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FORUM
MARTINI
03. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

05. oldal
EMLÉKEZETESEN SZÉP NAP

09. oldal
VÁROSI GYERMEKNAP

„...eljön az ideje, hogy megköszönjük
a sok jobbító szándékú ötletet,
javaslatot, és igen, a kritikákat is.”

...múlt és jelen kulcsolta össze
kezét imára, hálát adva az Úrnak
azért, hogy ez megtörténhetett.

Több mint ezren vettek részt rajta,
amit 900 ajándék és összesen 874
gombóc fagyi „bánt”.

05. oldal

16. oldal

Bejelentettük a Magyar Népdal Napját!
Budapesten zenevonattal, Fehérváron flashmobbal…

Pünkösdi mise a kastélypark szigetén
Schrőder és Knor plébánosok Bíró püspök atya mellett

03. oldal
Főtér avatás
Méltó és megható átadó ünnepséggel vette birtokba Martonvásár lakossága a főteret

ESEMÉNYEINK
JÚN. 20.

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

JÚN. 27.

17.00 órakor

17 órakor
Polgármesteri Hivatal

Beethoven Ált. Isk. tornaterem
JÚN. 21.

TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

TEHETSÉGNAP és
LUNA ET SOL KIÁLLÍTÁS
10.00 órától 16.00 óráig
Alkotóház

JÚN. 28.

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
15 órától
Terület: Bajcsy-Zsilinszky utca,
Tátra utca, Dréher utca, Rákóczi utca,
József Attila utca, Kolozsvári utca

JÚN. 21.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
TSZ udvar

JÚN. 30-ig

ÁLLANDÓ, INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
KOSÁRLABDA minden hétfőn 19-20 óra között
TORNA minden kedden 19.30-20.30 között (polifóm szükséges) a Beethoven Általános Iskolában

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSA

forrás: www.valasztas.hu

2014. MÁJUS 25.

A választások Martonvásáron rendben lezajlottak, rendkívüli
esemény nem történt. Sorban állás nem volt, mind az 5 szavazókör 6 órakor nyitott és este 7 órakor zárt.
| Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző

Az Európai Parlamenti választás összesített
ORSZÁGOS EREDMÉNYE
A listát állító
párt(ok) neve
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
EGYÜTT-PM
LMP
A HAZA NEM ELADÓ
SMS
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Megszerzett
szavazat
1 193 991
340 287
252 751
226 086
168 076
116 904
12 119
9 279

Az Európai Parlamenti választás eredménye
MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSEN
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
1 492 ( 33,22 %)
Érvényes szavazólapok száma: 1487

%
51.48 %
14.67 %
10.90 %
9.75 %
7.25 %
5.04 %
0.52 %
0.40 %

A listát állító
párt(ok) neve
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
EGYÜTT-PM
LMP
A HAZA NEM ELADÓ
SMS

Érvényes
szavazat
846
153
150
139
102
78
13
6

%
56.89
10.29
10.09
9.35
6.86
5.25
0.87
0.40
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%
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Talán emlékszik még; úgy 5-6 évvel ezelőtt jelentettük meg
egy baráti társasággal a Más Kép című folyóiratunkat. Szerény
külsővel, de bizakodásunk szerint érdekes tartalommal igyekeztünk olyan közösséget szervezni magunk köré, amely
magáénak érzi a város értékeit és az akkori, bizony eléggé
reményvesztett időkben a jövőről, tervekről is képes és akar
is gondolkodni.
Nos, ez a kis közösség az Önök bizalmából a lassan magunk
mögött tudott négy évre felhatalmazást kapott Martonvásár
vezetésére. Mint ahogy ilyenkor lenni szokott, lassan eljön a
számvetés, beszámolás ideje. Természetesen a következő
hónapokban, az őszi helyhatósági választásokig ezt mi is
meg fogjuk tenni, de talán még egyszerűbb, ha Önök veszik
számba, mi teljesült közös terveinkből, elképzeléseinkből és
esetleg hol vallottunk kudarcot.
Itt és most nem az elkészült utak kilométereit, az épületek
számát szeretném felsorolni – arra még lesz módunk –, hanem
arról szólnék, mi az ami lehetővé tette a szellemi és fizikai
értelemben is valós építkezést. Ez pedig nem más, mint hogy
értelmetlen viták, torzsalkodások helyett a közös gondolkodás, egymás értékeinek, ötleteinek megbecsülése került

