgyökeres apuka a lányával, megjelent olyan is, akit
a szerelem hozott ide, és aztán nem akart innen elmenni, de
olyan is, akit a barátai és a tánctanulás kötik régóta a városhoz. A témák között szó esett városfejlődésről, a városközösség összetartásáról, az autósforgalomról, de arról is, hogy
többek még mindig reflexből faluként említik a települést,
hiába telt már el 14 év azóta, hogy Martonvásár város lett.

Kerülje el a vasúti stresszt!
					

		

Az egyre növekvő gépkocsiforgalom kinőtte a martonvásári
vasútállomás melletti P+R parkoló kapacitásait, annak ellenére, hogy Martonvásár Város Önkormányzata közel 50
darab parkolóhellyel bővítette az elmúlt hónapokban a terület parkolóhelyeinek számát. A stressz és a szabálytalan
parkolások elkerülése érdekében elsősorban a gyalogos, a
kerékpáros vagy a rolleres közlekedést ajánljuk az állomás
elérésére, de ha ez nem kivitelezhető, akkor a vasútállomástól 300 méterre, azaz csupán 3 perc sétára található új
Brunszvik út parkolósáv igénybevételét javasoljuk.

Így épül Marci Vására

Október elején már látványos fejlődésen esett át az Óvodamúzeum mögötti terület, helyükre került ugyanis több nagy
játszóvár is. Marci Vására várhatóan még a tél beállta előtt
el fog készülni, a megfelelő kerítések kialakításával együtt.
Új játszóterünk is a Zöld Város Program keretében (A városközpont környezettudatos megújítása Martonvásáron - TOP2.1.2-15-FE1-2016-00007), kizárólag vissza nem térítendő
európai uniós forrásoknak köszönhetően valósulhat meg.
FORUM MARTINI / 2019. OKTÓBER
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„A GRIMM
DOKTOR”
TESSELY ZOLTÁN
LOLI BÁCSIRÓL

Az egészségház avatóján olvasták
fel az országgyűlési személyes
hangvételű írását, amelyet most
lapunkban is közlünk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégek!
Kedves Martoniak!
Ha testben nem is, de lélekben mindenképp ott vagyok most
Önökkel, a martoniak által oly régen vágyott Egészségház új
épületszárnyának megnyitóján. Ez az Egészségház Martonvásár egykori körzeti főorvosának, Dr. Grimm Lórántnak a
nevét viseli, akit az én generációm – de különösen a szüleim
generációja – csak úgy ismert: „Loli bácsi”, vagy egyszerűen
csak „A Grimm doktor”.
Legendás alakja volt ő ennek a városnak – annak idején még
nagyközségnek; és a környező településeken is mindenütt tisztelettel, megbecsüléssel említették a nevét. Loli bácsi ugyanis
minden porcikájában orvos volt: nagy tudású, tapasztalt, mindenféle bajjal és betegséggel szemben felkészült szakember, aki
bármilyen panaszról legyen is szó, értő és hatékony módon segítette a gyógyulást. Fájó fog, törött kar, vakbélgyulladás, bárányhimlő, nőgyógyászati panaszok – Loli bácsi mindig mindent megtett betegei gyógyulásáért. És ami a legfontosabb:
nemcsak a betegséget – de az emberi lelket is kezelte. Őszinte
figyelemmel és törődéssel fordult betegei felé. Nemcsak receptet, de emberi szót, humánumot, szeretetet is kapott tőle az ember. Meggyőződésem, hogy ő ezzel a képességével gyógyított.
Ez volt az ő titkos receptje, „csodagyógyszere”.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sokak számára ez az új, 21. századi felszereltségű Egészségház csupán egy körzeti rendelő lesz, ahová az ember kényszerűségből, a gyógyulása érdekében jön el. Én azonban tudom,
ez az Egészségház nem csupán azért kapta Loli bácsi nevét,
hogy emléket állítson egy nagy formátumú, a közösségért
dolgozó, tiszteletre méltó orvosnak. Mert őszintén hiszem:
ebben az épületben, ezen falak közt ott van, ott él tovább Loli
bácsi lelke és szellemisége. Hiszem, hogy aki betegen tér be
ide, az itt ugyanúgy megkapja majd Loli bácsi titkos receptjét,
amit én is, szüleink is annak idején megkaptunk tőle: a törődést, az odafigyelést, egy jó szót, egy kedves gesztust.
FORUM MARTINI / 2019. OKTÓBER

