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Ünnepre készülünk, de hétköznapjaink
is ünnepi szépségűek. E havi számunk
sportos anyagai önmagukért beszélnek:
miképp lehet külföldön karriert kezdeni
martonvásári sportolóként, vagy hogyan
lehet megújítani egy régebben szebb
napokat látott helyi egyesületet.
Mert kell egy csapat, amelyben
a résztvevők úgy állnak össze, mint
a búzakalászok az augusztusi határban.

Mesés forgatás a parkban

Információink szerint Dobó Kata legújabb filmje forog a
kastélyparkban, az alkotás pedig az Édes mostoha filmadaptációja lesz, ezért láthattunk mostanában óriás pöt�työs labdát, színes mesesátrakat és „varázsligetet” sétáink
közben, már persze ha nem volt lezárva a park.

Kossuth téri légkábel kiváltása
Biciklitároló és parkoló bővítése
a vasútállomásnál
A MÁV képviselőivel is folynak az egyeztetések a vasútállomás melletti kerékpártároló és a parkolási kapacitás
bővítéséről, de szóba kerültek már a térvilágítás és a kamerarendszer ügyei is. A vasútállomás túloldalára is kerékpártárolót és a parkolási lehetőségek bővítését tervezik,
ami előreláthatólag egy hosszabb folyamat lesz.

Garázsvarázs a Béke utcában

Újra ugyanaz a legendás vendégszeretet fogadott bennünket
a Béke utcai Garázs Vásáron, mint eddig bármikor. Nagy
beszélgetések, gyönyörű virágok, szörpök és mosolyok voltak
terítéken.
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Képünkön Horváth Bálint alpolgármester Hideg István tervezővel a Kossuth téri légkábel kiváltásról egyeztet a helyszínen.
Ez a művelet biztosít lehetőséget arra, hogy az elnyert
bölcsőde-pályázatunkat megvalósítsuk és a jövőben akár
egy tanuszodának is helyet adjunk a Kossuth téren.

Készül a Helyi Termelői Piactér

A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ udvarán augusztustól felújítási munkák folynak egészen december 15-ig.
Először az udvaron található trafót telepítik át, majd egy
helyi termelői piacteret alakítanak ki. A piactér kiépítését a
Valensis Kft. végzi.
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AZ ÉGI VILÁG FÖLDI KÉPE

AUGUSZTUS 20-ÁRÓL A TÖRTÉNELEMTANÁR SZEMÉVEL

Az alkotmány ünnepe. Az új kenyér ünnepe.
Szent István államalapító királyunk ünnepe.
Államiságunk ünnepe. Az államalapítás ünnepe.
Mindebből két dolog biztos, mondhatnánk.
Az egyik az, hogy ünnep. A másik az, hogy
sokszor sokaknak nehezen bogozható ki,
mit is ünneplünk igazából. Zajti Ferenc
ünnepelemző írása segít az értelmezésben.
Aki utánanéz, azt olvashatja majd mindenhol, hogy államunk
és annak alapítójának, Szent Istvánnak ünnepét üljük. Csakhogy nem ilyen egyszerű a dolog. István Nagyboldogasszony
napja, augusztus 15-e előtt, halálos ágyán ajánlja fel Máriának az országot, majd Nagyboldogasszony napján meghal.
Nagyboldogasszony vagyis Mária mennybemenetelének napja
az egyik legfontosabb ünnepe volt a középkornak. Ezen a napon tartott törvénykezést – törvénylátó napok keretében – a
király, a Fehérvárra összehívott királyi tanáccsal.
Akkor miért és mit ünneplünk augusztus 20-án? Mert ha tovább keresünk, rábukkanunk a nyomára.
Ezt írja a lexikon: „1083. augusztus 20-án Szent László király
a Nagyboldogasszony ünnepe utáni első vasárnap emeltette
oltárra I. István király maradványait nyughelyén, a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában Imre herceg és Gellért püspök ereklyéivel együtt, ami az akkori szokások szerint a szentté avatást jelentette.”
Tehát István királyunk szentté avatásának ünnepe és egyben általa a Szent
Magyar Királyság, a „Szent Korona
országainak ” ünnepe is. Ha már itt
tartunk, érdemes azon elgondolkodni,
hogy vajon mi az oka annak, hogy en�nyi magyar szentet adott az Árpádház. Nincs a világban egy olyan uralkodóhá z sem , ami a leg ma ga sabb
erényekkel bíró, az isteni lények közé
emelt szent embert adott volna a világnak, mint a Turul nemzetség.
Ez az egyházi-vallási ünnep az évszázadok során átalakul, formálódik.
Egyszer beemelik az ünnepek közé
Szent István napját, majd elhagyják.
Mária Terézia „nemzeti ünnepé” teszi
és a Szent Jobbot Budára hozatja. Itt
már a vallási és nemzeti ünnep találkozik össze, aminek következtében 1819-ben József nádor
rögzíti a körmenet szabályait és kötelezi a felsőbbség képviselőit a részvételre. Az 1848-as szabadságharc után megszüntetik az ünneplését. 1860-ban a forradalom utáni első
ünnep óriási tüntetéssé növekedett, ettől kezdve a nemzeti
ünnepek közé emelve összemosódik az egyházi ünneppel.
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Az elkövetkező időszakra a sok változás hatására a politika
is kihasználja az ünnepekben rejlő lehetőséget. A legjelentősebb változást a II. világháború utáni állapotok hozták. Az
egyházi ünnepet teljesen nem merték eltüntetni még a kommunista vezetők sem, inkább átalakították annak jellegét.
A szakrális, vallási tartalmát átalakíttatták. Darányi Ignác
gondolatának – az aratósztrájkok letörésére szervezzünk
aratóünnepeket – egyik fontos eleme volt a nemzeti szalaggal átkötött „Új kenyér” megszentelése. Ezt a Péter-Pál napi
eseményt emelték át augusztus 20-ra „békepapjaik” segítségével a kommunista vezetők. 1949-től a Szent Korona amerikai “fogságban", miközben a szakrális államot a materialista-kommunista sztálini Szovjetunió „demokratikusan”
megszállja, és az új alkotmányt augusztus 20-án hirdeti ki,
az alkotmány napjává téve a jeles napot és az ünnepet.
1991-ben hivatalos állami ünneppé nyilvánítják.
Ma ki-ki maga eldöntheti, mit is ünnepel augusztus 20-án,
de egy szempontot mindenképpen fontos figyelembe venni.
Európa közepén létrejött egy olyan állam, ami nem a földihatalmi struktúrát, hanem az égi világ földi képét kívánta
megteremteni. A magyarság a szláv és germán tengerben
máig fennmaradt, ami igazolja azt, hogy küldetése van.
Egykor egy olyan új, az akkori világ számára ismeretlen
formát alakított ki a keleti és nyugati világ határán, ami
egyik világhoz sem volt köthető. Az uralkodó a hatalmat és
a föld feletti uralmát a Szent Koronára bízta, amit, mint élőlényt személyesítettek meg. Ezáltal a föld nem képezte adásvétel tárgyát. Nem is válhatott áruvá, hiszen az ember nem
saját erejéből, saját munkája által hozta azt létre.
A tulajdonviszonyokban pedig egy akkor ismeretlen, és tegyük hozzá ma
sem ismert, de megismerhető gazdasági tulajdonformát működtetett – s
ennek révén talán a „kiskirályokról”
szóló torz kép is érthetővé válhat –
amit használati tulajdonnak nevezünk.
Lényege az, hogy a magántulajdon helyett az a személy kapott felhatalmazást a föld használatára – és nem magántulajdonára – aki azt a közösség
javára a leghatékonyabban tudta működtetni. Ez a tulajdonforma nem volt
örökölhető, hanem a Szent Korona
nevében, Isten kegyelméből, a felkent
uralkodó intézkedett a mindenkori
folyamatos „működéséről".
Amit egykor a magyarság Európába hozott és ami miatt oly
sok szent királyt, királynőt, herceget adott az Árpád-ház,
máig érvényes gondolatokra és tettekre sarkalhat bennünket, mert megvalósításukra vár a világ. Ezért is fontos ma is
augusztus 20-a.
| Zajti Ferenc
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CSIKI ANNA
GÖTEBORGBAN