munkánk középpontjába. Én magam is gyorsan rájöttem;
hosszú és kimerítő tanácskozások helyett sokkal érdemesebb meghallgatni az itt lakók javaslatait és ezt a módszert
tettük magunkévá a képviselő-testület munkájában is. Talán
– az előző időszakok sehová sem vezető, meddő képviselőtestületi vitáit ismerve – a kívülálló számára meglepő volt az
az egyöntetűség és ebből adódó egyhangúság, mellyel döntéseinket meghoztuk, a jegyzőkönyvekben szinte csak elvétve
találunk ellenszavazatot.
Persze a kép csalóka, mert az egységes akarat mögött sokszor
éjfélig tartó egyeztetések, nemegyszer parázs viták álltak.
Meg kell mondjam, sokat tanultam valamennyi képviselőtársamtól, bizottsági tagtól, hivatali kollégától, hiszen mindig
volt köztünk olyan, aki egy adott témához a legjobban értett,
és ésszerű érvekkel meg tudott győzni minket. Úgy gondolom,
ez a fajta tenni akarás, a közösség iránti megbecsülés lehet
sikereink titka!
Talán a belső egyetértésnél is fontosabb azonban, hogy a
város közössége is részesévé akart és tudott válni a munkának.
Úgy gondolom, lassan eljön az ideje, hogy megköszönjük a
sok jobbító szándékú ötletet, javaslatot, és igen, a kritikákat
is. Képviselőtársaim nevében is nyugodtan mondhatom, az
Önök segítsége nélkül messze nem tartana itt a város.
Javaslom, folytassuk a közös gondolkodást, őszig van időnk
meghallgatni egymást!		
| Szabó Tibor

ÁTVEHETTÜK
FŐTERÜNKET

Dr. Szabó Tibor polgármester beszélt az egybegyűltekhez

Schrőder Gyula plébános atya szentelte meg az elkészült
Nemzeti Összetartozás emlékművet és a lobogót
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Koszorúzás után a Szent László Lovas Egyesület tagjai
álltak díszsorfalat az emlékműnél
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ÚJ VEZETŐ A
MARTONGAZDA
KFT. ÉLÉN
Képviselő-testületünk sajnálattal vette tudomásul, hogy Dohárszky István lemondott az
önkormányzati cég ügyvezetői tisztéről.

és a közterületek, sportpálya, a közösségi közlekedés, közterületek, utak, járdák, közvilágítás, a vasútállomás épülete,
rendezvények kiszolgálása, a vásárok adnak bőven feladatot. Üzemeltettük Erdőhát és Kismarton ivóvíz-ellátását,
kezeljük Erdőhát szennyvizét. Építjük, építtetjük az utakat,
járdákat, kátyúzunk, parkosítunk, segédkezünk az új beruházásoknál. Takarítjuk a havat, gyűjtjük a zöldhulladékot…
Végeztünk felújítást iskolában, óvodában, könyvtárban, építettünk játszóteret és karbantartjuk a meglévőket. Helyreállítjuk a megrongált eszközöket köztéren és épületben. A Forum
Martini is a Kft. foglalkoztatottjai által kerül a postaládákba.

