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FORUM
MARTINI
02. oldal
NEGYEDSZÁZAD

05. oldal
ÚJ SEPRŐ

06. oldal
CSALÁDI DÉLUTÁN

„A szocializmus örökkévalónak
kikiáltott épületén a repedések
szaporodtak és mélyültek.”

“...az igényesség, a rend és kulturált
környezet iránti elkötelezettség,
melyek számomra fontos értékek.”

Június 13-án ismét nagy érdeklődés
kísérte az óvodában megrendezett
családi délutánt.

07. oldal

03. oldal

Tanévzáró
Az idén 472 tanuló fejezte be a tanévet, többségük
szorgalmasan dolgozott.

Polgármesteri sorok
Martonvásár mintegy 500 milliós támogatásra
számíthat!

16. oldal
Szent László Napi Vigasságok
Június 28-án a magyar vitézek a török támadóktól védték meg a várat.

ESEMÉNYEINK
JÚL. 19.

JÚL. 19.

BEETHOVEN KONCERTEK A NEMZETI
FILHARMONIKUSOKKAL
V. szimfónia, Krisztus az Olajfák hegyén
Vezényel: Dénes István

BEETHOVEN KONCERTEK A NEMZETI
FILHARMONIKUSOKKAL
Egmont-nyitány, VI. szimfónia, Karfantázia
Vezényel: Kocsis Zoltán

19.00 óra

19.00 óra

MTA-ATK sziget

MTA-ATK sziget

TERMELŐI VÁSÁR
07.00 órától 12.00 óráig

TSZ udvar, Dózsa Gy. út 6.
JÚL. 25.

JÚL. 26.

TESSELY ZOLTÁN országgyűlési képviselő
FOGADÓÓRÁJA

17.00 óra
Geróts-terem

NEGYEDSZÁZAD
EGY MARTONVÁSÁRI POLGÁR EMLÉKEI
Június 16-án emlékeztünk az 1956-os forradalom
és szabadságharc mártírjaira és áldozataira.
Huszonöt évvel ezelőtt valami olyasmi történt, amiben csak
a legkonokabb reménykedők, a kommunizmust egyetlen
pillanatig elfogadni nem tudók és nem akarók bíztak. A
szocializmus örökkévalónak kikiáltott épületén a repedések
szaporodtak és mélyültek.
Az évfordulók, ez a 25. meg különösképpen, felidézik annak
a napnak az egészen különleges, megrendítő, félelmes (mert
a szovjet csapatok még itt voltak), felemelő és drámai perceit.
A Kádár (meg a többi aljas hazaáruló) által bebörtönzött,
majd kíméletlenül halálba küldött mártírok közül akkor és
ott a forradalom öt vezetőjének: Nagy Imrének, Maléter Pálnak,
Gimes Miklósnak, Losonczy Gézának, Szilágyi Józsefnek a
koporsója, és egy hatodik (üres) koporsó (mely a több száz
kivégzett, meggyilkolt mártírra és áldozatra emlékeztetett)
volt a ravatalon.
És ezen a tragikusan felemelő eseményen megszólalt az ifjúság képviseletében egy fiatal jogász, Orbán Viktor. És valami
olyasmit mert kijelenteni, sőt követelni, hogy a szovjet katonák
vonuljanak ki hazánkból. A hallgatóság lélegzete is elakadt.
Aztán két év múlva az „ideiglenesen itt állomásozó” Vörös
Hadsereg utolsó katonája is elhagyta az országot.
Tudjuk, persze hogy tudjuk: ahhoz, hogy ’56 mártírjai megkaphassák a minden embernek – a mártírnak meg hatványozottan
– kijáró végtisztességet, igen sok tényezőnek kellett együtt
lennie. Kellett ehhez egy Gorbacsov a maga peresztrojkájával,
glasznosztjával – melyre azért nem minden ok nélkül jött rá.
Magyarországon egy Pozsgai Imre, aki 1989 januárjában a
mindenható MSZMP Központi Bizottságának tagjaként merte
kijelenteni, hogy 1956 forradalom volt.
És kellett hozzá az a sok értelmesen gondolkodó magyar, aki
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AUG. 02.

BEETHOVEN KONCERTEK A NEMZETI
FILHARMONIKUSOKKAL
Coriolan-nyitány, III. zongoraverseny,
III. szimfónia
Vezényel: Hamar Zsolt

19.00 óra
MTA-ATK sziget

a kádári „gulyáskommunizmus” évei alatt is helyére akarta
tenni a huszadik századi magyar történéseket.
Martonvásár abban a szerencsés helyzetben volt már akkor
is, hogy részben a mezőgazdasági kutatóintézetnek, részben
a település Budapest-közelségének köszönhetően kiemelkedően magas volt a „szürkeállomány-koncentráció”.
Így aztán nem csoda, hogy már az ötvenes évek közepén
megindult a kutatóintézet falain belül egy olyan klubélet,
amelyben a könnyed programok mellett már a közélet kérdései is helyet kaptak. Először csak óvatosan, aztán a 70-es
évektől kezdődően már egyre bátrabban. S hogy az itt megfogalmazott merész gondolatok jó talajra hullottak, azt mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy az ébredező Magyarország
e kies szegletében már a hatvanas évek közepétől kezdődően
emlékezni mertek a klub(ok) tagjai és a szimpatizánsok az
1848-as forradalom és szabadságharc hőseire, és a martonvásári temetőben nyugvó Eörkényi Ferenczy Sándor sírjánál
rendezett ünnepségen esetenként az autópálya építésen
dolgozó kiskatonák álltak díszőrséget (ez azért nem volt
egészen szokványos!). Október végén az első világháború
elesettjeire úgy emlékezett a klub, hogy a meghívó dátuma
mindig október 23. volt.
Aztán, amikor Pozsgai Imrét „száműzték” a Népfront élére –
megújult és élettel telt meg ez a korábban csak amolyan
„transzmissziós” szervezet, megpezsdült az ország. Martonvásáron is megjelent az első újság-szerű kiadvány, mely a
lakosság jobb és alaposabb tájékoztatását szolgálta.
Nem kis ellenállást leküzdve 1988-ban elkészülhetett a II.
világháború katonai és civil áldozatainak emlékműve (elsők
között az országban).
Természetesen (mondanám – ha nem lenne kissé abszurd) a
martonvásári klubok életét csakúgy, mint az 1987-ben megújult Hazafias Népfront helyi szervezetének, vagy a nyugdíjas
klubnak a tevékenységét „vigyázó szemek” figyelték. KISZ- és
párttitkárok, beépített „figyelő emberek” jelentgettek a „nagyméltóságú Pártnak”, mely ezidőtájt már „reszketni méltóztatott”.
Akkor még tartottak a jövőtől. Később magukévá tették a
jövőt. De erről majd máskor…
| Kizmus Lajos
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Lassan közeledik az igazi nyár. Mi sem mutatja ezt jobban,
mint a főtéren pancsoló egyre több kisgyerek. Magam sem
gondoltam volna, hogy a patak és a csobogók ilyen népszerűek
lesznek, öröm ennyi vidám fiatal családdal találkozni!
Mielőtt a képviselő-testület is nyári üzemmódra váltana, az
elmúlt napokban még sikerült néhány fontos ügyet elintézni,
vagy legalább elindítani. Rögtön egy ilyennel kezdem a sort.
Megyei szinten is megkezdődött a következő uniós ciklus támogatási rendszerének egyeztetése. Az új program szerint járásonként normatív módon hozzáférhető támogatások is lesznek.
Az eddigi tárgyalások alapján ebből a forrásból Martonvásár
mintegy 500 milliós támogatásra számíthat! Nem kis összeg,
természetesen a felhasználásáról Önökkel közösen szeretnénk
dönteni. Az elmúlt napokban személyes levélben kerestem meg
Önöket, hogy az őszi önkormányzati választások előtt mindenki elmondhassa kéréseit, ötleteit. A következő ciklus programját