MAGYARKÉNT, BARÁTSÁGOS SVÉDEK KÖZÖTT

Csiki Anna, miután komoly sikereket ért el itthon
a Ferencváros csapatában, Svédország felé vette
az irányt és a Göteborg gárdájába igazolt. Az első
meccsén góllal bemutatkozó martonvásári sportolót gyorsan meg is kérdeztük a svéd vendégszeretetről, a honvágyról és a Bajnokok Ligájáról.
- Beilleszkedtél már Svédországban?
- Szerencsére jól és főképp nagyon gyorsan sikerült a beilleszkedésem. Páran már az első hét után elhívtak magukhoz
társasozni, sütögetni. Mindenki nagyon barátságos és segítőkész, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy itt már
mindenki átélte pályafutása során, hogy milyen érzés, mikor
először bemész egy idegen öltözőbe, idegen emberek közé.
- Egyből nagyszerűen, góllal indítottál, szóval soha
szebb kezdést. Hogyan tovább?
- Álmomban nem gondoltam volna, hogy az első bajnoki
meccsemen gólt fogok szerezni. Nagyon nagy lökés volt,
hogy be tudtam találni. Természetesen szeretnék minél több
gólt rúgni, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy fejlődni szeretnék, idővel egyre többet játszani és bekerülni a kezdő csapatba. Ezek mind csak rajtam múlnak, nagyszerű helyen
vagyok, úgy gondolom. Ha valaki azt mondja az ideigazolásom előtt, hogy pár hét után így fogom magam érezni egy
új országban, egy új csapatban, új csapattársak között, biztosan nem hiszem el neki.
- Mi lesz a honvágyaddal, főleg ezekben a pandémiás
időkben? Mikor tudsz, akarsz hazalátogatni?
- A honvágy érzésétől valóban féltem kicsit, mielőtt ide keFORUM MARTINI / 2020. AUGUSZTUS

rültem, de nagyjából időm sincs arra, hogy kialakuljon valamiféle aggasztó honvágy, mivel 5 naponta bajnoki meccseink
vannak. Persze lesznek nehezebb napok, tudom, de most úgy
gondolom, hogy ilyenek akkor is vannak, ha valaki akár már
öt éve nem él otthon a családjával. Próbálom majd mindig
elfoglalni magam és akkor nem lesz gond. Azt, hogy mikor
tudok legközelebb hazamenni, még nem tudom pontosan. Ez
függ a válogatott programjától és természetesen az itteni
bajnoki meccsek beosztásától is. Remélhetőleg az ősszel
majd egy-két napot otthon tudok tölteni.
- Bízol benne, hogy BL-közelbe kerülhetsz a Göteborggal? Mi a legnagyobb vágyad ez ügyben?
- Azért vagyok itt, mert úgy gondolom, a karrierem szempontjából jelenleg ez a legmegfelelőbb hely, ahol lehetek.
A svéd bajnokság nagyon erős, ezt mutatja az is, hogy két
Bajnokok Ligájában induló csapatuk is van, így novemberben
már mi is BL-meccset játszhatunk, remélhetőleg addigra
már újra nézők előtt. Mindenképpen célunk a továbbjutás a
BL-ben, de addig még rengeteg időnk van, először is meg kell
nyerni a bajnokságot, aztán utána foglalkozhatunk ezzel.
- Miben tanulhatunk a svédektől? Mik e rövid időszak
alatt az alapbenyomásaid?
- Személy szerint nekem nagyon tetszik, hogy milyen nyitott
és barátságos mindenki. Sokkal nyugodtabb emberek, mint
mi, nem stresszelnek túl semmit, ezt a tulajdonságukat igyekszem átvenni. Nagyon szeretik az országukat és nagyon vigyáznak is rá. Itt aztán nem látni az erdőben szemetet. Azt gondolom, ezeket a tulajdonságokat igazán eltanulhatnánk tőlük.
| Prieger Zsolt
04

MERT KELL
EGY CSAPAT
ÚJ ELNÖKE VAN A LABDARÚGÓ KLUBNAK

Labdarúgó, DJ, szakmai vezető és most már
klubelnök is. Nehéz helyzetben vállalt új funkciót
a labdarúgó csapatnál, de ahogy mondja,
fanatikusan szeretné meg javítani a városi
fociviszonyokat. Bízik a fiatalokban – alighanem
a megye legfiatalabb keretével vágunk neki a
bajnokságnak – és reménykedik a komoly
változásban. Kozma Lászlóval, vagy ahogy sokan
ismerik, Kozival beszélgettünk.
- Önnek igazából a foci és a zene a két nagy szerelme?
- Mondhatjuk, de azt hiszem, a foci a nagyobb, mélyebb
szerelem.
- Mióta tart?
- Ebben nőttem fel, már az iskolában a mániákusa lettem a
focinak és persze a kézilabdának is, sok nagyszerű martoni
edző terelgetett. Aztán Fehérváron lettem profi kézilabdás,
volt időszak, amikor párhuzamosan fociztam és kéziztem,
aztán a labdarúgás maradt, mint vezérlő csillag.
- Ha valaki a fociba nő bele, még nem jelenti azt, hogy
sportvezetőnek szánta az ég. Ez azért félig-meddig,
sőt, majdnem egészen menedzseri feladat.
dolgozott itt, sokszor egy gyengébb csapatból is kihozta a
- Így is van. A Testnevelési Főiskolán elvégeztem az edzői
maximumot. Öröm, hogy maradt az utánpótlásnál és segít
képzést, majd az UEFA-B-licence-t is megszereztem,
bennünket mindenben.
edzősködtem itt is, Tordason is, aztán cégvezető lettem.
- Sok a fiatal a csapatban, ez is üdvözlendő.
Edzőségből, cégvezetőségből és hasonlókból állt össze volta- Vérfrissítésre volt szükség, azt szeretnénk, ha olyan lenne a
csapat, amely tud a városi színekért küzdeni, amelyben van
képpen a „menedzserség”, az elnökségi tagságból meg úgy tűnik,
kitartás és erősen hiszi, hogy igenis kell egy csapat. Mert kell
hogy majdnem egyenes út vezetett most a klubelnökséghez.
egy csapat - szerintünk is, a város vezetése szerint is. Ezért
- Miért kellett a váltás a klubnál?
kell jó utánpótlás is, de itt is az van, hogy megváltozott a
- Kápolnai Csaba nagyon régen teszi itt a dolgát, nagyon sokat
világ: akkora törés következik be az általános iskola után,
tett a városi futballéletért, de érthető módon elfáradt, nem is
hogy gyakran elhagyják az alapcsapacsoda, elvégezte a feladatát. Ezért döntukat, mer t beszippantja őket más
tött úgy, hogy lemond és átadja a helyét
szenvedély vagy hobbi. Vagy csak ela fiatalabbaknak.
vonja a figyelmüket a virtuális világ és
- Mik az alapvető céljaik most?
„Persze az a legnagyobb
lemorzsolódnak. Ma a foci leginkább az
Strukturális, mélyreható változtavágyam, hogy majd egyszer
X-boxon meg a Playstation-ön keresett
tások mellett kardoskodni, vagy
annyi ember legyen kint
spor t, ma minden gyerek nagymenő a
pusztán annyi, hogy mi nézők jobb
a meccseken, mint a mi
virtuális pályán, az igazira meg nem
focit lássunk Martonon?
focistaidőnkben...”
nagyon van kedvük kifutni. Online szto- Sok cél van, természetesen. Noha nagy
riban vannak, nem valósban. De biztató,
kedvvel vágtam bele a feladat megolhogy sokan fognak az ifiben és a felnőttdásába, azért azt el kell mondjam,
ben is játszani, szeretnénk, ha működhogy meglehetősen sokat gondokodtam
ni tudna a kettős igazolás szimbolikusan is, ha lenne igény
azon is, hogy egyáltalán elvállaljam-e a feladatot, hiszen a
arra, hogy a felnőttek közé igenis bekerülhetnek a legjobbak.
sok ember vezetése, aztán az, hogy meg kell felelnünk a
- Ehhez kell egy elkötelezett stáb. Én igazából erre
szurkolói elvárásoknak, a városi közvéleményt meg egész
gondoltam, amikor a „csapat” került szóba, nemcsak a
egyszerűen ki kell szolgálnunk jó eredményekkel mind-mind
játékosokra.
nagy terhet rak az emberre. A cél persze mindig a győzelem,
- Süle Barna és Kővári Krisztián alelnökök is elhivatottak
de most nulláról kellett kezdenünk mindent. Sokan elmentek
abban, hogy megjavítsuk, amit meglehet. Együtt is focizunk
a csapattól, játékosok, Patkós Csaba edző is, aki nagyon sokat
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az öregfiúkban, s látjuk egy ideje, hogy ha mi nem csináljuk
ezt, akkor nem lesz itt foci, szóval ez egy erkölcsi kötelesség.
A város is támogat bennünket, a polgármester úr is a „kell
egy csapat” szlogennel bíztatott bennünket és ígéretet tett
arra, hogy a város mögöttünk áll. Új edzőnk is van, Kovács
Attila, ő is itt játszott velünk abban a csapatban, amikor
megnyertük a megyei bajnokságot. Ő a Főnixtől érkezett
hozzánk. Majdnem a nulláról indulunk, és ha nem is a túlélésre játszunk, vérmes reményeink nem lehetnek. Ezzel
együtt örömet akarunk szerezni mindenkinek, akinek fontos a matonvásári foci.
- Milyen drukker az elnök? Azért is kérdezem, mert
„félig” edzőként hajlamos lehet az ember a „túlelemzésre”, nem?
- Elemző típus vagyok, az tény. Kattog az agyam, miközben
nézem a meccseket, az is biztos. De egyértelműen az edzőé a