Három év telt el István vezetése alatt,
És még ezek után következnek majd az
sok-sok munkával, a településképen
épülő létesítményeink fenntartási felA képviselő-testület
mérhető eredményekkel. Küzdelmes,
adatai… A feladatokat felsorolni is sok!
embert próbáló évek voltak.
2014. július 1-jei kezSegítségével tudtuk a gyakorlatilag nulTekintettel arra, hogy a cég gazdasági
dettel az ügyvezetés
láról indított cégünket felépíteni. Sokszor
vezetője is - kedvezőbb ajánlatot elfovoltunk türelmetlenek, kevésszer elégegadva - távozik, az ügyvezetőnek átmefolytatásával Vörös
dettek.
neti időszakra a gazdasági vezetés felPétert bízta meg.
A közel harminc munkatársat foglaladatait is el kell látnia. Az új ügyvezető
koztató vállalkozásunk látja el a város
a következő hónapban mutatkozik be
összes intézményének üzemeltetését,
az olvasóknak.
fenntartását. Az óvoda, iskola, szociális központ, városKöszönöm Dohárszky István munkáját!
háza, járási hivatal és az orvosi rendelők, valamint az önSok sikert kívánok a megbízott ügyvezetőnek!
kormányzati tulajdonú lakások, egyéb épületek, a temető
| Gucsek István • alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS
HÍREK
A „Martonvásárért” Alapítvány Kuratóriuma
Képviselő-testületünk június 3-án tartott ülésén a legfontosabb témák a következők voltak:

A Martongazda Kft. ügyvezetőjének, Dohárszky Istvánnak a
lemondását a testület elfogadta, év végéig Vörös Pétert bíztuk
meg a feladattal.
Elfogadtuk a Helyi Építési Szabályzat munkaközi verzióját.
A közterület-felügyelet létrehozásához megkötendő megállapodást (a rendőrséggel) megtárgyaltuk és elfogadtuk.
Az egyházközséggel elcseréljük az egykori legényegylet (ma
alkotóház - önkormányzati tulajdon) épületét a Gyermekkert
melletti lakóházra.
A kistérségi (volt egyházi) óvodának használatra biztosítunk
további területet, melyet lekeríthetnek.
A Martonvásárért Alapítvány alapító okiratát elfogadtuk
(kuratóriumi tagok: Balikó Csaba elnök, dr. Zarubay Árpád,
Szabó Balázs) Balikó Csaba beszámolt az alapítvány tavalyi évéről. (Az alapítvány gyűjti az adományokat a főtérre kerülő szoborhoz.)
Megemeltük a sport- és civil szervezetek támogatásának
idei keretét a tavalyról visszamaradó összeggel.
Támogattuk a „Beethoven és a Halhatatlan Kedves” címet
viselő szobor megrendelését Nagy János szobrászművésztől.

|
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Horváth Bálint • kabinetvezető

az Alapító Okirat 7/A/2. j) pontjában foglaltak
alapján a 2014. május 26-án megtartott ülésén
hozott döntésekről az alábbiak szerint ad tájékoztatást.
A Kuratórium elfogadta az Alapítvány 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, amely szerint az Alapítvány
2013-ban 3.780.000 Ft bevétel és 3.768.000 Ft alapítványi
célú kiadás mellett 12.000 Ft pénzügyi eredménnyel zárt. A
bevételek túlnyomó része a Vidékfejlesztési Minisztériumtól,
illetve Martonvásár Város Önkormányzatától elnyert támogatásból származott, melyet az Alapítvány fásításra, hulladékgyűjtő edények kihelyezésére, út- és játszótér-felújításra
fordított. A Kuratórium elfogadta a 2013. decemberében általa alapított Forum Martini Kft. beszámolóját, továbbá kezdeményezte az alapítók felé az Alapító Okirat megváltozott
jogszabályi környezethez történő igazítását. Felkérte az elnököt az Alapítvány közhasznú státuszának fenntartásához
szükséges bírósági kérelem benyújtására, valamint a gördülékeny működés érdekében felhatalmazta az alapítványi
célhoz igazodó, nettó 2 millió Ft-ot meg nem haladó egyedi
támogatási kérelem vagy pályázat önálló benyújtására, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
| Dr. Szabó Balázs • kuratóriumi titkár
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lonnát és bandáját, lássa, fotózhassa, videózhassa, amit
Novák Péter moderálásával elárul az eseményről polgármesterünk, dr. Szabó Tibor, Kunos Tamás projektvezető,
dr. Balogh Júlia, a „Fölszállott a páva” ötletgazdája, Kacsó
Hanga a Magyar Népdal Napja arca, a Punanny Massif,
mint meglepetéskoncertet adó együttes és Kazai Katalin a
MÁV-START részéről.
Délutántól Martonvásárt, a Magyar Népdal Napját és szeptember 14-ét visszhangozta az országos sajtó. Népszabadságtól Magyar Nemzetig, Híradótól EchoTV-ig mintegy 40
írott és elektronikus sajtóorgánum hozta le a hírt.