ezek alapján állítjuk össze. Kisebb jelentőségű, de örömteli
fejlemény, hogy a téren felállítandó, Beethovent és a hal(l Sic!)hatatlan kedvest ábrázoló szoborra jó ütemben gyűlnek az
adományok. Meg is rendeltük az alkotást. Jövő tavaszra remélem elkészül. De még előtte, szeptember 12-14. között lesz egy
nagy rendezvényünk. E héten írtuk alá a Magyar Dal Napja
szervezőivel a szerződést, mely szerint Martonvásár ad otthont a Magyar Népdal Napjának. Szeretnénk hagyományt teremteni és a 90-es évek eleji rendezvényekhez hasonló fesztivált létrehozni, természetesen már „21. századi” tartalommal.
Addig persze még foci VB. Nem tudom Önök hogy vannak vele,
nekem úgy tűnik az európai nagyágyúk túlzottan jóllakottak, a
„szegény” latin-amerikaiak viszont hajtanak. Ebből egy brazilargentin döntő néz ki…?! Persze egyesek szerint a foci olyan
játék, amit 11-en játszanak, és a németek nyerik…
Majd meglátjuk! (lapzárta: 2014. július 1. – szerk.) Akit esetleg a
VB nem hoz izgalomba, annak is jó pihenést kívánok!
| Szabó Tibor

CSAK ÉNEKEL,
CSAK NÉPDALOKAT
Kérem, ismerjék meg a martonvásári Magyar
Népdal Napja arcát!
Kacsó Hanga Borbála tizenhét éves. Szülei Erdélyből költöztek
Szolnokra, ahol jelenleg is élnek. Négy évvel idősebb nővére
és ő már itt születtek. Szolnokon járt általános iskolába, majd
„tovább énekelte magát” a Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézményébe. Ahogy
ő fogalmaz: Vácra költözött a Konziba.
Hanga nem szokta még(?) az interjút. Akkor, mindössze
néhány naposan a „Fölszállott a páva” (páva) győzteseként
nem sablonos válaszokat adott, hanem őszintéket.
FM Milyen az a Hanga, amelyik nem énekel?
Olyan nincs. Otthon is, másutt is, mindig énekelek.
FM Majdnem mindig népdalt?
Nem majdnem, mindig!
FM Hogyan kezdte?
Beleszülettem, észrevétlenül ívódott belém. Jártunk haza,
Erdélybe. Ott a családi összejövetelek, a vacsorák mindig
közös éneklésbe torkollottak. Amíg nagyon kicsi voltam erre
aludtam el.
FM Csak elaludt rajta?
Egy idő után jött magától az éneklés is. Beszálltam a nagyokhoz, testvéremmel együtt. (Csenge nővérem a néprajzba
fektette tudását.)
FM Most Vácott dalol. Szolnokon is énekelt?
Népdalkörben énekeltem, ezért sok-sok fogadott nagymamám van. Már ott kaptam eredeti felvételeket, amelyeket
megtanultam - nem volt különösebben nehéz, mivel nagyanyámtól, nagyapámtól is így tanultam -, de hangképzéssel
nem foglalkoztam.
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FM Hogyan került Vácra?
Szolnokon volt egy kedves énektanárom. Ő javasolta, hogy
oda menjek, és bár nagyon nem volt kedvem, mert inkább
helyben szerettem volna tovább tanulni, mégis beadtam a
derekam. Elmentem Vácra, és ahogy megláttam az épületet,
éreztem családias hangulatát, megtetszett, elvarázsolt. Kifelé
menet már tudtam, hogy ott a helyem.
FM Nem szedi szét a népszerűség?
Nem, próbálok mértéket tartani. Nem vállalom túl magam.
FM Az iskolában örültek az eredménynek?
Igen, osztályfőnököm is gratulált!
FM Szülei mit szóltak?
Anyukám a döntő ideje alatt olyan nyugodt volt, mint amilyen talán még soha. Amikor kérdezték tőle, hogy szerinte ki
nyerjen, azt válaszolta, neki mindegy, és én is ugyanezt
éreztem. Nagyon örültem, hogy Levi (Vaszi Levente - szerk.)
került oda velem, mert lélekben olyan, mint én. Nem versenyeztünk. A kezdés előtt volt egy nagy-nagy spontán közös
zenélés, éneklés, amit sokan megkönnyeztünk. Átszellemülve,
egymás kezét fogva énekeltünk, éreztük, hogy a végéhez érkeztünk. Hihetetlen hangulat volt, egymásba karolva együtt
zenéltünk, együtt énekeltünk. A pávának, a népzenének és a
népi éneknek ez a lényege.
A teljes interjú a facebook.com/bbkozpont-on és a
martonvasar.hu oldalon olvasható.
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KÉRDEZZEN!
Kérdéseinkre Horváth Bálint válaszolt.
FM Mikorra készül el a rendezvényközpont és mikorra
az óvodamúzeum?
Mindkét épületünk nyár végére készül el teljesen, a szeptemberi fesztivál keretében adjuk át őket. A nagyközönség is
akkor, tehát szeptember 12-én járhatja majd be.
FM Kész lesz szeptemberre a sportpályához vezető út,
és mi az a földhalom az út mellett a Malom utcában?
A sétány augusztus 20-ára elkészül, a földhalom csak építési deponálás, de hosszabb távon azon a Malom utcai telken képzeljük
el az „Ifiparkot”, a fiatalok és a fiatalos felnőttek játszóterét.
FM Miért ilyen modern épület az új Óvodamúzeum
épülete?
Műemlékes alapelv, hogy az újat a régitől markánsan meg
kell különböztetni. Ilyenkor rendszerint üvegépületeket ala-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
Képviselő-testületünk június 24-én tartotta soros ülését. A legfontosabb megtárgyalt és elfogadott napirendek a következők voltak:

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete a kormányzati támogatás előirányzat-módosításának előkészítéséről szóló 71/2014. (IV.29), valamint a „Bontási tevékenység elvégzése vállalkozási szerződés keretében”
tárgyú 65/2014. (IV.01.) határozatainak módosítására.

!

FELHÍVÁS

SEGÍTÜNK, HOGY SEGÍTHESS!

A BBKözpont 2014. 09. 12-14. között zajló eseményekre
keresi és várja azokat a középiskolásokat, akiknek az érettségi feltételeként 50 óra önkéntes munkát kell végezniük.
A részletekről a www. martonvasar.hu/onkentes oldalon
tájékozódhatnak. Az önkéntes munkát végzők között
kisorsolunk napi jegyeket a 2015. évi Balaton
Soundra, Sziget Fesztiválra és bérletet az Efottra.