Engedjék meg, hogy idézzem Ottlik Géza: Iskola a határon
című regényének néhány mondatát:
„(...) van egy nagyon mély lerakódás létezésünk alján, a második vagy legfeljebb a harmadik réteg alulról számítva, ami
már végleges és változtathatatlan, ahol már nem mozdul az
életünk (...) Erős és szilárd tartalom ez az emberben, és nem
valamilyen szomorú vagy halott dolog, sőt bizonyos tekintetben éppen ez él igazán, ez az, amit létezésünk folyamán létrehozunk, amit életre hívunk életünk anyagából.”
Kedves Barátaim!
Azt gondolom, Loli bácsi emléke és példája ilyen erős és szilárd tartalom lehet az emberben, amire egy jellemet, egy életet fel lehet és fel érdemes építeni. Amit ő képviselt, az mindannyiunk számára emberi, szakmai és erkölcsi iránymutatás.
Engedjék meg, hogy befejezésként egy személyes történetet
meséljek el. Egyszer, még siherednyi koromban, váratlan
hasfájás kezdett kínozni. Loli bácsi megvizsgált, és habozás
nélkül kihívta a mentőket. Édesapám után a MÁV kórházba
vittek. Azonnal műtöttek. A doktornő a műtét után elmondta
a szüleimnek, hogy milyen óriási szerencsém volt, merthogy
majdnem perforált a vakbél. Tudtuk jól, nem volt az szerencse. Loli bácsi, a mi körzeti orvosunk, a tévedhetetlen diagnoszta nem csinált mást, mint tette a dolgát. Számára ez
csak egy időben észrevett vakbélgyulladás volt. Én viszont
mindmáig abban a tudatban gondolok rá, hogy megmentette
az életemet.
Mert emberóriás volt ő, akit egész életében, sőt még utána is
a szívükben hordoztak az emberek. Bevallom, amikor pótnagymamám Szalay Mili néni sírjához megyek, mindig megérintem Loli bácsi márványoszlopát is és mindenszentekkor
gyújtok neki gyertyát.
Azt hiszem lát most bennünket. Önöket ott Martonban, a
róla elnevezett egészségháznál; engem pedig itt Gárdonyban.
És hiszem: büszke arra, amit lát.
| Tessely Zoltán
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SZÜRET, TÁNC, NÉPÜNNEPÉLY

Szüreti Fesztivál volt meg felvonulás, de igazából egy
nagy martonvásári népünnepélyt láttunk, tánccal
és dallal, sok-sok gyerekkel, Fenyővel és Csíkkal és
sulikórussal, Csókkirállyal, Most múlik pontosan-nal
és ABBA-dalokkal, meg persze rengeteg vendéggel,
mosollyal, jelenidejűséggel és persze nosztalgiával.
Mindenesetre, ahogy azt Kortyis Dávid és Tündér Vivien
képei is bizonyítják, elég jól éreztük magunkat.
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FOLYAMATOSSÁG
ÉS PÉLDAMUTATÁS
TÓTH BAL ÁZS, A MARTONSPORT VEZETŐJE
Sport vagy közösségépítés? Mi lehet Iván bácsi
továbbvihető öröksége? Milyen a gyerekekkel való
foglalatosság igazi értelme? - ezekről kérdeztük
Tóth Balázs, egykori kézilabdást, mai sportvezetőt.
- Legendát vesztett a város Tóth Iván személyében, aki
nemcsak a város életében, de az ön pályafutásában is
meghatározó egyéniség, amolyan tartóoszlop volt.
Ráadásul olyan oszlop, amire szimbolikusan építkezni
is lehet.
- Így van. Iván bácsit ötödik osztályos koromban ismertem
meg, egy csodás túra alkalmával. Húsz-harminc kilométereket mentünk egy-egy állomásig, erdőben sétáltunk, hallgattuk a történeteit. Aztán kézilabdaedzőm is volt, tanárom, és
az utolsó évben osztályfőnököm is, úgyhogy teljes nevelőitanári-edzői spektrumában megismerhettem. Tekintélye volt,
de azt nem kierőszakolta, hanem az valahogy „járt neki”, s
mindez igazságos lényéből és tudásából fakadt. Jó pedagógus
volt, értett a fiatalok nyelvén, tele volt igazi szeretettel feléjük, s emlékeim szerint soha nem emelte fel a hangját. Megállt, elkezdett beszélni és mindenki odafigyelt. Osztálytalálkozón egy társunk parodizálta mindezt kedvesen, nagy
sikere is volt.
- Azt tudta, hogy Iván bácsi is nagyon parodista volt a
suliban? Kizmus Lajos Tóth Ivánnal készített életműinterjújában olvastam, hogy előszeretettel utánozta a
tanárait ügyesen, baja is lett belőle.
- Ezt nem tudtam, de ez is csak a sokoldalúságát és szikrázó
egyéniségét bizonyítja. Minden megnyilvánulásában példaérFORUM MARTINI / 2019. OKTÓBER