BEJELENTETTÜK!
JÚNIUS 3-ÁN A KULTÚRA FŐVÁROSA
MARTONVÁSÁR VOLT
A híreket kicsit is követők számára nem újdonság, ami június
3-án történt. A nagy nyilvánosság számára ekkor jelentette
be a Brunszvik-Beethoven Központ két rendhagyó sajtótájékoztató keretében, hogy szeptember 14-én megrendezi a
Magyar Népdal Napját!
A „nagy nyilvánosság” szó szerint érthető, hiszen újságíró,
aki számít és tehette, ott tolongott a Déli pályaudvarra csak
erre a célra vezényelt „Flirt” szerelvényben, hogy hallja Sza-

Igazán boldog azonban az a sok-sok fiatal lehetett, aki 14
órakor a Székesfehérvári vasútállomáson járt. A megyei sajtótájékoztató elé ugyanis a Hermann László zeneiskola növendékei és az Alba Regia táncegyüttes ifjúsági táncosai
olyan flashmobot kerítettek, hogy nem csak a mezei utasok
lába gyökerezett földbe. A számtalan koncertet megélt Kunos Tamás, ahogy minden jelenlévő megbabonázva, átszellemülten hallgatta a dudást, majd a kirobbanó akusztikával
megáldott termet átitató népdalokat, az arra néptánccal ritmust dobogó, tapsoló táncosokat.
Reméljük hasonló élményekkel telve távoznak majd
Martonvásárról is őszre azok, akik a megyei és országos sajtó
hatására kedvet kapnak eljönni hozzánk.
| Nagy Árpád

EGY EMLÉKEZETESEN
SZÉP NAP
2014. MÁJUS 11. Nagyjából négyesztendőnyi
izgalom, szorongás, reménykedés, várakozás
után ezen a napon került fel a korona a „műre”.
A Martonvásári Katolikus Egyházközség Szent Anna templomának „hajóját” (a két évvel korábban elkészült, és megáldott
szentély után) Spányi Antal megyéspüspök szentelte meg és
adta immáron egyházi áldással a hívek birtokába.
A kiváló szakemberek által elvégzett magas színvonalú felújításnak köszönhetően az idősebb Brunszvik Antal által épített, Jung József tervezte barokk templom (díszítésén jeles
bécsi mesterek – a szobrász Anton Tabota, az oltárképeket
alkotó Felix Ivo Leicher, valamint a freskófestő Johannes
Cimbal – dolgoztak) ma régi fényében tündököl, és nem csak
a martonvásári híveket, de az ide látogatókat is ámulatba ejti
varázslatos szépségével.
A templomhajó felszentelése alkalmával úgy a püspök atya,
mint Schrőder Gyula címzetes esperes köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz,
hogy a régóta dédelgetett álom – a templom felújítása – megvalósulhatott. Külön is kiemelte a martonvásári hívek erkölcsi
és nem utolsó sorban anyagi támogatását (a hívek közül külön
is megemlítve a legnagyobb támogatót), a német testvérváros,
Baienfurt katolikus közösségének értékes és gazdag támogatáFORUM MARTINI / 2014. JÚNIUS