VÁROSUNK KEMENCÉJE

Tisztelt Martonvásáriak! A Martonvásári Kulturális Egyesület forrást nyert el a Földművelésügyi Minisztériumtól a város kemencéjének megépítésére. A kemencét az új rendezvényközpontunkhoz illeszkedve szeretnénk megvalósítani.
Ezért arra kérjük Önöket, hogy ötleteiket, elképzeléseiket
osszák meg velünk. Ha tudnak jó kivitelezőt, akkor arról is
szeretnénk információt kapni, azért, hogy a legjobbat és a
legpraktikusabbat alkothassuk meg Önökért, Önöknek.
e-mail cím: martoninyar@martonvasar.hu
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kítanak ki az építészek, de egy múzeumszárnynak az nem
lett volna megfelelő. A legjobb megoldásnak ezt az íves –
így a kápolna kialakítására rímelő – aszimmetrikus „hajó”
formát találtuk és találták az engedélyező műemlékes
szakemberek. A „hajó” így játékosságával is megtestesíti az
Óvodamúzeumot. Tervezőként meg kell állapítanom, hogy a
minőségi, kortárs építészet elfogadottsága Magyarországon
nem általános, de higgyük el mindnyájan, hogy egy szakmailag-esztétikailag kimagasló építészeti alkotás készül el
Martonvásár főterén, mely több szakmai folyóiratban, portálon meg fog jelenni!
FM Mekkora rendezvény lesz a szeptemberi fesztivál,
mire számít a város? Ki finanszírozza?
A szeptember 12-14. között megrendezésre kerülő fesztivál országos hatókörű, a környéket megmozgató, reményeink szerint többezres nézőszámot produkáló esemény lesz.
A szervezés költségeit az önkormányzat (közös kassza) a
BBKözpont intézményén keresztül, a rendezvényköltségeket
az intézmény az elnyert pályázatainak és a megnyert szponzoroknak köszönhetően tudja biztosítani.

Javaslat vállalkozási szerződésekből adódó kötbér fizetési
kötelezettségtől való eltekintésre.
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról; beszámoló a Martongazda Kft. 2014. évi első negyedéves tevékenységéről; a Martongazda Kft. ügyvezetőjének
záró beszámolója.
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének módosítására.
Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.
A bizottsági és képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit melyek a részletes döntéseket is tartalmazzák – hamarosan
a www.martonvasar.hu oldalon érhetik el.

|

!

Horváth Bálint • kabinetvezető

KÖZLEMÉNY

A „Martonvásárért” Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okirat
7/A/2. j) pontjában foglaltak alapján a 2014. június 19-én
megtartott ülésén hozott döntésekről a következők szerint
ad tájékoztatást. Az Alapítvány Kuratóriuma a Martonvásár
németországi testvértelepüléséről, Baienfurtból érkező kórus
elszállásolásának és ellátásának költségeihez 108 000 Ft.,
azaz száznyolc-ezer forint egyedi céltámogatás nyújtásáról hozott döntést. Emellett a jövőre nézve úgy határozott, hogy
a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló
(évi rendes) kuratóriumi ülésen kívül sürgős esetben, egyedi
kérelmek vonatkozásában az elnök előterjesztésére elektronikus úton való szavazással hozza döntéseit.
| Dr. Szabó Balázs • alapítványi titkár
Tisztelt Martonvásáriak! Az Óvodamúzeum 2014. aug. 04-től
2014. szept. 11-ig költözés miatt zárva tart. Megértésüket
köszönjük. 2014. szept. 12-én, az új helyen, megújult tartalommal, igényes környezetben, rengeteg újdonsággal várjuk
kedves látogatóinkat. 		
| BBKÖZpont
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TÖRTÉNET EGY
ÚJ SEPRŐRŐL…
Barátságunk, no meg a tisztesség is úgy kívánja, hogy eleget tegyek Alpolgármester Úr felkérésének és írjak néhány
sort magamról és másokról…
Családunk a kincses Bácskából származik, tanulmányaimat
előbb Baján, majd Győrött és Budapesten végeztem, mint
mérnök-tanár-közgazda. A feleségem Hederics Zita Éva zalai
lány, aki Nagykanizsán, Miskolcon és Budapesten tanult szociológus. Közös életünket a XI. kerületben éltük, Ő a hajléktalanokat segítette én a közösségi közlekedés országos szervezetében
voltam vezető, amikor 2000 táján módszeresen keresni kezdtük
egy igazi családi fészek helyét. Két évbe telt, amíg meghoztuk a
közös döntést: ez a hely Martonvásár, ahol a nyugalom és csend
otthona jól megfér a komolyzenei kultúrával és a mecénások
tiszteletével. Elsőszülött leányunk, Virág Kincső születését követően költöztünk be egy szépen felújított házba, melynek kivitelezését a tervezéstől az átadásig helyi vállalkozókra – többek
között Gucsek Istvánra – bíztam. Később a család összefogása
és a nagyszülők bevonása érdekében belevágtunk egy új épület

megépítésébe is, hasonló feltételekkel. Mindkét ingatlant
a mai napig helyi szakemberek javítják. A választásunkban
erősen közrejátszó Brunszvik Óvodában sem csalódtunk,
jelenleg Viola Blanka lányunk jár oda, ahol nagyszerű barátokra és kiváló óvó nénikre, dadusokra talált.
Az erős közösség vonzása folytatódik, Virág már a Művészeti
Iskolában táncol, az Imre Sándor Szeretetszínház társulatában
bontogatja szárnyait, Zita a Könyvtárban tartott mesefoglalkozást az ovisoknak a kamaraerdei Waldorf közösségben megismert Pásztohy Nérivel. Az új Forum Martini Polgárőr Egyesületben barátom, Bordás Ferenc felkérésére aktív szerepet
vállalva segítem a jogszerű működést és az országos szövetséggel való kapcsolattartást. A Zöld Erdő Vt. tagjaként szívesen
dolgozom szabadidőmben a határban vadetetőket készítve,
erdőalját kaszálva és (kötelességből) a szemetet is gyűjtve.
Elődöm, Dohárszky István a váltás mellett döntött, így új
lehetőséget kaptam. Sokrétű, összetett feladat ez, melyben sok
a kihívás, de benne van az alkotás, az igényesség, a rend és
kulturált környezet iránti elkötelezettség, melyek számomra
fontos értékek.
A két István mentorálása, Megyeri Lászlóné Margitka és
Varga Péter (a két megszállott, nagy munkabírású csoportvezető) segítsége és a Hivatal munkatársainak támogatása mellett
egy hónapom volt a felkészülésre. Mindannyiuknak köszönöm.
Igyekszem megszolgálni a megelőlegezett bizalmukat, és jó
gazdája lenni a településnek. Ez lehetetlen vállalkozás a jóakaratú többség példamutatása nélkül, mellyel egyben lehetőséget
is ad a nemtörődöm kisebbség számára életvitele megváltoztatására. Martonvásár közösségének és a Martongazda Nonprofit
Kft.-nek nagy szüksége van az együttműködésre, közös gondolkodásra és a közös jótettekre. Tegyük ezt személyesen, telefonon,
vagy a hamarosan megújuló honlapunkon keresztül. Várjuk az
észrevételeiket, kérdéseiket, építő kritikájukat, a közös cél érdekében minden Martonvásári Polgár szemére és kezére szükségünk van. Aki viszont segítségre szorul, annak kedvező vállalási díjjal segítünk rendben tartani, takarítani a kezelésében
levő ingatlanokat, közterületet is. | Vörös Péter • ügyvezető