szakmai felelősség, egy jó elnök nem lépi át a szakmai határokat. Miénk a pénzügyi felelősség, a szponzorok megkeresése, hiszen minden pénzbe kerül. Ez épp elég teendő. Belevágtunk és kitartóak leszünk. Én alig vártam annak idején, hogy
felkerülhessek a felnőtt csapatba, klassz lenne olyan városi
futballkultúrát kialakítani, hogy a nagycsapatban játszani
kitüntetés legyen egy fiatal srácnak. Ha ez megvalósul, akkor azonban a másik cél is megvalósulhat, vagyis sokkal többen jönnek majd megnézni a meccseinket. Persze az a legnagyobb vágyam, hogy majd egyszer annyi ember legyen kint a
meccseken, mint a mi focistaidőnkben, amikor nem volt ritka az ezer fős közönség sem. Vannak ötleteink arra is, hogy a
meccsek ne csak a fociról szóljanak, hanem igenis legyen
családi program, akár népszórakoztatási jelleggel, fellépővel,
zenével. Mi minden jóra nyitottak vagyunk.
| Prieger Zsolt

TÁJÉKOZTATÁS DÍJVÁLTOZÁSRÓL
Tisztelt Szülők!
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a Martonvásár Város területén működő köznevelési
intézményekben a gyermekétkeztetés díjai 2020. szeptember 1. napjától – a korábban megkötött szerződésben
foglalt lehetőséggel élve, a
Szolgáltató által jelzett mértékben emelten, Martonvásár
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési díjainak
megállapításáról szóló 2/2016.
(II.10.) önkormányzati rendelete szerint - az alábbiak szerint kerültek megállapításra:

Étkezési
típus

Gyermekétkeztetési
térítési díj bruttó
összege (nettó + 27 %
ÁFA) (Ft/nap/fő – egész
számra kerekítve)

PÁPAY ÁGOSTON ÁLTALÁNOS ISKOLA,
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
Tízórai

114

Ebéd

363

Uzsonna

114

Összesen

751

MARTONVÁSÁRI
BEETHOVEN ÁLTALÁNOS
ISKOLA

Korosztály

7-14 éves

Étkezési
típus

(nettó + 27 % ÁFA) (Ft/nap/
fő – egész számra kerekítve)

Reggeli

135

Tízórai

58

Ebéd

422

Uzsonna

58

Tízórai

127

Vacsora

241

Ebéd

396

Összesen

914

Uzsonna

127

Reggeli

147

Összesen

650

Tízórai

65

15-18 éves

Ebéd
Uzsonna
Vacsora
Összesen

19-60 éves

441
65
298
1016

Reggeli

174

Tízórai

67

Ebéd

462

Uzsonna

67

Vacsora

315

Összesen
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ÚJRA BENCSIK-NAP
Bencsik-napot először 1990-ben rendeztek
Provoda Jodes javaslatára és az akkori polgármester, Horváth Ottó támogatásával,
a Martonvásári Napok keretein belül.
Célja az volt, hogy a fiatal tehetséges zenészek részére fellépési lehetőséget biztosítsanak, ahol bemutathatták tudásukat, utánuk pedig ismert zenészek léptek fel, akik valamilyen
módon kapcsolódtak Bencsik Sándor „Samu” munkásságához, ahogy ez 2017-ben is történt, amikor Deák Bill Gyula –
aki Samuval alapította meg a Bill és a Box Company-t – tette
tiszteletét a rendezvényen. Kevesen tudják, hogy Samu 1967
és 70 között Martonvásáron alapította meg első zenekarát,
a Kefír-t, melyben már Jodessel együtt zenéltek. 1972-ben
Samu beszállt a Beatrice zenekarba, majd egy évvel később
megalapították a P.Mobil együttest. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Mobil koncertjei egyharmadát még most is
Bencsik-dalokkal tölti ki (Menj tovább, Kétforintos dal vagy a
Zöld, a bíbor és a fekete, amit Radics Béla emlékére írt). Majd
jó pár évvel később megalapította a P.Box-ot, utána a Metal
Company-t és az említett Bill és a Box Company-t. Az akkori
rendszer miatti zenei kilátástalanság arra késztette, hogy
családjával emigráljon. A Kádár-rendszer szűkössége és
családi problémák elől is menekült el hazájából, majd 1987.
szeptember 23-án egy menekülttábor házának ablakából

kiesett és azonnal meghalt. Jodes 1990-től szinte minden
évben megrendezte az emléknapot és 2017-ben Samu 65.
születésnapján még Bencsik Sándor emléktáblát is avattak.
Idén is illusztris lesz a fellépők sora. Itt lesz a Gas-Gas együttes, amely a martonvásári Hoo együttes utódzenekaraként
jött létre 2014-ben. Az együttes leginkább dallamos rock zenét játszik, magyar és külföldi előadóktól. Szívesen játszanak például Shadows-t, de a keményebb rock is belefér a
repertoárjukba. Nem lenne az esemény teljes a Titán
együttes nélkül, mely 32 éve alakult Martonvásáron, hol
máshol, mint a Béke utcában. A zenekari tagok akkor alig
voltak 8-10 évesek. A tagok egy része ma már komoly, neves
zenekarokban játszik. Nagyon nagy lelkesedéssel készülnek
a koncertjükre, az emléknapon olyan dalokat is hallhattok
tőlük, amit 33 évvel ezelőtt is játszottak. Magyarországon
ők voltak az első „gyerek rock-zenekar”, számos tévészereplésük is volt, igazi zenei unikumnak számítottak.
Itt lesz velünk a Dust n’ Bones is, akik élő show-ik során a
Guns and Roses hangzását teremtik újjá. Karrierjük során
több mint 13 országban mutatták be műsorukat, játszottak a
legnagyobb fesztiválokon (pl. Sziget Fesztivál / Budapest és a
Festival / Bécs), és felléptek Európa legnagyobb klubjaiban,
mint például a Planet Music/ Bécs ( A), Live Club / Milano
(I), Sin City / Athens(GR) vagy Barba Negra Music Club /
Budapest (H).

SZIVÁRVÁNY, ESŐ ELŐTT
A Tordasi Szivárvány Együttes július 26-án adott
koncertet a Für Elise Bisztró teraszán.

Az idei Anna-napon nagyon borús volt az időjárás, de ennek
ellenére sokan kíváncsiak voltak a tordasi integrált zenekarra. Az együttes több, mint két órás koncertet adott, ahol
Illés-, Bojtorján, Leonard Cohen- és még számtalan magyar
és külföldi előadó dalait játszották.
„Február óta a vírus miatt most álltunk először újból színpadra. Hihetetlen élmény volt újra közönség előtt zenélni és
tapsot hallani, s egy kicsit kimozdulni. A többi zenésztársammal és barátokkal még a koncert után ott maradtunk egy jó
két órát, mert olyan életérzést adott ez a buli nekünk, amit
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már fél éve nem éreztünk. Martonvásár amúgy is a szívünk
csücske, már csak Jodes miatt is, de most már azt is elmondhatjuk, hogy itt adtuk első, karantén utáni koncertünket. –
mondta Bíró Richárd, az együttes énekes-gitárosa.”
07
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SZERELEM-PROJEKT, AMERIKAI DALOKKAL