tékű volt, még élete végén is, amikor meglátogattam rendszeresen. Komoly tartású ember volt, akit nagyon szeretett a környezete és már életében legendának tartott. Amikor átadtuk a
sportcsarnokot, percekig dübörgő taps fogadta. Nagy élmény
volt mindanyiunknak az intenzív szeretet, ami felé áramlott.
- Mi az az attitűd, mi az a program – persze inkább
szellemi-genetikai-etikai programra gondolok –, amit
ránk hagyott, martonvásáriakra? És ezt már inkább a
sportvezetőtől is kérdezem, nem a tanítványtól.
- A példamutatás nála a gyermekekhez való igazi, koncentrált odafordulással járt kéz a kézben. Tele volt szeretettel, de
mégsem volt puszipajtás. Kimeríthetetlen tudása volt, ám
mégis szórakoztató volt, tátott szájjal hallgatta mindenki.
Oda kellett rá figyelni. Ez a sportszervezőnek nagy hatású
példa, mert a karizmatikusság fontos vezetői erény. De ezt ki
kell érdemelni tudással, emberi tulajdonságokkal és ebben
Iván bácsi örök példa marad a számunkra.
- Annak, hogy elismert kézilabdás volt, veszi hasznát
mint a Martonsport vezetője?
- Az elismert jelzőt én nem hangsúlyoznám, de szerettek/
szeretnek az emberek, azt érzem, tudom. Az meg, hogy a saját közösségem érdekében tevékenykedhetek munkaidőben
is, tényleg egy fantasztikus dolog, mert ez egyszerre munka,
kihívás és szolgálat. Nem kell eladnom a lelkemet és egy más
ügyet szolgálnom, mert ez az én „ügyem” is. Ugyanis arra
jöttem rá az évek alatt, hogy ami a város ügye, az az enyém is.
15 évig „multiztam”, tervezőként dolgoztam, fenntartási igazgató voltam Tesco-nál, Spaar-nál, de a mostani egy „igazi
helyi ügy”, amit teljes szenvedéllyel tudok szolgálni. Magunkért,
14

a városért dolgozni nagyon jó, talán a legjobb. És közben persze sportolok, kézilabdázok és focizok, futok, jógázok – ez
utóbbi lecsendesíti az elmét –, de szeretem a fejtörőket, a
sakkot is. De örök szerelmem a labda. És erről a párom is tud
- szoktam mondani viccesen.
- Milyen munkákon van túl és mik várnak önre, illetve
milyen szerepe van mindebben martonvásáriságának és a lokálpatriótaságnak?
- Világéletemben martonvásári voltam, nekem ez úgyszólván adottság. Itt kezdtem
az iskoláimat és itt sportoltam mindig, soha nem merült
fel komolyan, hogy elmenjek
innen. Nekem ez az otthonom.
Jó érzéssel vagyok martonvásári. A mindennapi tevékenységemhez kapcsolódva pedig
azt tudnám elmondani, hogy
hiába vannak meg a létesítményeink, azokat működtetni
kell, hasznosítani, bérbeadni,
időket beosztani, stb. De ez
csak az egyik lába a működésünknek, a másik az utánpótlás-nevelés, ami a szívem
csücske. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Fizikálisan kifárasztanak ugyan, lelkileg azonban az egekbe emelnek.
6-6 kézilabda és 6 focicsapatunk van, szóval van munka velük. De hosszú, munkás időszak volt az is, amíg idáig eljutottunk. A sportcsarnoknak
már a híre is belelkesítette az ittenieket anno. A „harmadik
láb” a sportszakmai misszió, hiszen a legfontosabb kapocs
vagyunk a sportszervezetek, egyesületek és az önkormányzat között. Létesítményinfrastruktúrában jól állunk, de mindig vannak céljaink, sőt, kellenek is hogy legyenek, mert
mindig tovább kell lépni, ovis sportpályában, bármiben, ami
hasznos és felemelő lehet a városnak.