MEGÚJULÓ
POLGÁRŐRSÉG

A megújulóban levő martonvásári polgárőrséggel kapcsolatban tájékoztatjuk Martonvásár város Polgárait a jelenlegi
helyzetről. A Forum Martini Polgárőr Egyesület alapszabálya 2014. április 23-án aláírásra került. Az új egyesület
bejegyzése folyamatban van.
További tagok, támogatók jelentkezését várjuk. Az időbeni
elfoglaltság havi szinten 4-5 óra. Célkitűzéseink: Az Országos
Polgárőr Szövetség által meghatározott programok végrehajtása. 1 polgárőr – 1 iskola program (zebra környezetében
figyelő és forgalmi felügyelet). Időszakosan, posta igénye
szerinti, kísérő szolgálat kialakítása. Figyelő szolgálat lefedése nappali, illetve éjszakai időszakban. Rendezvények
biztosítása. Időszakos forgalom terelés. Rendőrséggel közös
járőrözés (hatósági tanú program). Katasztrófavédelmi
feladatok ellátása.
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Juttatások: Az érvényes igazolvánnyal rendelkező tagoknak
az alábbi kedvezmény csomagot állítottuk össze: Spec-Véd
Bt. Autósbolt, Fehérvári út (15%); Martonacél Kft. (TrapézCserepes lemez www.martonacel.hu) (5%); Műszaki Diszkont
–Raktár áruház (5%); Martonvásár Fatelep: (5%); Papír – írószer
üzlet: (10%); Frigo-Szuper Bt. – Klíma hűtőszerelés: (10%);
Golden Tigers Kungfu Iskola: (15%) (www.goldentigers.hu);
Martsoft Kft Csapatépítő játékok (10%) (www.martsoft.hu)
Rendezvény biztosítás. Támogatók: Turcsányi Asztalos műhely; Benkő Grafika (www.motormatrica.hu).
Új tagok, támogatók jelentkezését várjuk a +36/30 297-5104
telefonszámon.
| Elnökség
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CSALÁDI DÉLUTÁN
AZ ÓVODÁBAN

Június 13-án rendezte meg intézményünk az óvoda alapítványával közösen a már hagyományosnak mondható családi
délutánunkat. Nagy örömünkre az idén ismét nagy érdeklődés kísérte rendezvényünket.
A programok 16 órától kezdődtek, amikor a megnyitó után
Nagy-Kuthy Dance Studio kis balerinái varázsolták el a
közönséget. A táncbemutató után közös családi torna következett, majd ki-ki saját igénye-kedve szerint válogathatott a
felkínált lehetőségek közül. Akinek kedvük volt kipróbálhatták az akadálypályát, részt vehettek a roller versenyen,
ugrálhatttak a 4 légvár valamelyikén, lovagolhattak pónin,
megismerkedhettek a terápiás kutyákkal és a munkájuk
fontosságával, ülhettek rendőr, illetve pénzügyőr autóban,
felülhettek motorra, s aki vállalkozó kedvű volt, annak az 5
arcfestő egyike elkészítette kívánságát: meseszép pillangók,
virágok, tigrisek készültek. Különböző kézműves technikák
segítségével csodálatos dolgok kerültek ki a gyerekek kezei
közül. Lehetett kavicsot festeni, nyakláncot fűzni, virágot
ragasztani, hangszert készíteni, stb.
Vidámságot csempészett a délutánba Muki bohóc műsora,
majd Cserta Gábor táncházban mozgatta-táncoltatta meg a
kicsiket, nagyokat egyaránt.
A vitamin sarokban Gutyán Henrietta dietetikus segítségével

EGÉSZSÉGNAP 2014.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben a tanévben
is megrendeztük az egészségnapot.
A felső tagozatos diákok különböző foglalkozásokon vehettek
részt, ahol meghívott szakemberek válaszoltak a gyerekek
kérdéseire. Az ötödikeseknek dr. Boér Judit fogorvosnő jó
hangulatú előadást tartott, ahol a „Rágjál sokat, mossál
fogat” szlogen köré rendszerezte mondandóját. A gyerekek
választ kaptak arra, hogyan tudják fogaik épségét minél tovább megőrizni. Meleg Jánosné Terike, a Fejér megyei ÁNTSZ
dolgozója az állatokról emberre terjedő betegségekről tartott
előadást, majd Fergencsné Farkas Beáta az energiaitalok
káros hatásaira hívta fel a figyelmet.
Ezután testnevelő-tanáraik, Udvarosné Nagy Márta és
Sulyokné Czagler Katalin vezényletével „FUT-FITT” terepfutáson vehettek részt a gyerekek.
A hatodik évfolyamon dr. Pásztor László és kollégája a
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az egészséges táplálkozással, a gyümölcsök-zöldségek fontosságával ismerkedhettek meg a gyerekek. Ezen a napon
senki nem maradt mese nélkül, hiszen az Imre Sándor
Szeretetszínház martonvásári színjátszóinak egy kis csoportja Bartokos Tamás vezetésével előadta a „Terülj, terülj
asztalkám” című mesejátékot.
A változatos eseményeket teljes szív és érrendszeri szűrések
egészítették ki. Volt EKG-készítés, testzsír-szintmérés,
vérnyomásmérés, vércukor- és koleszterinmérés.
A rendezvényt Mikola Péter zenés műsora zárta. Ezt az előadást Martonvásár Város Önkormányzata támogatta. A nap
végén minden óvodás ajándékkal térhetett haza.
Reméljük, hogy mindenki megtalálta a számára megfelelő
programot, és jó érzéssel gondol vissza erre a szép nyári
délutánra. Köszönjük az óvoda dolgozóinak és mindazoknak
segítségét, akiknek támogatása nélkül nem jött volna létre a
rendezvényünk.
| Riczuné Ilyés Katalin, Morberné Balogh Eszter

dohányzás ártalmait és következményeit ecsetelte, majd dr.
Peredy Margit „elsősegélyben” részesítette a gyerekeket,
akik nagyon élvezték a különböző kötözéseket, főleg úgy,
hogy nem is volt sérülés.
Ezután Csatári Vera gyógytornász a helyes testtartásra
hívta fel a figyelmet, és tartásjavító tornagyakorlatokat
végeztetett a gyerekekkel.
Horváth Márta védőnő az egészséges étkezés mikéntjét
ismertette. Megtudhattuk, hogy mi után mit és mivel együnk.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a foglalkozások vezetői
között három kedves volt tanítványunkat is üdvözölhettük,
akik a hetedikeseknek tartottak nagysikerű előadásokat.
Dr. Szeles Flórián Péter - aki az ORFI-ban dolgozik - a vérzésekről, a mentősök munkájáról, az újraélesztésről beszélt,
Novozánszki Soma – aki az ELTE TTK-n immunológiát tanul
– „Mindennapi allergiáink” témakörben nyűgözte le a
gyerekeket. Szabó Dóra, a Pannon Egyetem hallgatója, aki
már évek óta visszajár hozzánk, kedvenc gyógynövényeinkről tartott szemléletes, kóstolással egybekötött órákat.
A nyolcadikosok a felnőtté válással és a szexuális élettel
kapcsolatos kérdéseikre kaphattak választ Bíróné Füzi Évától.
Az előadások közötti szünetekben ropogós, friss zöldségeket
kóstolhattak a gyerekek, majd túrót, tejfölt, sajtot és almalevet.
A zöldségek tisztítását számtalan kollégám segítette, amit
ezúton is köszönök nekik. Az előadókkal Dolinka Zsoltné
Éva tartotta a kapcsolatot, munkája ezúttal is nélkülözhetetlen volt. A zöldségfélék megvásárlásához A Martonvásári
Gyemekekért Alapítvány nyújtott anyagi támogatást.
Köszönjük!		
| Rottenberger Sándorné
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TANÉVZÁRÓ
Június 20-án tartottuk a ballagással egybekötött tanévzáró ünnepélyünket. Az idén 472
tanuló fejezte be a tanévet. A diákok többsége
szorgalmasan dolgozott, ezt bizonyítja az iskola
jó tanulmányi átlaga.
Nyolcadikosaink közül 23-an gimnáziumban, 20-an
szakközépiskolában, 12-en szakiskolában folytatják majd