A KODACHROME MARTONVÁSÁRRA ÉRKEZIK SZEPTEMBER VÉGÉN

Szeptemberben Martonvásár nemcsak a kemény
gitárzenével tüntető rock ünnepe lesz Jodesre és
Bencsik Sándorra emlékezve, hanem a finom lelkekre hangolt, érzelmes daloké is. 26-án, szombaton ugyanis a Kodachrome lép fel a Für Elise
teraszán, repertoárjukban kizárólag Simon and
Garfunkel-dalok szerepelnek.
Jobbágy Bence és Méhes Adrián duója sok zenei formációban nyilvánult már meg, itt van ugye a Muriel, Eurovíziós
fesztiválon innen és túl, legújabb szerelemgyereküket pedig
Kodachrome-nak hívják, és olyan szerencsések vagyunk,
hogy csak a martonvásári Fő térre kell ellátogatnunk, hogy
hamisítatlan New York-i hangulatban mártózzunk meg. Meg
is kérdeztük Jobbágy Bencét, honnan származik imádatuk
a különleges, rebbenékeny hangulatokban fürdőző amerikai
duó iránt, amelynek tagjai kisgyerekként találkoztak az Alice Csodaországban színházi előadásán, ahol Paul Fehér nyúl,
míg leendő zenésztársa, Art a Macska szerepében tündökölt.
„Egy válogatás Simon and Garfunkel kazit tudok felidézni
gyerekkoromból, meg egy daloskönyv borítóját, ahogy sétálnak a tengerparton, Paul Simon hátán gitár. A Ceciliával
kezdődött a kazetta, erre emlékszem, mert tudtam, hogy
mennyit kell tekerni a második dalig. Aztán faterommal
egy benzinkúton vettünk egy válogatás CD-t és sokáig az
volt a kocsiban. Ha hazaértem, még mindig meghallgattam
a Kathy’s songot a garázsban. Szerintem a legszebb szerelmes dal. Később ezt fülelgetve tanultam meg ezt a folkos
pengetést gitáron. Évek múlva egy Muriel próba szünetében
játszottam Adrián gitárján (ugyanolyan hangszere van, mint
annak idején Paul Simonnak) és ekkor véletlenül kiderült,
hogy ő is ismeri, szereti, aztán kettőt pislogtunk és már a
Kodachrome-mal koncerteztünk. Az elhatározás pillanata,
hogy majd ezt csináljuk, valahogy mindkettőnknek kimaradt.” - vall szenvedélyesen minderről Bence, akinek ilyenformán a magyar származású Simon és Garfunkel - akinek

nagyszülei meg Romániából vándoroltak ki anno az USA-ba
- a kapcsolódási pontja az aktív koncertezéshez, ehhez az
egész 'zenész életmódhoz', az akusztikus zenéhez, lényegében mindenhez, amivel ma foglalkozik.
„Hét év alatt keresztül-kasul bejártuk az országot, rengeteg
élményt, tapasztalatot és kapcsolatot köszönhetünk ennek.
Persze soha nem ez volt a legfontosabb, de mindig szerelemprojektként és egyfajta munkahelyként tekintettünk rá. A
múltkor egy facebook-statisztikán – de persze a koncerteken
is – láttuk, hogy a S&G közönsége inkább ötven pluszos, a
Kodahcromé pedig 25-45. Ez benne a legjobb. A korosztályunkból sokan rajtunk keresztül ismerik meg Paul Simon –
egyébként mai füllel is friss – dalait és szövegeit. Aztán nem
egyszer játszottunk már esküvőn is abból az apropóból, hogy
az első randi egy Koda koncerten volt. Fura ezt egy tribute
zenekarban átélni, de mi mást tehetnénk, mint hogy örülünk
neki és csináljuk még jópár évig.”
Legközelebb szeptember 26-án este a Für Elise színpadán
lesznek láthatók-hallhatók. Érzékeny lelkűeknek és hölgyeknek különösen ajánlott.
| FM

ÚJRA REPÜL A FÜLESBAGOLY
Országos könnyűzenei
tehetségkutatónak ad újra
otthont 2020. szeptember 13-án
a martonvásári BrunszvikBeethoven Kulturális Központ.
A Fülesbagoly Tehetségkutató idén is
az Öröm a Zene rendszerében, a Hangfoglaló Program és Martonvásár Önkormányzata támogatásával jön létre.
A produkciókat beküldött hanganyagok alapján előzsűrizték, és a szeptem-
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ber 13-i eseményre a legjobbakat hívják be. A tehetségkutató különleges
vendége az Antares, amely a döntős
zenekarok fellépése után egy 40 perces koncertet ad. A zsűriben olyan
neves zeneipari szakemberek ülnek
majd, mint Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára, Borcsik Attila, a Petőfi Rádió zenei
szerkesztője, Jónás Vera, Fonogramdíjas énekes, dalszerző és Warnusz
Zsuzsa, Artisjus-díjas zenetanár zenész, hangszerelő.
09

TISZTELT
ADÓZÓINK!
Szeretnénk megköszönni, hogy Martonvásár,
városunk fejlődése érdekében helyi adóikat határidőben megfizetik önkormányzatunk felé, jogkövető magatartásukkal segítik városunk gazdálkodását.
Ez
évben
is
számítunk
együttműködésükre Martonvásár fejlődésének és
működtetésének érdekében!
A 2020. évben mindannyiunk életét és lehetőségeit érintette
a koronavírus járvány miatti helyzet, nem különben az önkormányzati feladatellátást is, ahol legjelentősebb saját bevételi forrásunkat az Önök adóforintjai jelentik. A befolyt
adóbevételek teremtik meg működésünk gazdasági alapját,
adnak kiindulást a jövő évi tervezéshez is. Martonvásár Város Önkormányzata helyi veszélyhelyzeti céltartalékot különített el ez évi költségvetésében a veszélyhelyzettel összefüggő kiadások, hiányok pótlása érdekében, melyből többek
között finanszírozásra kerülnek a városban a szociális támogatások is. Ebbe az alapba több mint 100 millió forintot
csoportosítottunk át elsősorban adóbevételeink terhére és

jelentősen lefaragva működési kiadásainkat, ugyanakkor
Martonvásár is hozzájárult a központi veszélyhelyzeti kiadásokhoz. Azonban ez az összeg csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben számíthatunk bevételeink időben
történő beérkezésére, az Ön adóforintjaira, máskülönben veszélybe kerülhet a helyi infrastruktúra és szolgáltatások
működtetése is.
Jelen helyzetben kiemelten kérjük Önöket, hogy városunk
működésének biztosítása érdekében lehetőleg időben tegyenek eleget a helyi adófizetési kötelezettségeiknek!
Az alábbi összefoglalóban az ez évben esedékes, adózással
összefüggő fontosabb határidőkre, teendőkre szeretnénk felhívni figyelmüket, ezzel is segítve Önöket.
Mutassuk meg, hogy a bajban is számíthatunk egymásra!
| Dr. Szabó Tibor • polgármester

ADÓZÁSI TÁ JÉKOZTATÓ
FONTOSABB HATÁRIDŐK
2020. szeptember 15.

második félévi fizetési határidő
(kommunális, gépjármű, építmény, telek, és települési adó, talajterhelési díj)

2020. szeptember 30.

helyi iparűzési adó adóbevallási és fizetési határideje (beszámoló határideje),
2020. évben a veszélyhelyzet miatt módosított végső határidő azon adóalanyok
esetén, akiknek bevallása 2020.04.22.-2020.09.30. között esedékes és még nem
tette meg, adóelőleg befizetés, mely az adóbevallással egyidejűleg teljesíthető (az
adóelőleg befizetésével Ön az önkormányzat működését erősíti)

2020. december 20.

helyi iparűzési adó adóelőleg kiegészítésének határideje

2021. január 15.

gépjárműadó mentesség igénylésének határideje

2021. február 15.

KATA adóalanyiság választásának határideje a 2020-es adóévre
(jogvesztő határidő)

2021. március 16.

első félévi fizetési határidő

2021. május 31.

helyi iparűzési adó bevallási határideje

FONTOS TUDNIVALÓK:

• A vállalkozási tevékenységet a megkezdést követő 15
napon belül be kell jelenteni hatóságunk felé. A bejelentés
mind az iparűzési, mind pedig az építményadó bevallási kötelezettséget érinti.
• A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók esetében csekkes befizetésre nincs mód, a befizetéseket kizárólag
átutalással teljesíthetik.
• Fontos változás a hatósági eljárásokban, hogy a társas vállalkozásokkal, továbbá egyéni vállalkozókkal kizárólag ügyfélkapun keresztül tarthatja hivatalunk a kapcsolatot. Minden
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esetben cégkapun vagy ügyfélkapun való bejelentkezés után
tudják csak elküldeni hivatalunknak beadványaikat. Javasoljuk, hogy használják az önkormányzati hivatali portált
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy az E-papír szolgáltatást (https://epapir.gov.hu/) beadványaik benyújtásához.
Amennyiben az elektronikus küldéssel kapcsolatban kérdésük
van, bővebb tájékoztatást találnak a http://martonvasar.hu/
adougyi-nyomtatvanyok weboldalon, illetve adócsoportunk
munkatársai is szívesen állnak rendelkezésükre.
• Az ingatlanra bejegyzett vállalkozási tevékenység nemcsak a helyi iparűzési adóban, hanem építményadó adónem10

ben is kötelezettséget von maga után. Ezen ingatlanok esetében nyilatkozni kell a vállalkozással érintett épületrész
nagyságáról (a nemleges nyilatkozatot is le kell adni!) és
szükség esetén arról építményadó adatbejelentést kell benyújtani. Természetesen ez egyben azt is jelenti, hogy ezen
építmények kommunális adóját felváltja az építményadó.
Kérjük, hogy amennyiben bármilyen vállalkozás van bejegyezve ingatlanukra, szíveskedjenek a nyilatkozat megtételéről önkéntesen gondoskodni.
• Ha valaki új ingatlant vásárol, vagy ingatlanát eladja és
ezáltal adózást érintő változás történik az ingatlannal kapcsolatban, azt 15 napon belül be kell jelenteni az adócsoport felé.
• Felhívjuk figyelmüket a magánszemélyek kommunális
adóját lakásonként, lakásbérleti jogonként kell bevallani.
Amennyiben egy ingatlanon több önálló lakás került kialakításra (külön bejárattal rendelkező, önálló életteret biztosító
lakóterek), azok után lakásonként kell bevallani és megfizetni a kommunális adót. Kérjük, amennyiben ingatlanukon
több lakás került kialakításra, szíveskedjenek önként teljesíteni bevallási kötelezettségüket a II. lakás vonatkozásában.
Az önkéntes bevallás elmulasztása esetén ellenőrzésre kerülhet sor, mely további jogkövetkezményekkel (bírság, késedelmi pótlék) járhat
• Ha eladják autójukat, annak gépjárműadóját az eladás
évében még Önök fizetik alapesetben, kivéve, ha az autót kivonják a forgalomból. Amennyiben gépjármű adás-vétel történik, azt az okmányirodában kell bejelenteni és az okmányiroda hivatalból jelzi azt felénk
• Mindig győződjenek meg arról, hogy adatbejelentési, nyilatkozattételi, egyéb kötelezettségüket teljesítették-e hatóságunk felé! Ne elégedjenek meg azzal, ha egy szomszéd,
barát megígéri, hogy intézi az ügyeiket.
• Hivatalunk nem adhat ki telefonon keresztül adótitoknak
minősülő információt (pl. adóegyenleg, hátralék összege)
ezért kérjük, amennyiben ilyen jellegű információra van

szükségük, személyesen keressenek fel bennünket. Más adózó adatairól sem adhatunk ki információt, ezért kérjük, ilyen
esetekben mindig hozzanak magukkal meghatalmazást.
• A határidők betartása fontos! Ha egy levelünkben határidőt tűzünk ki és Önök elfoglaltság vagy egyéb teendő
miatt nem tudják tartani azt a határidőt, kérem, jelezzék hivatalunk felé. Ha így történik, az ügyintézők tudják, hogy
nem szándékos mulasztásról van szó. Kérjük, hogy a fennálló adóbírság- és pótlék tartozásukat külön felszólítás nélkül
is, mielőbb fizessék meg, ne várjanak a végrehajtás
megindításáig, mely további többlet költséggel jár!
• Lehetőség van fizetési könnyítés kérésére. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy minden magánszemély évente egy alkalommal
(max. 500 ezer Ft tartozásig) kérhet részletfizetést, melyhez
nem kell anyagi vagy egyéb helyzetéről nyilatkoznia, csupán
kérelmet kell benyújtani. A kérelem megfelelő benyújtása és
a jogszabály feltételeinek megléte esetén a részletfizetés automatikusan megadható. Ezen túl adómérséklésre is van
mód indokolt esetben az anyagi és szociális helyzet vizsgálata alapján. Kérjük, hogy amennyiben fizetési nehézsége
áll fenn, ne várja meg a végrehajtást, hanem időbenakár minden év elején- kérjen fizetési könnyítést! Hatóságunk munkatársai szívesen nyújtanak segítséget Önöknek
ebben az esetben is.
Adózással kapcsolatos kérdéseik esetén szívesen állunk rendelkezésükre ügyfélfogadási időben (H: 13-16, SZ: 8-12 és
13-17, P: 8-12) személyesen a Városháza Adóirodáján (2462
Martonvásár, Budai út 13.) vagy telefonon (06/22-569-224,
06/22-569-206). Kérjük megértésüket azzal kapcsolatban,
hogy e-mailben kizárólag általános tájékoztatást adhatunk,
ügyintézésre e-mailen keresztül nincs lehetőségünk.
Együttműködésüket köszönjük!
| Adóiroda munkatársai

Tájékoztatjuk, hogy 2020.08.25-én és 26-án
Martonvásár településén áramszünet lesz.
A meghirdetett áramszünet oka:
szélessávú internet hálózat építése.
ÉRINTETT UTCÁK, SZAK ASZOK:
- 2020.08.25-én 08:00 órától 16:00 óráig:
Kolozsvári utca teljes,
Rákóczi Ferenc utca 59. szám
- 2020.08.25-én 08:30 órától 18:00 óráig:
Bajcsy-Zsilinszky út 26. szám,
József Attila utca teljes,
Tátra utca teljes,
Dréher utca teljes
- 2020.08.26-án 08:30 órától 16:00 óráig
Fehérvári út 9-61-ig, 30-60-ig, 472/7 hrsz
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- 2020.08.26-án 08:30 órától 16:00 óráig:
Béke utca 1-75-ig, 14-98-ig, Vízmű
Ha rendelkezik saját vagy bérelt aggregátorral,
és azt használni szeretné, kérjük, jelentse be
az áramszünet előtt legalább 10 munkanappal
az e-on ügyfélszolgálaton.
A tervezett üzemszünetekről sms vagy e-mail-es
tájékoztatást is kérhet az e-on.hu/ugyintezes oldalon.
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KERTBARÁTOKNAK,
AUGUSZTUSRA
Perzselő a hőség, a kánikula napjait éljük, mely
eredetileg a Szíriusz csillag újbóli meg jelenésére
utalt. A lassan megnyugvó légkör gomolyfelhői
ritkán takarják el a Napot, sugarai zavartalanul
érik el a földfelszínt. Dolgozni szinte csak hajnalban vagy este lehet. Augusztus, a „dicsőséges”, a
sok-sok fáradozásért viszont gazdagon ontja terményeit a megfáradt gazda asztalára. Ez már a
szüret, a betakarítás időszaka.
A hónap első felében a gyümölcsfák megérdemelnek egy
alapos öntözést, mely a jövő évi termőrügyek kialakulását
segíti. Ugyancsak e célból a koronaritkítást is érdemes elvégezni. Vágjuk ki a beteg, rossz irányba növő és a lombkoronát
sűrítő ágakat. Végezhetjük a fák átoltását, az alanyok alvószemzését. Ha szükséges, támasszuk alá a terméstől roskadozó ágakat, mert főleg a szilvák ágai könnyen hasadnak.
Folyamatosan figyeljük a lombkoronát károsító tetvek, atkák.
molyok tevékenységét. Szükség szerint azonnal védekezzünk
ellenük. A permetezéseket lehetőleg a késő délutáni és esti
órákban végezzük. A korai csemegeszőlők már érnek. Ezért
nagyon figyeljünk a permetszerek élelmezésügyi várakozási
idejére, mert az időjárás kedvez a betegségek és kórokozók
terjedésének. Szinte minden szőlőben található lisztharmat,
szürkepenész és szőlőatka. Végezzük el a harmadik kötözést,
a lombfalat tegyük szellőssé, a fürtzónát tisztítsuk ki. A túl
hosszúra nőtt vesszőket csonkázzuk le. Jelöljük meg a vírusos és fertőzött tőkéket, melyeket mielőbb semmisítsünk
meg. Nem érdemes kísérletezni, előbb utóbb elpusztulnak,
addig viszont fertőzik a többi növényt. Készüljünk a szüretre.
Alaposan takarítsuk ki a présházat, pincét. A hordókat mossuk ki, szikkasztás után kénezzük. Az új hordókat avassuk