sát, és mindazok munkáját (restaurátorok, műszakiak, építők)
akiknek köszönhetően ezen a napon – Istennek hálát adva – a
hívek immáron a felszentelt templomban hallgathatták az igét.
Csak akik ott voltak, azok érezhették át ennek az eseménynek a jelentőségét: múlt és jelen kulcsolta össze kezét imára,
hálát adva az Úrnak azért, hogy ez megtörténhetett.
De ennek a napnak volt egy másik nagyszerű eseménye is.
Elkészült és átadhatóvá vált az új plébánia épülete (homlokzatán a martonvásári művészházaspár, Kovács Erzsébet és
Zoltán Győző kompozíciójával), mely a régi mellett immáron
korszerű és költségkímélőbb épületével nyújt igazán nyugodt és kellemes környezetet nem csak a mindenkori plébánosnak, de az egyházközség kisebb-nagyobb rendezvényeinek is. Ennek az épületnek a felszentelését is Spányi Antal
püspök úr végezte, melyet követően az egybegyűltek kedélyes ünneplés közepette ismerkedtek a plébánia új épületével.
Az új plébánia megépítése egyben szép példája a városvezetés és az egyházközség együttműködésének is.
És ami talán nem mellékes: a kivitelező martonvásári volt.
| Kizmus Lajos
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ELKÉSZÜL A SZOBOR
A Beethoven és hallhatatlan kedvese emlékére felállításra kerülő főtéri szoborhoz az Önök
hozzájárulását is kérjük!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy önkormányzatunk 3 millió
forintot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázaton. Az alkotás 12,7 millió forintba kerül, melyből így már több mint 10 millió forint áll rendelkezésünkre
pályázatból és magánadományokból.
A teljes összeghez körülbelül még 1,9 millió forintra van
szükségünk. A szobor tehát mindenképpen elkészül majd az
új főtérre.
Kedves Martonvásáriak, számítunk az Önök felajánlásaira is.
A Martonvásárért Alapítvány e célra elkülönített számla
száma: 57800040-10041888
Köszönjük támogatásukat!
| Balikó Csaba • kuratóriumi elnök