tanulmányaikat. Diákjaink munkáját az első évfolyamon
szövegesen, a többi évfolyamon érdemjegyekkel értékeltük.
A legkiválóbbak a szép bizonyítvánnyal együtt dicsérő
oklevelet és könyvjutalmat vehettek át osztályfőnökeiktől.
A következő tanulók büszkélkedhetnek kitűnő tanulmányi
eredménnyel:
1.a: Baczoni Róza, Botos Lili, Izsányi Kata, Somogyi
Viktória, Turcsányi Panna 1.b: Bíró Krisztián, Kárász
Péter, Nagy Luca, Tőzsér Áron, Wagner Viola 1.c: Bordás
Kinga, Boross Tímea, Gönczi Máté, Seeman Gábriel,
Vida Tibor Dániel 2.a: Bernáth Anna, Rácz Benedek,
Renglovits Anna, Soós Gergő, Tóth Luca 2.b: Bubálik
Sára, Gurabi Evelin, Lazók Petra, Mednyánszky Erzsébet,
Nagy Lilla, Pákozdi Zétény Márk, Pók Panna Anett, Süle
Kincső Viktória, Vida Bori 2.c: Hegedüs Máté, Kovács
Anna, Kovács Hajnal 3.a: Kazsimérszky Nóra, Rácz
Réka, Sachs Beáta, Styevkó Amina, Süle Dorina, Szili
Mónika 3.b: Ács Tamás, Benkó Zsolt, Boross Kinga, KissBlézer Jázmin, Kozári Réka, Pálinkás Panna, Pintér
Patrik, Tímár Adrienn 4.a: Fekete Adél, Horváth Márk,
Kálfári Dóra, Keresztesi Dominika, Prosser Natália,
Szigeti Orsolya 4.b: Berki Nóra, Boriszov Tímea, Lazók
Blanka, Nagy Orsolya, Szilágyi Virág Anna, Vajda Róza
4.c: Gselmann Tünde Lili, Hegedüs Péter, Mednyánszky
Pál, Szilasi Hanna, Horváth Celina 5.a: Hoffmann
Balázs, Rezessy Júlia Sára, Sachs Róbert, Váradi Rebeka
5.b: Gábor Ákos, Gyurman Nikoletta, Hargitai Eszter,
Nemes Gáspár, Szabó Anna 6.a: Nagymáthé Nikolett,
Rácz Dániel, Süle Barnabás, Szigeti Noémi 6.b: Baczoni
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Ádám, Berki Edina, Gábor Márton, Nagy Bálint, Perczel
Dénes 6.c: Dávid Cintia 7.a: Fekete Aliz, Kovács Vivien,
Rezessy Lili, Sulyok Bence 7.b: Kazsimérszky Áron 7.c:
Bencze Vanessza, Dohárszky András 8.a: Buda Eszter,
Buda Zsófia, Gyulay Júlia, Kardos Angelika, Princzinger
Nikolett Enikő 8.b: Szeidl Bence 8.c: Udvaros Dóra Anna
Hagyományaink szerint a nevelőtestület Beethoven-emlékplakettel jutalmazta azokat a végzős diákokat, akik nyolc
éven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el:
Buda Eszter, Buda Zsófia, Gyulay Júlia, Kardos Angelika,
Szeidl Bence és Udvaros Dóra Anna.
A “Jó tanuló – jó sportoló” címet és a vele járó jutalmat

az idén Udvaros Dóra Anna és Szeidl Bence vehette át.
Apró ajándékkal búcsúztattuk azokat a nyolcadikosokat, akik
több éven át énekeltek az iskolai kórusban: Buda Eszter, Buda
Zsófia, Gyulay Júlia, Horváth Anna, Kardos Angelika,
Kövér Melánia, Kunos Luca, Mata Andrea, Németh
Bianka, Princzinger Nikolett Enikő és Szalay Vivien.
Végül az igazgatónő megköszönte azoknak a szülőknek a segítségét, akik aktívan tevékenykedtek a szülői munkaközösségben: Buda Gabriella, Gyulayné Orosz Ágnes, Hargitai
Lászlóné Bencsik Emőke, Szeidlné Száraz Krisztina,
Kártye Amelia és Vargáné Kupi Mária.
A fárasztó munka után végre itt a vakáció. Mindenkinek
kellemes nyarat, jó pihenést kívánok.
Találkozunk szeptember 1-jén.
| Szeidl Hedvig

Tisztelt Szülők!
A 2014-2015-ös tanév tankönyveinek rendelése
lezárult. Az első és a második évfolyam tanulói illetve a
tankönyv-támogatásra jogosult tanulók a tankönyveket
ingyenesen kapják. A többi tanulónknak a KELLO (tankönyvterjesztő) kipostázza a tankönyvek árát tartalmazó csekkeket, melyeket a nyár folyamán kell Önöknek
befizetniük. A tankönyvek árát átutalással is kiegyenlíthetik, a KELLO pontoknál utalvánnyal is fizethetnek.
Szeptember 1-jén azok a tanulók kapják meg a tankönyveket, akik a befizetést igazolni tudják a csekk,
átutalás vagy a KELLO pontnál kapott igazolás fénymásolatával.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MINDENT MEGTETTÜNK…
A Martonvásári Kulturális Egyesület 10 millió forint uniós támogatást nyert a „Tegyünk együtt egészségünkért” c. projekt megvalósítására. (Azonosító száma: TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1328.)
A projekt 2014. június 30-án befejeződött.
Kultúra és egészség? Igen, az egészségkultúra ma már elengedhetetlen része életünknek. Számos olyan programot kínáltunk, ahol ki-ki igényeinek, erőnlétének megfelelően tudott válogatni a különféle egészséggel és mozgással kapcsolatos
szolgáltatások között. Az egészséges alapanyagok és főzési technikák elsajátításával sokan próbálkoztak. Előadásainkon
olyan témákat vetettünk fel, melyek mindennapos életünket érintették.
• A két egészségnapon összesen több mint 1200-an vettünk részt.
• A sporttáborokból a gyerekek alig akartak hazamenni.
• A bajnokságok jó hangulatban teltek. Mindenki komolyan vette a megmérettetéseket.
A legfontosabb az, hogy elindítottunk egy olyan folyamatot, amelyben az egészségnek, a rendszeres sportnak fontos helye van.
Az igények és lehetőségek ismeretében szeptembertől folytatjuk, már az új helyünkön, a Brunszvik-Beethoven Központban.
Kapcsolat:
Martonvásári Kultúrális Egyesület
2462 Martonvásár Budai út 13.
Telefon/fax: 06/ 20-941-8319
e-mail: martoninyar@martonvasar.hu