A KÖRNYEZETTUDATOS PÁPAY ÉS
SMARTONVÁSÁR
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be alapos mosással, áztatással, kénezéssel.
Most lehet nyírni az örökzöld sövényeket, melyeket inkább
trapézformára vágjunk, mint függőlegesre. A hónap második
felében már telepíthetjük az új örökzöldeket, így a tél beálltáig megerősödnek.
Ültethetjük a kora tavaszi hagymás növényeket és a liliomokat, a kétnyári virágokat palántázhatjuk. A hónap első felében telepíthetjük a szamócát, ugyanis a később ültetett tövek jövőre csak korlátozott termést adnak. Tartsuk tisztán a
régi szamócaágyásokat, rendszeresen távolítsuk el az indákat és öntözzük folyamatosan a töveket. Ezzel megalapozzuk
a jövő évi termést. Telepítés előtt fertőtlenítsük és trágyázzuk a talajt. A letermett málnavesszőket vágjuk ki, és semmisítsük meg.
A csodás liliomok után a kertben már a dáliák uralkodnak.
Jelöljük meg a tovább szaporítandó legszebb töveket. Az elvirágzott virágfejeket távolítsuk el. Készíthetünk muskátli
dugványokat. A nagy melegben ne hagyjuk magukra növényeinket. Az esti vagy kora reggeli órákban locsoljunk. Ha
permetezésszerűen mossuk le a port a sövényekről, levelekről, a kert mikroklímáját is nagyban javítjuk.
| Uhrin Gábor

A martonvásári Pápay Ágoston Iskolában a tanév előkészítése, a nyári karbantartási munkák és a felújítások mellett
más szakmai tevékenységekbe való bekapcsolódásra is lehetőség nyílt augusztusban. A SMARTONVÁSÁR elnevezésű
projekt képviseletében Szabó Gyula kereste meg az intézményt, hogy az Örökös Ökoiskolai címükhöz is illeszkedően
lehetőség lenne állandó mérőpontként bekapcsolódni a városi szállópor koncentráció mérésbe.
A négy mérőpontból álló martonvásári mérőhálozat berendezései otthon is összeszerelhető olcsó alkatrészekből állnak, melyek beszerzését a Martonvásárért Alapítvány biztosította. A mért adatok fogadásával, térítésmentes tárolásával
Auth Gábor – a The IoT GURU felhőszolgáltatás tulajdonosa
– segítette a kezdeményezést. A berendezések által gyűjtött
adatok, mindenki – mind a lakosság, mind a döntéshozók –
számára elérhetők a https://smartonvasar.github.io/levego
weboldalon. Az első mérőpont (box01) a Pápay Ágoston Iskola területéről augusztus 9-től folyamatosan szolgáltatja
az adatokat.
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KERTÉSZKEDÜNK
ÉS IMÁDJUK!

A LEGKEDVESEBB
GYOM/GYÓGYNÖVÉNYEM:
A KÖZÖNSÉGES CICKAFARK

A környékünkön, hovatovább a kertünkben is, rengeteg közönséges cickafark (Achillea Millefolium)
van. De nem ijedtünk meg tőle sosem: többnyire
nyírtuk mindig szépen, akár a füvet. Ugyanis télennyáron élénk zöld szőnyeget alkot rövidre nyírva, és
ha véletlenül késik a fűnyírás, akkor meg a virágporgyűjtő-rovarok örömére szinte azonnal virágba
borul. Igen, olyan alacsonyan.
Ha viszont a gyep szentség a kertben, ajánlom betenni ezt
a bájos vadvirágot a virágágyásba. Én két éve tettem meg,
hogy helyet szorítottam neki a nagy, homokos ágyásomban
és remek ötletnek bizonyult. A levendulák között ugyanis
olyan látványt nyújt, mintha a legpazarabb virágosréten sétálnánk. És hát végülis, nem is kell feltételes módba rendeznünk a mondatot, mert az lett: egy tökéletes, hosszan virágzó, gazdag virágos rét, kicsiben.
A gondozásával sincs baj: nálam félhomokos talajban van,
teljes napsütésben, nem locsolom és mégis 80-100 cm magasra nőnek a virágai, sűrű, vidám lombozat fölött. Ha lassan
barnulásnak indulnak a virágok, csak nyírjuk vissza az egész
halmot, kb 20 cm-rel a virág alatt és szépen újranyílik úgy
2-3 hét múlva. Egészen a tél beálltáig pompázik, a méhek és
pillangók meg tapsolnak örömükben.

A gyökere tarackoló és telepeket alkot, de mégsincs olyan mélyen, hogy problémát okozzon. Könnyen átülthethető, megfékezhető. Mivel fehér virágai tányérszerűek, érdemes hosszúkás,
felfelé ívelő formájú virágokkal társítani, például levendulával,
veronika- vagy zsályafélékkel. A lilák igazán jól állnak neki!
A cickafark nemesített, színes – rózsaszín, narancs vagy
bordó – változatai szintén nagyon keresett dísznövények, ám
nálam rendre kifagytak többször is, ezért fagyzugos helyeken marad a vad fehér, vagy a „jószagú”, sárga cickafark, ami
a régi parasztkertek jellegzetes virága volt.
Ha használnám gyógynövényként, nem is lenne vége az
örömködésnek egész évben, hiszen az ókor óta bevált és ma
is gyakorta használt belső gyulladás- és görcsoldó, vérzéscsillapító. Így azonban marad júniustól novemberig a lehetőség, de csak a gyönyörködésre.
| Suplicz Rita

A martonvásári Tóth Barnabás
a K&H Mozdulj Félmaraton és Futófesztiválon
is mosolyog.

A rendőrök szerint is szépek vagyunk
A „Day & Night” challenge-t azért találták ki a budapesti
rend őrei, hogy vidéki kollégáikkal együtt népszerűsítsék a belföldi turizmust, megmutatva az ország
legszebb pontjait. A Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság
munkatársai a videó helyszínéül a Brunszvik-kertet
választották. A videó megtekinthető a Magyar Rendőrség Facebook oldalán.
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A MÚLT EMLÉK, A JÖVŐ TITOK, A JELEN A JÁNDÉK
ÓVODÁS-TAL ÁLKOZÓ, 8 ÉV UTÁN

2008. szeptember! Babi néni, és jómagam –
két öreg róka és Niki néni, a friss diplomás-,
repesve vártuk az új „Pillangós” gyerekeinket.
Izgatottak voltunk: Milyenek lesznek? Sírnak-nevetnek, hisztiznek? Elfogadják a feléjük nyújtott kezünket vigaszként, a
tarsolyunkban lévő tapasztalat, tudás gyorsan át tudja segíteni őket a kezdeti nehézségeken? Itt maradnak, elvágynak?
Tetszünk nekik, elfogadnak minket? S egyszer csak itt voltak:
szépek, mosolygósak, kicsit elveszettek, szomorúak, de a mieink! Játszottunk, meséltünk, „tanultunk”, sétáltunk, kirándultunk, kacagtunk, néha megtorpantunk. Átéltünk boldog, szomorú s vidám napokat. S a szülők? Igen, jobbat, jobbakat nem
kívánhattunk! Kapcsolatunk együttműködő, egymást segítő,
baráti volt. Ismertük gondjaikat, terveiket, segítettük egymást, gyerekeinket, szerveztünk közös programokat. Gyorsan
repült az idő, s azt vettük észre, hogy eltelt a négy év s a gyerekeink indulnak tovább, az iskolába.
Nehéz volt a búcsú! Szerencsére közel az iskola. Sokszor találkoztunk. Ilyenkor mindig megjegyezték: de jó is volt az
oviban! Nem lehetne…? De igen! Így történt, hogy minden
évben, júniusban csoport-találkozót szerveztünk az óvoda
udvarán. A gyerekek a szülőkkel együtt jöttek - hiszen, mint
írtam, nagyon jó, összetartó szülői közösség volt a miénk - s
gyerekeink újra óvodások lettek, labdáztak, homokoztak,
hintáztak, fogócskáztak. Mi a szülőkkel főztünk, sütöttünk, s

PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

Szoródó áruk, Zsákos anyagok
Betontermékek, Hőszigetelő rendszerek
Gépi földmunka, Alapásás, Tereprendezés

Telefonszám: 06 70 / 402-9014
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felelevenítettük a régi emlékeket. A gyerekek két játék között szintén bekapcsolódtak, elmesélték, mi történt velük az
eltelt időszakban. Minden évben vártuk a nyári találkozásokat, jó volt újból együtt lenni.
Ez így ment 8 évig. Várták, vártuk a találkozást. Meséltek,
meséltünk, játszottak önfeledten: jó volt újból óvodásnak
lenni. Visszajöttek a régi napok emlékei. Eljött azonban az
iskolai búcsú ideje s a mi utolsó „óvodai” találkozásunk ideje
is. A megváltozott helyzet miatt sajnos nem vehettünk részt
a ballagásukon, mint terveztük. S egy éve nem láttuk őket.
Izgatottan vártuk a gyerekeket. Megérkeztek! Nem! Ők nem
azok! Nyakigláb, kész hölgyek, férfiak jöttek felénk. A mosolyuk, az ölelésük azonban bizonyította, igen ŐK azok! A régi
kicsi óvodásaink.
Azonnal birtokba vették az óvoda udvarát, labdáztak, fogócskáztak, beültek a régi csoportba, igaz, az asztalnál már
nem fért el a lábuk, de újból a régi ovisok lettek. Pihenés
közben mindenki elmondta: ki mit szeretne csinálni, mik a
terveik, merre tovább.
Vidám jó hangulatban telt a délelőtt, de kicsit szomorúak
voltunk, hisz lezárult egy fejezet!
Végleg kirepülnek….vagy talán nem? Az egyik anyuka – nézve
a csoportban önfeledten nevetgélő gyerekeiket – azt mondta:
Szerintem nem az utolsó ilyen találkozás volt!
Kívánjuk: Legyen igaza!
Rajtunk – Babin, Nikin és rajtam – nem múlik.
| Csernáné Piroska