- Az utánpótlás-nevelés talán többről is szól, mint edzésre járásról, ez majdnem annyira gyereknevelás is, nem?
- Nincs olyan felnőtt, aki kibújhat a nevelői munka ódiuma
alól, főleg akire gyerekek vannak bízva. Az úton történő dolgok a lényegesek, nem is a cél, hiszen a helyes irányba terelés a legfontosabb. Az úton levés és nem a megérkezés, hogy
klasszikusokat idézzek. Szóval át kell adni a fiatalabb generációknak a szilárd és pozitív értékrendet, és ez inkább
közösségépítés, mintsem csak
sima „sportnevelés”.
- Nagy múltú csapatok,
egyesületek vannak a környéken, ami nagy elszívóerőt is jelenthet.
- Pontosan. Adottságainkat
tudomásul kell venni. Persze
kell felnőtt csapat és az legyen egyre jobb és jobb, de
nekünk az az elsőszámú feladatunk, hogy lehetőséget
biztosítsunk a fiataloknak,
hogy megismertessük sportágakkal, megszeretessük a
sportot és útnak indítsuk
őket. Az is fontos, hogy az
ittlakók is magukénak érezzék a csapatot, mert akkor
alakul ki valami organikus
együttállás. Ha nincs gyökere valaminek, az nem is tud
szárba szökkenni. Folyamatosságot és széles tömegbázist kell hát „produkálni”. Nem
biztos, hogy csak élsportolókat kell nevelnünk, hiszen lehet,
hogy valakiből kiváló játékvezető, fanatikus szurkoló vagy
éppen lelkes támogató vagy sportszervező válik és ebből a
sok szegmensból áll össze az igazi, vibráló sportélet. Megízlelni azt, hogy közösségben vagyok és egészségesebb leszek, na, erre lehet építeni a legjobban, a játék élvezetére és
szeretetére. Mert sporttal, mozgással, közösséggel körülvéve mindenkinek jobb, minőségibb lehet az élete. | PZS

							
		

ELKÉSZÜLT A SULISÉTÁNY
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KERTBARÁTOKNAK, OKTÓBERRE

A Szent László patak völgyét egyre gyakrabban üli
meg a hajnali köd és a leveleken nehéz harmatcseppek
ringatóznak. A simogató napsugarak néha még áttörik az egyre vastagodó felhőket, de az ősz visszavonhatatlanul átvette az uralmat. Minden élőlény a télre
készül, de a szépen megmunkált földeken már az új
élet sarjadzik.
A borszőlők a nehéz év ellenére szépen fejlődtek és semmi
akadálya, hogy jó minőségű borokat készítsünk. (Sajnos a
gyümölcsökről és a csemegeszőlőkről ez nem volt elmondható.) Megfelelő körülmények között a must két hét alatt kiforr.
A zajos erjedés után használjunk kotyogót, mely megakadályozza a levegő bejutását a hordóba és könnyebben figyelemmel kísérhetjük az erjedés menetét. A kierjedt bort minél
előbb válasszuk el a seprőtől és végezzük el az alapkénezést.
(Hibátlan fehér bor esetén 10 g/100 l, a vörös bornál 15 g/
100 l) Az első erjesztést nyíltan végezzük, ez elősegíti a bor
fejlődését. Kezdetben hagyjunk pár ujjnyi helyet a hordóban
a borból távozó gázoknak, majd rendszeresen töltögessük fel.
Végezzünk barnatörés-próbát. Egy fehér palackba tegyünk
bort, rázzuk fel, és ha két napon belül felülről lefelé barnulni kezd, akkor törésre hajlamos. (a törés mértékétől függően
30-40 g/hl kénezéssel megelőzhető a kialakulása). A borkezelést mindig tiszta eszközökkel végezzük.