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
DIÁKOKNAK
Martonvásár Város Önkormányzata évente egy alkalommal
szociális ösztöndíj formájában támogatást nyújt a szociálisan rászoruló, tehetséges közép- és felsőoktatásban, nappali
tagozaton tanulmányokat folytató diákok részére. Az e célra
elkülönített keretösszeg 100-100 ezer Ft. A sikeresen pályázók mindkét esetben 10-20 ezer Ft összegű egyszeri támogatásban részesülnek.
A támogatás odaítélésének feltételei
középiskolások esetében:
• a tanuló és gondviselője rendelkezzen állandó bejelentett
lakcímmel Martonvásáron és életvitelszerűen is a településen
tartózkodjon
• megfelelő (legalább 4.00) tanulmányi átlag, melyet a bizonyítvány fénymásolata igazol
• a családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg
a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító
jövedelemhatárát (37.050 Ft családban nevelkedők esetében

illetve 39.900 Ft egyszülős családban nevelkedők esetében)
A támogatás odaítélésének feltételei
felsőoktatásban résztvevők esetében:
• a hallgató rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel
Martonvásáron
• megfelelő (legalább 4.00) tanulmányi átlag, melyet az index
fénymásolata igazol
• a családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg
a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító
jövedelemhatárát (37.050 Ft családban nevelkedők esetében
illetve 39.900 Ft egyszülős családban nevelkedők esetében).
A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok, akik
egyszülős családban nevelkednek. A részletes feltételek és
a pályázati adatlapok beszerezhetők az Önkormányzatnál,
illetve letölthetőek a város honlapjáról.
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. szeptember 10.
A pályázatok elbírálásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a pályázatok beadási határidejét követő soros
ülésén.
| Martonvásár Város Önkormányzata

ÁLLÁSHIRDETÉS
Lakatos és kőműves pozícióra munkatársat keresünk.
Munkavégzés helyszíne: Martonvásár.
A jelentkezéseket a 06 22/569-012-es telefonszámon várjuk.

APRÓHIRDETÉS
Tisztelt Ingatlantulajdonosok és -keresők!
Ha ingatlant szeretne eladni vagy venni, értékbecslést rendelni, hívjon, szívesen segítek. | Eötvös Péterné, ingatlanközvetítő, értékbecslő. • 06 30 / 341-0975
eotvos.beata@t-online.hu • www.ingatlan-martonvasar.hu
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Helyi lakosként vállalom,
a használaton kívüli mosógépek,
számítógépek, akkumulátorok,
bútorok és fémhulladékok
ELSZÁLLÍTÁSÁT,
akár fizetés ellenében is.
Balogh Sándor 06 30/ 838 -7169
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SAKK HÍREINK
2013/2014 FEJÉR MEGYEI I. OSZT.
SAKK BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE:
Helyezés
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Csapat			
Sárosdi SE.		
Etyeki KSE.		
Móri SE.			
Bodajki SE.		
MartonVál SC.		
Fehérvár SE. II.		
Király Sakk SE. II.		

Pont
27,5
24,0
23,5
23,5
23,5
22,0
21,0

A sakk bajnokság kiegyenlített, izgalmas küzdelmeket
hozott, helyenként szikrázó csatákkal. Plusz fél ponttal
bronzérmet, egy ponttal ezüstérmet szerezhettünk volna és
csak Buchholtz számitással szorultunk az ötödik helyre.
Játékosaink: Horeczky Tibor, Farkas László, Sziklai István,
Schaum Béla, Katona Vilmos, Zelena Zsolt, Varga József,
Dolinka Zsolt, Horváth Péter, Zelena Viktor, Kelemen
Krisztián, Marton Szabolcs. Gratulálunk helytállásukért!
Köszönetet mondunk Martonvásár Önkormányzatának az
éves sporttámogatásért, a Családsegitő Szolgálatnak a versenyeink helyszinéért, és a Drago Rosso pizzériának a csütörtöki
edzéseink és versenyeink helyszinéért, ahol továbbra is várjuk
a sakkbarátainkat csütörtökönként 16-21 h közötti edzéseinken.

ORSZÁGOS SAKK DIÁK OLIMPIA EGYÉNI
AMATŐR VERSENY BUDAPEST 2014.
Három 4. helyezés jutott Fejér megye sakkózóinak, ebből
ketten martonvásáriak. Az V. korcsoportban Marton Szabolcs
(Vörösmarty Ipari Szakképző Iskola, Székesfehérvár) és a
VI. korcsoportban Kelemen Krisztián (Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Velence).
Gratulálunk a MartonVál fiatal versenyzőinek!
Június 22-én zajlott a Drago Rosso pizzériában 25 sakkozóval
a nyári sakk meghívásos tornánk Érd, Százhalombatta és a
MartonVál egyesületei között.
A verseny 7 fordulós svájci rendszerben Schaum Béla
versenybíráskodásával került lebonyolításra. A verseny díjait
a Pizzéria és a csapatok vezetői ajánlották fel. A verseny
abszolút győztese: Csóli Ödön, 6,5 pont Százhalombatta, 2.
helyezett Rosta Sándor 6,0 pont Százhalombatta, 3. lett
Szécsi Péter szintén Százhalombattáról.
Legjobb érdi Holtság István 4,5 pontal, legjobb MartonVáli
sakkozó és a 2. legjobb ifjúsági Marton Szabolcs 4,5 pont, 3.
legjobb ifjúsági versenyző Kelemen Krisztián 4 ponttal lett.
A nyári sakk versenyünk a generációk csatája is volt egyben,
hiszen a legidősebb résztvevő a 84 éves Völgyi Ferenc Érdről,
míg a legfiatalabb a 9 éves Hajós Orsolya volt Százhalombattáról. Köszönetünket fejezzük ki, hogy versenyünket a
Drago Rosso pizzéria hangulatos kerthelyiségében rendezhettük meg!			
| Dolinka Zsolt

LABDARÚGÁS
Véget ért a szezon, őszi szereplésünket a tavasz folyamán
feledtetni tudtuk, remek mérkőzéseket játszottunk, a végén
a bajnokságban 7. helyen zártunk.
Szeretnénk rendezni a sorainkat, megfelelő hátteret kellene
biztosítani, ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni, meg kellene
tartani meghatározó játékosainkat és igazolnunk is kellene.
Hogy mit hoz a jövő azt meglátjuk, szeretnénk a csapatunkban olyan játékosokat látni, akik mindent megtesznek a sikerért, a csapatért, egy biztos ehhez megfelelő hátteret kell
biztosítani.
Ifi csapatunk a 6. helyen végzett, sok játékos a felnőtt csapatban is bemutatkozott.
Serdülő csapatunk a 3. helyen végzett, gratulálunk a srácoknak a remek teljesítményért.
Jelenleg mindenki a vakációját tölti, a felkészüléseket július
hónapban kezdik csapataink.		
| MSK