REJTVÉNY
Előző számunk feladványa Beethoven Ah, Perfido áriája volt,
a szerencsés nyertes Izsákné Várbíró Judit, nyereményét
a Macska Étteremben veheti át.
Augusztusi rejtvényünk a helyi labdarúgó klubbal
kapcsolatos. Kérdésünk: kik az új vezetésben az
alelnökök, akik Kozma László elnök
munkáját segítik a közeljövőben? Súgunk
is: a megfejtés lapunkból kiderül. Köszönjük
érdeklődésüket, javaslataikat, üzenetiket.
Legyen szép augusztusuk!
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PIKNIKELTÜNK, GÖRÖGÜL
Rengetegen vettek részt a BBK és a Für Elise Görög Piknikjén, volt tánc, gasztronómia,
homokvárépítőverseny, zene. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a színes programokat.

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÁPOLÓ MUNKAKÖR
A Magyarországi Református Egyház Drogterápiás Otthona
munkatársat keres ápoló munkakörbe, heti 40 órában.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Elvárás: legalább középfokú ápolói szakképzettség.
A munkavégzés helye: Ráckeresztúr.

KOMPLEX PÉNZÜGYI ÉS ADMINISZTRÁTORI MUNKAKÖR
A Magyarországi Református Egyház Drogterápiás Otthona munkatársat keres komplex pénzügyi és adminisztrátori
munkakörbe, heti 40 órában.
Feladatok:
• pénztár kezelése,
• letéti pénzek nyilvántartása,
• számlakiállítás,
• egyéb pénzügyi feladatok,
• egyéb adminisztrációs feladatok.
Elvárás: legalább középfokú végzettség
Előnyt jelent: pénzügyi területen szerzett végzettség és/
vagy tapasztalat
A munkavégzés helye: Ráckeresztúr

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs
levéllel az erdos.eszter@diakonia.hu címre várjuk.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel az erdos.eszter@diakonia.hu címre várjuk.

Feladatok:
• az orvosok munkájának segítése, asszisztencia
• infekciókontroll kapcsolattartói feladatok,
• ápolási és gondozási feladatok,
• gyógyszerellátással kapcsolatos feladatok,
• egészségügyi adminisztráció,
• egyéb adminisztrációs feladatok.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Fémiparban jártas LAKATOST, HEGESZTŐT keresünk játszótéri eszközök gyártásával foglalkozó cégünk
martonvásári telephelyére.
Főbb feladatok:
• Megrendelésben szereplő eszközök fém alkatrészeinek,
kiegészítőinek legyártása a kiadott műszaki dokumentációk
alapján
• Az alapanyagok, kiegészítők, alkatrészek alakítása, kézigépi megmunkálása, fúrás, menetfúrás
• A legyártott alkatrészek előkészítése felületkezelésre
Álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség
• Pontosság, megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség
• Önálló munkavégzés
• Minőségközpontú gondolkodás
Amit kínálunk:
• Családias munkakörnyezet
• Hosszú távú munkalehetőség
• Akár azonnali munkába állás
Bővebb információ és jelentkezés a következő elérhetőségeken lehetséges: info@acerkft.hu, +36 22 569 021

ÁLLÁSHIRDETÉS
CNC GÉPKEZELŐ, PROGRAMOZÓ kollégát keresünk
játszótéri eszközök gyártásával foglalkozó cégünk martonvásári telephelyére.
Főbb feladatok:
• CNC forgácsoló gép kezelése, programozása, beállítása
• Megrendelésben szereplő eszközök és alkatrészek, kiegészítők legyártása
• Előre elkészített játszótéri termék rajzok programba történő beillesztése
• Elkészült termékek méretellenőrzése, tisztítása, sorjázása
• 2D-3D-s rajzok kezelése
Álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség
• Pontosság, megbízhatóság, rugalmasság
• Alapfokú számítógépes ismeretek – minden mást megtanítunk
Amit kínálunk:
• Családias munkakörnyezet
• Hosszú távú munkalehetőség
• Akár azonnali munkába állás
• Fix munkaidő, hétfőtől péntekig (napi 8 óra)
Bővebb információ és jelentkezés a következő elérhetőségeken lehetséges: info@acerkft.hu, +36 22 569 021

FELHÍVÁS!
2021. JÚLIUSÁBAN
Martonvásár Város Önkormányzata
a Martonvásári Kulturális Egyesület,
gazdálkodók, vállalkozók és a lakoság
segítségével szeretném megrendezni a

III. HAZAVÁRÓ–HAZAHÍVÓ
PROGRAMOT.
Az eseményen találkozhatnak a faluból elszármazottak és a város új lakosai.
Városnézés, várostörténeti előadás, irodalmi és zenés
program után vendégül látjuk a résztvevőket.
Kérem a régi martonvásári lakosokat, hogy akinek a régi falut, vagy kulturális eseményt ábrázoló fényképe van, digitalizálás idejére adja kölcsön, mert kiállításon szeretnénk bemutatni.
Várom és köszönöm az aktív részvételüket:
| Foki Gábor • gabeszbacsi49@gmail.com
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KALANDOS
ZARÁNDOKLAT
A HÁZUNK TÁ JÁN

A környék vallási és történelmi emlékeit járta
végig a baracskai doktornő és alpolgármester vezetésével egy kisebb csapat a Szent Jakab Zarándoklattal. Természtesen eljöttek Martonvásárra is.
2020. július 24-én, péntek reggel 6 órakor találkoztunk a
baracskai Mindenszentek templomban, hogy a háromnapos
zarándoklat kezdetén közös imádságban elmélyüljünk és felkészüljünk lelkiekben a nagy útra. Az erre az alkalomra készített imalapok kiosztása után Récsei Norbert István plébános atya mondott köszöntőt és olvasott fel az alkalomhoz illő
szentírási részt, majd Somay Nándor és Ragó Ferencné kántorok közreműködésével közösen elimádkoztuk az Isteni
Irgalmasság Rózsafüzérének énekelt változatát.
Ezután indult útnak csapatunk, első állomásunk a Baracska
határában álló két kőkereszt volt. Zarándokimák, éneklés
után a csapat Ercsi felé vette útját a vadregényes, madárcsicsergős Váli-völgyben. Amikor az újonnan létesült, Ercsit elkerülő vasúti sínekhez értünk, egy vágányok közé szorult
személygépkocsit pillantottunk meg. Bár volt vontatóautó,
igencsak kellett férfiaink fizikai ereje, hogy többszöri nekifutással ki tudják tolni a beszorult autót.
Ercsiben első állomásunk a Cukorgyári Szent Erzsébet kápolna volt, ahol Emi néni hideg ásványvize életmentőnek
bizonyult. Somay Nándor művészettörténész ismertette a
kápolna történetét. Az ercsi Nagyboldogasszony plébániatemplomba délre érkeztünk, András atya bemutatta a templomot, majd zarándokmisét tartott, amit közösen koncelebrált
Récsei Norbert atyával. Végezetül Baracza Szabolcs restaurátor művész tartott érdekfeszítő előadást a templomban
folyó restaurátori munkálatokról.
Estefelé az Eötvös-kápolnához mentünk, ahol szintén nagyon érdekes előadást hallhattunk az egykori búcsújáróhely
történetéről Sandi József bemutatásában, majd felkerestük a
40 m mélyen, a Duna partján található Szentkutat, a csodatevő hírében álló forrást is. Visszatérve a szállásra Barabásné
Kati ercsi zarándoktársunk finom gyümölcsei várták a csapatot.
Második napon, reggeli után épphogy csak útnak indultunk,
újabb meglepetés ért bennünket. Az úr, akinek segítettünk
előző nap kocsiját lehúzni a sínekről, elhívott minket a műhelyébe pálinkakóstolóra, ami megadta aznapra a jó hangulatot.
Ráckeresztúron a Szent Kereszt felmagasztalása templom
megtekintése után a község határában, az elhelyezkedése miatt országos viszonylatban is egyedülálló, 1779-ben készült
barokk Szentháromság-szobornál álltunk meg. A középkori
Szentlászló falu elpusztult temploma helyén állíttatták, rajta
a lovagkirály Szent László domborműve látható - erről kapta
nevét a mellette csordogáló patak és a völgy is, tudtuk meg.
Martonvásáron a Maria Immaculata szobor mellett időztünk, a 18. század második felében állíttatta a Brunszvik
család a barokk stílusú festett szobrot. A Szent Anna tempFORUM MARTINI / 2020. AUGUSZTUS