KÉRDEZZEN!
Némi meglepetéssel vette tudomásul Martonvásár lakossága, hogy a CBA megszűnt, helyébe
Tesco érkezik. Az utca emberével beszélgetve a
témáról számos kérdés merült fel. Ezek közül
néhányat az illetékeseknek is feltettünk. Kérdéseinkre Hevesi Nóra a Tesco-Global Áruházak Zrt. vállalati kapcsolatok igazgatója válaszolt.
FM Mikor számíthatunk nyitásra?
HN A Tesco új, martonvásári áruháza július 17-én nyitja
meg kapuit a vásárlók előtt.
FM Milyen nyitva tartással működik majd?
HN Az expressz áruházainkban megszokott 06.30-22.00-ig
terjedő nyitva tartással várjuk minden nap vásárlóinkat.
FM Milyen áruválasztékra számíthat Martonvásár?
(Friss áruk, zöldség, hentesáruk?)
HN Áruházunkban közel 4000 termékkel várjuk majd vásárlóinkat. Választékunkban kiemelt hangsúlyt kap a frissáru kínálat, a túlnyomórészt hazai gazdák által termelt
zöldség és gyümölcs, a tejtermék és a csemege kategóriák,
valamint a megújult, helyben sütött pékáru választékunk.
Új üzletünk kínálatát gazdagítja majd a - partnerünk által
üzemeltett - hentesáru bolt is, mely közvetlenül áruházunk
eladóteréből lesz elérhető.
FM Helyi munkaerőt alkalmaznak-e, átveszik-e pl.
az előző üzemeltető alkalmazottait?
HN Dolgozónk kiválasztása során természetesen lehetőséget
biztosítunk a helyben lakó munkavállalók és a korábbi üzemeltető alkalmazottai részére. Korábbi alkalmazottak
jelentkezéseit már a beruházás kezdetén fogadtuk. Több már
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működő áruházunkban is dolgoznak martonvásári dolgozók,
most nagy örömünkre szolgál, hogy közülük néhányan még
közelebb dolgozhatnak majd az otthonukhoz. Sőt néhányan
még vezető beosztásba is kerülnek.
FM Az innen autóval 10 percre lévő érdi TESCO áruház árainál magasabbak lesznek-e a martonvásári
TESCO Expressz árai?
HN A két áruház választéka nem teljesen azonos és
Martonvásáron - az eltérő formátumnak köszönhetően - más
termékek is megjelennek majd. Célunk, hogy választékunk
túlnyomó részét a hipermarketekben érvényes árakon biztosítsuk, hogy a helyi lakosok és a szezonálisan átutazók akár
közepes-nagy bevásárlások esetén is vonzó alternatívaként
tekintsenek áruházunkra. Akcióink nagy része pedig már
jelenleg is országos árazású.
FM Várhatók-e nyitási akciók?
HN A nyitáshoz közeledve több akcióval is várjuk leendő vásárlóinkat: a vonzáskörzetben élő Clubcard kártyatulajdonos vásárlóink számára személyre szabott kedvezményeket alakítunk
ki, másrészt akciós szórólappal és egyéb marketingeszközökkel
szeretnénk vásárlóinkat meggyőzni arról, hogy érdemes ellátogatni hozzánk és friss szemmel nézni új áruházunkra.
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FŐ A
BIZTONSÁG
Talajradaros vizsgálatok a Rendezvényudvarban
és környezetében
Június 1-jén a városközpont fejlesztésének újabb szakasza
zárult le a főtér birtokbavételével. A munka azonban tovább
folytatódik: a városközpontban jelenleg is zajlanak a tavaly elkezdődött építkezések.
A beruházást megelőzően Martonvásár Önkormányzata geofizikai felmérést végeztetett a Terra-Byte Kft.-vel az érintett
területen, amelyre még 2012-ben került sor. A vizsgálatokat az

indokolta, hogy a Rendezvényudvar környezetében találtak már
a XIX. század második felében mélyített, elhagyott pinceüreget, ami az egykor itt működő szeszgyárhoz tartozhatott.
A geofizikai felmérés célja az volt, hogy ellenőrizze, illetve
kizárja az üregek meglétét, megalapozza az ingatlan további
fejlesztésével kapcsolatos döntéseket, és növelje az elvégzendő munkák biztonságát. A mérések eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze:
(…)
Elmondható, hogy a Rendezvényudvar környezetében mért
szelvények kiértékelése, számítógépes feldolgozása és részletes vizsgálata során sem sikerült nagyobb üregre, pincére
utaló anomáliát azonosítani, azaz feltételezhető, hogy ha
léteztek is korábban a területen ilyen objektumok, azok már
beomlottak, vagy tömedékelték őket. Fontos azonban hangsúlyozni a Rendezvényudvar ipari múltját, ami miatt a kivitelezést végző szakembereknek minden jövőbeli, az ingatlant
érintő beruházás során megfelelő körültekintéssel, a munkavédelmi szabályok maximális betartásával kell eljárniuk!
| Lipovics Tamás
Az írás teljes tartalma elérhető a www.martonvasar.hu/
forummartini oldalon.