SZÜRETI FESZTIVÁL-REJTVÉNY
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A lombhullás vége felé végezzük el az őszlemosó permetezést a szőlőben és a gyümölcsösben is. Pótoljuk a tápanyagokat, és az esők megérkezése előtt ássuk fel a talajt.
A fiatal tőkéket takarjuk be, az új gyümölcsfák törzsét kötözzük be papírral. Most kell felhelyezni a hernyófogó öveket. Szedjük fel a lehullott diót és mogyorót, száraz helyen
tároljuk felhasználásig, különben gyorsan megromlik. A
hónap közepétől telepíthetjük az új szőlő-, gyümölcsfa- és
rózsacsemetéket. Örökzöldet érdemesebb tavasszal telepíteni. Az utóbbi évek tapasztalata szerint az elültetett növényeket alaposan öntözzük be, és a tövekre kupacoljuk fel a
földet. Most már minden zöldséget szedjünk fel, tisztítás
és szikkasztás után száraz, fertőtlenített helyen tároljuk.
(A borral egy helyen ne tároljunk zöldséget.) A dáliákat az
első fagyok után szedjük fel, a krizantémokat a fagyok ellen takarással kell védeni. A lehullott, fertőzött leveleket
égessük el, az egészséges avart komposztálhatjuk. A gyepet
érett komposzttal szórjuk meg. A dézsás növényeket vigyük
a telelő helyre. Előtte alaposan vizsgáljuk meg a növényeket. Távolítsuk el a beteg részeket és töveket, mert a kedvező körülmények között a kórokozók rendkívül gyorsan
elszaporodnak. A leandereket az első gyenge fagyokig kint
hagyhatjuk, így kevésbé lesznek tetvesek.
| Uhrin Gábor

Múlt heti rejtvényünkben Fenyő Miklós 60-as évekbeli
pályakezdésésre, a Csavard fel a szőnyeget klasszikusra és a
Csíkkal együttműködő Quimby, Kispál és a Borz zenekarokra, illetve Presser Gáborra, Cseh Tamásra gondoltunk kérdéseinkben. Helyes megfejtőnk számos volt, nyer tesünk
Fehérváriné Sz. Kati, nyereményét szokásos módon a
Macska Fogadóban válthatja be.
E havi rejtvényünk kérdéseit szintén a Szüreti Fesztivál
inspirálta.
1. A délszláv táncokat járó néptánccsoport melyik
közeli településről érkezett?
2. Melyik híres zenekar dalait adta elő
a fúvószenekar az iskolakórussal?
3. Melyek voltak a felvonulás helyszínei?
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ESEMÉNYEINK

							
		
OKT. 19.
|
		
		

Jótékonysági koncert
az Orbán szoborért
18.00 órától
BBK színházterem

OKT. 23.
|
		

Az ’56-os forradalomra és
szabadságharcra emlékezünk
„56, gyerekfejjel” című darab,
		
a MASZK előadásában
17.00 órakor
|
Alakuló testületi ülés
		
18.00 órakor
		
Emlékezés tere, BBK színházterem

OKT. 25.
|
		
		

Tessely Zoltán képviselő
fogadóórája
17.00 órakor
Polgármesteri Hivatal

OKT. 26.
|
Polgármester házhoz megy
		
14.00 órától
		
Brunszvik út, Dreher utca, József
		
Attila utca, Kolozsvári utca, Tátra utca

NOV. 04.
|
Nemzeti gyásznap: az ’56-os
		
forradalom és szabadságharc
		
leverésének napja
		
17.30 órakor
		
Csendes gyertyagyújtás
		
az Emlékezés terén
NOV. 08.
|
Márton Napi Táncház
		
19.00 órakor
		
BBK színházterem
NOV. 14.
|
Nyugdíjas klub
		
16.00 órától 18.00 óráig, BBK
NOV. 16.
|
Termelői vásár és bolhapiac
		
07.00 órától 12.00 óráig
		
BBK udvar
NOV. 19.
|
		

Teleki Blanka Hölgyklub Időskori gondoskodás
Előadó: dr. Mester Júlia
		
16.30 órakor
		
BBK színházterem

OKT. 28.
|
Véradás
		
14.00 órától 17.00 óráig
		
BBK kiállítóterem

NOV. 23.
|
		

IX. id. Pammer Endre Gyermek
Sakkverseny
09.00 órától, BBK színházterem

OKT. 31.
|
Nyugdíjas klub
		
16.00 órától 18.00 óráig
		BBK

NOV. 23-24.