lom meglátogatása előtt a Közösségi Házban fogadta a megfáradt zarándokokat Dr. Takács Lászlóné és Dr. Szabóné dr.
Militár Ágnes vendéglátó, szeretettel, pogácsával, üdítőkkel,
vízzel és kávéval. Nagyon jó volt leülni és felüdülni a kellemesen hűvös, régi plébánia ódon falai között. Ezután megnéztük a barokk kastélytemplomot, amelynek egységes belső díszítése kiemelkedő osztrák művészek keze munkája az
1770-es évekből. Aznapi végcélunkra, Tordasra délután érkeztünk, ahol megtekintettük a szintén barokk Gyümölcsoltó
Boldogasszony templomot.
Harmadik nap a tordasi katolikus templom mellett elhaladva,
Gyúróba a Szent László-patak partján lévő bicikliúton érkeztünk. Gyúrón az evangélikus templom harangjai köszöntöttek, szinte csalogattak a kezdődő istentiszteletre. A falu
végétől Vál határáig csendmeditációt tartottunk, aminek nagyon kedvezett Válhoz közeledve az árnyas lombalagút. A
falu határában pazar kilátás nyílt a Váli-völgyre és a klasszicista templomra, mely következő állomásunk volt.
A Hétfájdalmú Szűz plébániatemplomot a sekrestyétől a padlásig Dudásné Viktóri Katalin mutatta be. A klasszicista stílusú templom 1819-1824 között épült, 1854-ben szentelték fel,
mellette áll az Árpád-kori előző templom gótikus tornya, négy
harangja van, toronyóráját 2019 őszén üzemelték be újra. Igen
értékes, 1764-ben készült rokokó stílusú sekrestyebútorzata a
majki kamalduli remeteség elpusztult templomából való. A
templomlátogatás után kedves vendégfogadásban volt részünk a barokk plébánián Dudás Béla és felesége Katalin,
valamint Oroszi Ferencné, Julika jóvoltából, akik mangalicazsíros kenyérrel, üdítővel és süteményekkel vártak minket.
Ezután úticélunk már csak Baracska volt, erdőn-mezőn át
vitt az utunk a Váli-völgy délnyugati dombvonulata tövében.
Baracskára fáradtan, de lélekben az angyalok szárnyain érkeztünk. A Mindenszentek templomhoz érve harangszó és
újabb meglepetés fogadott minket: Ragó Ferencné, Ági és
Csapó Barnáné, Marika pizzával, fagyival, üdítővel és kávéval vendégelte meg a fáradt zarándokokat. Ezt követően kalauzunk ismertette a templom történetét, ahogy az út során
számos műemlék épület és építmény esetében tette. A zarándoklat zárásaként a Te Deumot énekeltük el a templomban, hálát adva Istennek mindenért, amit az út során kaptunk. Köszönjük mindenkinek, aki imáiban hordozott,
vendéglátóinknak a lelki és földi javakat, amelyekkel elhalmoztak bennünket utunk során.
| Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
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GYERMEKORVOSI RENDELÉS - 07.06-tól

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, Brunszvik út 1.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés: Hétfő: 08.00-10.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 8.00-10.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); 10.00-11.00 | Csütörtök: 08.0009.00 | Péntek: 08.00-10.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

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
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

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

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
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
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Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Mv, Brunszvik út 1. | Telefon: +36 30-542-0381
Rendelés: Hétfő: 8.00-14.00 | Kedd: 13.00-19.00
Szerda: 13.00-19.00 | Csütörtök 8.00-14.00
Péntek: Iskolafogaszat
Kizárólag telefonos előjegyzés alapján.

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

22/460-286

Egészségház | 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.;
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: 30/950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus: 22 /460-023
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.: 30 /825-4295
Idősek Nappali Ellátása: 30 /467-9722 | Házi segítségnyújtás: 30 /486-6498 | Családi napközi: 30 /467-9722
Támogató szolgáltatás: 30 /486-6801 | Igazgató:
20 / 512-1421 | Tanyagondnoki Szolgálat: 22 /569-119

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Megváltozott ügyfélfogadási rend! A járványügyi
helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás irodánkban (Martonvásár, Szent László út 24.) szünetel.
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés: iroda@
martongazda.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 20
417-0424-es telefonszámon. | Temetői ügyintézés: a
temetkezes@martongazda.hu e-mail címen, vagy a +36
20 417-0424 telefonszámon. | A temetéssel, sírhelymegváltással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentumokat a martongazda.hu, vagy a martonvasar.
hu honlapról töltheti le, és e-mailben fogadjuk a
temetkezes@martongazda.hu címen. | Befizetéseket kizárólag banki átutalással tudunk fogadni a Takarékbanknál vezetett 57800040-10031810 számlaszámunkon.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Czerman Emília
Krain Johanna
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTAK*
Landi Istvánné / 74 év
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

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

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Állandó ügyelet:
Szombat: 8:00-16:00 | Vasárnap: 8:00-16:00

!

DR. FODOR TAMÁS - SZABADSÁG

Kedves Martonvásáriak!
Dr. Fodor Tamás 2020.07.27-től 2020.08.14.-ig szabadságon lesz. Helyettesítő orvos Dr. Takács Imola lesz a
következő rendelési időkben:Hétfő-szerda:13-15 óra között.
Kedd-csütörtök: 9.30-11 óra között. Pénteken 10-től 12.-ig.

MARTONVÁSÁR: augusztus 29., 30.; szeptember 19., 20.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: augusztus 20., 22., 23.; szeptember 12., 13.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: szeptember 5., 6.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
A háziorvosok a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjeit telefonos kérésre vagy e-recept formájában is
felírják (Erodium), azt a hozzátartozók is kiválthatják
(felírási igazolás és meghatalmazás nélkül, a beteg TAJszámának bemondásával. Fontos továbbá, hogy ez a személy, amennyiben nem az ő neve szerepel a recepten,
igazolja magát érvényes személyi igazolvánnyal vagy
vezetői engedéllyel).
Kérjük a patikában csak egy vásárló tartózkodjon, a
többi vásárló az utcán, rendezett sorban várakozzon,
egymástól két méteres távolságot tartva!
Fontos, hogy a gyógyszerellátás folyamatos, nem kell
számítani készlethiányra.

HÁZIORVOSI RENDELÉS
A JÁRVÁNY ELMÚLTÁVAL
Kedves Martonvásáriak!
A Népegészségügyi Hatóság rendelkezéseit
betartva a járványveszély elmúltával a következő eljárásrendek maradnak érvényben
a háziorvosi rendeléseken.
1. A továbbiakban is csak a szájat és az orrot eltakaró
maszkban léphetnek be a rendelő területére.
2. Lázas állapot, légúti fertőzés tüneteinek jelentkezése esetén a továbbiakban is előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.
3. A váróteremben csökkentettük a székek számát,
a megmaradt székeket legalább 1,5 méter távolságban raktuk el egymástól. Kérjük, hogy a székeket ne
húzogassák el, hogy fertőzés átadásának veszélyét
ezáltal is csökkenthessük.
4. Recept igényléseket továbbra is fogadunk telefonon, illetve az Erodium rendszeren keresztül.
5. Kérjük a várakozási idő csökkentése miatt használják az időpont foglalási lehetőségeket az Erodium
rendszerben.
| Köszönettel, Dr. Fodor Tamás
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Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
2020. augusztus 20-án, csütörtökön 9.30 órára,
az Emlékezés terére

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK
ÜNNEPÉRE.
Ünnepi beszédet mond Duray Miklós,
felvidéki magyar politikus.
A Hamza család adományozta kopjafát és az új kenyeret
megáldja Kovács Zoltán plébános.

Közreműködik Enyedi Ágnes népdalénekes
és Salamon Soma népzenész,
valamint a Szent László Völgye Lovas Egyesület.

Az ünnepséget követően várjuk
Önöket a múzeumpedagógiai
oktatóterem átadójára.