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

Véget értek a Bozsik programok U7-9-11-13-as korosztályaink
részére. A gyerekek remekül szerepeltek, U13-as csapatunk
a megye kiemelt csoportjába került.
U14-es csapatunk a megyei bajnokság 3. helyén végzett
a Videoton és a Puskás Akadémia mögött. Gratulálunk a
FORUM MARTINI / 2014. JÚLIUS

gyerekeknek a remek hozzáállásért és a remek teljesítményekért.
A bajnokság végén edzőtábort szerveztünk Szovátán az
U13-14-es korosztály részére. Nyolc napot töltöttünk Erdély
szívében, remek körülmények közt igaz barátok fogadtak
minket. Edzettünk, edzőmérkőzéseket játszottunk, kirándultunk, fürödtünk és még sorolhatnánk, remek időszak volt,
egy élménnyel gazdagabbak lettünk.
Itt a vakáció, jön egy kis pihenés, majd jönnek az őszi kiírások, programok.			
| Mustang SE
Mikor lesz a sportpályán kerítés, öntözőrendszer,
felújítás...?
A felújítást elhalasztottuk a 2014-2015-ös szezonra,
ugyanis a nagy beruházással kötöttük össze a felújításokat.
11

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Csepeli Ádám
Czipa László
Erős Júlia
Schmidt András Toma
Szalkai Minka Júlia

3 pár

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!
Előző számunkban Marozsán Bence
János nevét tévesen kaptuk meg,
ezért édesapja nevét közöltük. A
téves közlésért elnézést kérünk!

ELHUNYTJAINK*

Győrfi Lajosné / 91 éves
Gönczi János Imréné / 76 éves
Badics Ferenc / 74 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

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

*Rendelkezésre álló adatok alapján.

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Hatósági osztály ............................................ 22 / 569-284
Gyámhivatal ................................................... 22 / 569-288
Munkaügyi Kirendeltség, Martonvásár .. 22 /460-023
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27. Telefon: 22/460-637
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: tanácsadás 08.00-10.00, rendelés 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-10.00 | Péntek: 08.00-12.00

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: 22 / 460-053
Tisztelt Betegeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyári
szabadságolások miatt 2014. 06. 16. – 08. 30.-ig a
rendelési idő 08:00 – 14:00.-ig tart.
08:00 – 09:00 injekció, kötözés, adminisztráció.
A helyettesítő orvos az Önöket érintő valamennyi
ügyben (receptírás, táppénz, beutalás) mindkét körzet
betegét ellátja.
Dr. Jambrikné dr. Takács Imola, Dr. Czikajló Gyula

2462 Martonvásár Szent László u. 2. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

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.

Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek nappali ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

ORVOSI RENDELÉS

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

LABOR INFORMÁCIÓ
Helyszín: orvosi rendelő – minden munkanap 6.45-8.30 (Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 8.00-ig érjenek ide!)
FORUM MARTINI / 2014. JÚLIUS
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KERTBARÁTOKTÓLKERTBARÁTOKNAK
JÚLIUS 15 - AUGUSZTUS 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
CUKKINISALÁTA FETÁVAL
Pfiffer Zsuzsanna receptje

Cukkini, mint zöld elixír. Könnyű elkészíteni.

HOZZÁVALÓK
• 2 kis db cukkini (fiatal)
• 15 dkg feta sajt
• 20 dkg koktélparadicsom
• 1 csokor petrezselyem
• 1 teáskanál olívaolaj
• 1 teáskanál sherryecet (borecettel helyettesíthető)
ELKÉSZÍTÉSE
1. A cukkiniket megmossuk, végeiket levágjuk, majd a hos�szú, széles szeletekre vágjuk. Mivel fiatal zöldségből készül, a
héját is rajta hagyjuk.
2. Mélyebb tálba helyezzük, a felvágott petrezselyem zöldjével, a félbevágott koktélparadicsomokkal, és a kézzel elmorzsolt feta sajttal összekeverjük, az olívaolajjal és a sherry
ecettel (borecettel helyettesíthető) meglocsoljuk. Jó étvágyat!

SÜTEMÉNY PÁLYÁZAT

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (BBKÖZpont)
BBKÖZpont igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Szent L. út 20.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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Martonvásáron készül a város központja, Óvodamúzeummal, rendezvényközponttal és Beethoven szoborral, valamint a „Für Elise” kávézóval, ahol egyedi, csak
Martonvásárra jellemző süteménnyel (is) szeretnénk
kedveskedni az ide látogató számos turistának. A süteményt a kávézóban szándékozzuk árulni.
Szeretnénk, ha helyi, vagy környékbeli ötletből valósulhatna meg az édesség, amely öregbíti majd a helyet,
kitalálóját, készítőjét is.
Maximum 3-féle süteménnyel lehet pályázni. (Magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek.)
Kérünk mindenkit, aki úgy érzi, süteménykészítő
tudását tovább szeretné örökíteni ebben a formában,
jelentkezzen a Brunszvik-Beethoven Központban további
egyeztetés céljából. (06 22 /460-286)
Jelentkezési határidő: július 25.
| Brunszvik-Beethoven Központ

Konyhakertünkben folyamatosan bővülő kínálattal találkozunk. Zöldségnövényeink friss, konyhaasztalra kínálkozó
termékekkel kedveskednek. Zöldborsó betakarítva, zöldbab,
főzőkukorica, spárgatök, cukkíni, patiszon folyamatosan
szedhetőek. Zöldség, sárgarépa szépen fejlődik, szedhető állapotú.
A talajművelést vékonyan végezzük a nedvesség megőrzése
céljából. Paprikaültetvényünk fő igénye szabadföldön a víz és
a kapa, meghálálja. Felszabaduló területünkön másodvetésként sikeres lehet zöldbab, zöldborsó, őszi retek, nyári saláta
is, esetleg újburgonya célú burgonya vetése is. A dughagymát
Anna napra szedjük fel.
Aszályos időszakban az öntözés fontos. A növényvédelmi
munkát nem szabad lazán kezelni, mert a tetűinvázió is
rendszeresen fellángol. A gyümölcsfákat is támadják – őszibarack, alma, szilvák -, mind ki vannak téve a veszélynek.
Szőlőmunkák is folyamatosan vannak. Termő szőlőben a
hajtás csonkázása, a túlburjánzott hajtások leválogatása,
egyes bőtermő fajtáknál a harmadik fürt eltávolítása,
termésszabályozás okán.
Az időjárási viszonyok kedveznek a gombabetegségeknek,
peronoszpóra, lisztharmat a fő kártevők. Kontakt és felszívódó
szereket kombináltan használjunk. Az ellenőrzés folyamatos.
A túllombosodástól óvjuk a termést, minőségi és betegségi
szempontból.
Virágoskertünk díszei a rózsák, a balkonládákba, nagy
vázákba ültetett különböző szebbnél szebb kúszó virágok,
melyek azonban a napi öntözést megkívánják. Őszirózsa és
legényrózsa palánták fejlődnek, várható hamarosan a virágok
megjelenése.
Évelő virágok tőosztással történő szaporítása is aktuálissá
válik pl. liliom hagymatövek. Új gyep telepítése is augusztus

hónapban aktuális, akár már az első dekádban. Az öntözés
fontos. Citromfű tőről a korona egyelhető és szárítható
későbbi egészség megőrzési céllal, de így járhatunk el
másodhajtású csalán és mentafélék esetében is.
Augusztusban tudunk sikeresen kifejlett muskátli töveket
szaporítani, csupán a téli időszak alatt kell kellő védelem
közepette ápolni, védeni. Március végére bimbós, esetleg
virágos állapot is elérhető.
Meghálálja kertünk virága, zöldsége, gyümölcse fáradozásunkat és költség ráfordításunkat.
| Varga Béla
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HÍRLEVÉL
2014. JÚLIUS HAVI PROGRAMJAINK:
ERCSI
•