LEGO Kiállítás és vásár
10.00 órától 20.00 óráig
BBK színházterem

ÚT, ÜVEGBŐL
Nem akármilyen hírről számolt be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A 7-es főút Martonvásár külterületéhez közeli, mintegy 700 méteres szakaszán
ugyanis üveg adaléktartalmú aszfaltot építettek.
A Zrt pár évvel ezelőtt meghirdetett egy kísérleti programot,
amelynek a célja új építési anyagok, illetve új technológiák alkalmazhatóságának, bevezethetőségének a megteremtése volt.
Így jött a képbe az üveg, amelynek a tulajdonságait ezek szerint jól ki lehet aknázni az építőiparban is. Hogyan is készül
az üvegaszfalt? Úgy, hogy a természetes adalékanyag egy
részét egyszerűen elhagyják, azt üvegtörmelékkel helyettesítik. Kísérleti dologról van szó, azt mondják a szakemberek,
ha nagyon nem jön be, akkor nem kell hosszú szakaszon felmarni az aszfaltot. Ha viszont beválik a dolog, akkor Magyarország egyéb útszakaszain is bevethetik az üvegaszfaltot.
Meglátjuk, drukkolunk, és reméljük, az „üveg út” nem olyan
lesz, mint a Tanú című filmben a „magyar narancs”.
FORUM MARTINI / 2019. OKTÓBER

|

		

ÁLLÁSHIRDETÉS
A stabil háttérrel rendelkező
biatorbágyi Gizella Otthon
ápoló és takarító munkatársat keres azonnali kezdéssel (végzettség nem feltétel).
Bérezés megegyezés szerint.
A meleg étkezést és a munkába járást támogatjuk.
További információ:
Radnai-Kiss Dorottya (0670 453 2794)

ÁLLÁSHIRDETÉS
TAKARÍTÓNŐT keresek heti 2-3 napra, 8 órában
Gyúróra, megbízható, munkájára igényes és a rábízott feladatokat önállóan tudja ellátni.
Tel.: 0630/9055-901.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22 /460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (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

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, csüt.: 14.00-16.00

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon
8.00-16.00 óráig: 30/956-4597

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés: Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda:
13-19 óráig Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ: www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

FOGORVOSI RENDELÉS

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
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

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!
Iskolavédőnő: Máthéné Jaskó Anna
Fogadóóra Beethoven Ált. Iskolában: kedd 8:00-10:00
mobil: 0630 950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

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

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.

BBK KÖZPONT

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE

2462 MV, Szent László út 24. | Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Péntek: 8:00-11:00,
Kedd, Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, Pénztár
minden nap: 8:30-11:00-ig.
FORUM MARTINI / 2019. OKTÓBER

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
22/460-286
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép Táncegyüttes,
Fúvószenekar, Martonvásári Kulturális Egyesület)
22/460-039
Könyvtár:
22/460-065
Óvodamúzeum: 			

2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
18

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Berta Botond
Kálomista Martin
Salamon Júlia Ella
Szabó Kendra Zora

Szűcs Nara
Vida Molli

ELHUNYTAK*
Lengyel Miklósné / 86 év
Balogh Ferenc / 83 év

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

MARTONVÁSÁR: október 19., 20.; november 9., 10.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: november 1., 2., 3.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: október 23., 26., 27.; november 16., 17.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

*Rendelkezésre álló adatok alapján. Elhunytakról illetve újszülöttekről
információt hozzátartozóik tudtával, vagy azok kérésére teszünk közzé.

GYÓGYSZER HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Gyógyszer házhozszállítás Martonvásár teljes területén minden hétköznap és ügyeletes hétvégén.
Gyógyszerrendelés: Telefonon a 06 22 460 019-es
telefonszámon vagy személyesen a gyógyszertárban.

FOGORVOSI ÜGYELET

Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám alatti
fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak,
abban az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/
ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző
napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő
tekintetében.

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata | Főszerkesztő: Prieger Zsolt, e-mail: kommunikacio@martonvasar.hu
Címlapfotó: Prieger Zsolt; Fotó: Kortyis Dávid, Tündér Vivien, Csoma Tamás, Prieger Zsolt. | Művészeti vezető: Pletser Cecília
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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