Kardiovaszkuláris szűrés – Dr. Pásztor József
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 14.) II. emeleti tárgyaló
2014. július 21. 14:00-17:00 óra
Augusztusban szünetel – következő alkalom: 2014.09.02. 16:00-19:00 óra
•
Gyógytorna – Kormos Géza
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 14.)
minden kedd 19:00-20:00 óra, minden péntek: 14:00-15:00 óra
•
Alkoholellenes Klub – Centgráf Károly
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 14.) II. emeleti tárgyaló
2014. július 30. és 2014. 08. 13. 17:00-19:00 óra
•
Terápiás együttműködés – Dr. Pálfay Annamária
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 14.) II. emeleti tárgyaló
2014. július 21. 17:30 óra
•
Főzőiskola – Farkas Dávid
Kikötő Étterem és Panzió, Ercsi Köztársaság tér 1.
minden szombaton 9:00-12:00 óra között. Jelentkezés: 06 25/520-777 telefonszámon.
		
MARTONVÁSÁR
•

Energia Egyensúly Klub - Dr. Takács Imola
Júliusban szünetel - következő programja: 2014. augusztus 01.

Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda nyitva tartása:
Hétfő: 9:00 - 18:00 | Kedd: 9:00 - 17:00 | Szerda: 9:00 - 18:00
Csütörtök: 9:00 - 16:00 | Péntek: 9:00 - 16:00
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai:
Dr. Nánási Judit - szakmai vezető
Fábiánné Susán Szilvia - dietetikus munkatárs
Gallatz Imre - sportért és mozgásért felelős munkatárs
Az Egészségfejlesztési Iroda az Ercsi Egészségügyi Központban az első emeleten található.

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-770
E-mail: info@ercsirendelo.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu
FORUM MARTINI / 2014. JÚLIUS
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERES TELEPHELYFEJLESZTÉS AZ ALFA-RADIÁL PLUSZ KFT-NÉL
Az ALFA-RADIÁL PLUSZ Kft. 24,6 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert el a
„Telephelyfejlesztés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A több mint 49 millió forint
összköltségvetésű beruházás keretében martonvásári telephelyén egy lakatos összeszerelő csarnok épület
építtetését valósította meg.
Az ALFA-RADIÁL PLUSZ Kft. 2003-as megalakulása óta gumi- és gyorsszerviz szolgáltatásokkal, gépalkatrészek értékesítésével, valamint mezőgazdasági gépek gyártásával foglalkozik. A vállalkozás töretlenül fejlődik, hiszen versenyképes
árai és folyamatosan bővülő szolgáltatási palettája mellett nagy hangsúlyt fektet a partnerek egyedi igényeinek kiszolgálására is. A piaci igényekre alapozva a vállalkozás saját fejlesztésű gyümölcsfa-rázógépek gyártásával is foglalkozik, mely
terület fejlesztése mostanra szükségessé vált.
Jelen projekt keretében a vállalkozás egy lakatos összeszerelő üzem létesítését valósította meg, mely a munkálatok több
fázisának is helyet ad, így biztosítva a jobb minőségű és precízebb végrehajtást. A gyümölcsfa-rázógépek összeállítása a
csarnok létesítését megelőzően szabadtéren történt, mely több szempontból is hátrányt jelentett. A beruházás eredményeképpen javultak az általános munkakörülmények, mely a munkavégzés minőségének növekedését és az összeépítés
hatékonyságát is javította.
A csarnok a későbbiekben a szolgáltatások skálájának bővítéséhez is teret enged, melyek a tervek szerint a teherautók szervizelésének és egyéb mezőgazdasági gépezetek gyártásának irányába mutatnak. A kiterjedt ügyfélkör maradéktalan kiszolgálása érdekében a vállalkozás várhatóan hat új munkavállaló felvételét valósítja meg a 3 éves fenntartási időszak végére. A cél közvetetten és hosszú távon tehát a versenyképesség erősítése a piacon, valamint a stabil partneri kör bővítése.
ALFA-RADIÁL PLUSZ Kft.
Cím: 2462 Martonvásár, Kuti András utca 1.
Telefon: +36 (22) 460-900
E-mail: info@alfaradial.hu
Honlap: www.alfaradial.hu

PUFI HÚSBOLT
Martonvásár, Dózsa György út 7.
MEGNYITOTTUNK!
KÍNÁLATUNK:

SERTÉS • HÍZOTT KACSA
BIRKA • BŐRÖS SÜLDŐ
FÜSTÖLT ÁRU • MARHA
CSIRKE • PULYKA
Nyitva tartás:
Hétfő: 		
Kedd-Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
FORUM MARTINI / 2014. JÚLIUS

zárva
7:00 -11:30 óráig, 14:00-18:00 óráig
7:00-12:00 óráig
zárva
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SZENT LÁSZLÓ NAPI VIGASSÁGOK

Facebookra (facebook.com/bbkozpont) feltöltött képeinkhez szólt hozzá Baloghné Emma.
Megtudhattuk tőle, hogy többedmagával ő
is kint járt a rendezvényen. Gyalog mentek,
ami több mint 1-1 óra sétát jelentett odavissza. A gyermekekkel együtt lovat simogattak, és családjával együtt nagy élvezttel
szemlélte az eseményeket. Köszönete, amely
a BBKÖZpont oldalán landolt a szervezőt, a
Szent László Völgye Lovas Egyesületet illeti:
„NAGYON KÖSZÖNJÜK”.

FÜSTJELEK AZ
INDIÁNOK
FÖLDJÉRŐL

FORUM MARTINI / 2014. JÚLIUS

Egy júniusi vasárnap délután csaknem ötven
martonvásári katolikus hittanos érkezett az
indiánok földjére.
Ekkor még „sápadtarcúak” voltunk, de miután sikeresen
kiálltuk a próbákat, mindenkit rézbőrűvé avattak és megkaptuk az indián nevünket is. De ezzel nem értek véget a
megpróbáltatások, mert félelmetes bátorságpróbán
kellett részt vennünk. Éjszakai bölényvadászatra indultunk
a közeli sűrű erdőbe, mert elfogyott a táplálékunk. Este
tipijeinkbe tértünk nyugovóra, miután közös imádsággal
lezártuk a napot.
De sajnos a törzsek között vita támadt, így ki kellett ásni
a csatabárdot. Szerencsére a számháborúban és az akadályversenyen sem sérült meg senki komolyan.
Elsajátítottuk a lovaglás minden csínját-bínját, készítettünk saját indián ruhát, tollas fejdíszt, talizmán tartót
talizmánnal, és még sok érdekes dolog történt velünk
ezen a héten. Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé tették ezt a tábort. | Az apacsok, a sziúk, a mohikánok és
a cserokik, azaz a martonvásári katolikus hittanosok
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