LASSAN VÉGET ÉR!
Mikor belevágtunk ebbe a pályázatba, még nem tudtuk, mire
vállalkoztunk!
Egészségpályázat egy kulturális szervezetnél?
Biztos sokan elgondolkodtak ezen a furcsa helyzetképen, de
azt gondoljuk, hogy igenis volt értelme!
Body & Mind torna, kosárlabda és tollaslabda, klubfoglalkozás főzőtanfolyammal, ping -pong és kosár bajnokság, 2 biciklitúra, 2 egészségnap, előadás sorozat, és 2 tábor.
Rengeteg féle programból válogathattak a martonvásáriak
az elmúlt 10 hónapban, mindezt ingyenesen.
Reméljük, hogy sokan találtak maguk számára megfelelő
sportolási vagy egészség megőrzési elfoglaltságot. Erőinkhez
mérten, amit tudunk, szeptembertől folytatunk, már az új
helyünkön a BBKÖZpontban!
| Tóthné Márti

MEGHÍVÓ
A Szent László Völgye Lovas Egyesület szeretettel
vár minden kedves érdeklődőt

„SZENT LÁSZLÓ NAPI VIGASSÁGOK”
című rendezvényére.
Időpont: 2014. június 28. szombat - 14 órai kezdettel
Helyszín: Martonvásár, Gábormajor, Kettős Kereszt
PROGRAM:
• Lovas hagyományőrző csapatok felvonulása • Kopjás
bemutató • Harci bemutató • „Szalma” Várostrom és
csatabemutató • Gyalogos Lőfegyver bemutató • Puszták Népe Lovas Viadal (lovas ügyességi verseny) • Termelői és kézműves vásár • Állatsimogató, póni lovaglás,
gyermek ügyességi verseny
A rendezvény támogatói:
Martonvásár Város Önkormányzata, Vidékfejlesztési
Minisztérium, Gábormajor Kft. – Martonvásár
Eurobinia Hungary Kft. – Kajászó
A rendezvény biztonságáról a Martonvásári Lovas Járőrszolgálat gondoskodik.
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Hargitai Eszterke első olajfestménye!

MŰVÉSZETI
ISKOLA
SZEPTEMBERTŐL ÚJ HELYSZÍNEN!
Az év végi időszakban minden hangszeres tanulónk fellépett
tanszakának hangversenyén, ahol a szülők is meggyőződhettek a gyermekek szorgalmáról, kitartásáról.
Májusban a tanév kemény munkájának gyümölcsét a vizsgákon, alapvizsgákon élvezhették diákjaink és tanáraink. A
gyermekek kitűnően vizsgáztak, az alapvizsgázók pedig már
igazán művészi produkciókat mutattak be.
Május 31-én került megrendezésre a „Tánc-gála” és képzős
tanszakunk kiállítása. Táncosaink és népzenészeink nagyszerű produkciói több kisgyermeket és szülőt arra sarkalltak,
hogy érdeklődjenek a Művészeti Iskola által nyújtott lehetőségek felől.
A rendezvény technikai előkészítéséért ezúton is köszönetet
mondunk a Martongazda Kft. munkatársainak!

ESŐ ÁZTATTA
CSOKROK, ÉS
SZÍVÜKBEN
ELÉGEDETT
PEDAGÓGUSOK
Idén is megtréfált bennünket az időjárás. Június 05-én fél
órával az ünnepség kezdete előtt a Polgármesteri Hivatal udvara felett hatalmas gomolyfelhők gyülekeztek. Aztán csepegett, majd eleredt, végül rázendített és fél óra alatt 19 mm
eső hullott alá az égből. A csokrok kissé megáztak, a hangszereket viszont szerencsére még időben bemenekítettük az
épületbe, majd rögtönöztünk. Zenészek, vendégek és beszédet mondók a hivatal gangján kaptak helyet.
Gucsek István alpolgármester úr köszöntötte a városban, a
városért tevékenykedő pedagógusokat. Megköszönte egész
éves munkájukat, megköszönte pedagógusaink türelmét,
amelyre az év eleji, év közbeni iskola környéki építkezések
miatt volt szükség. Munkájukhoz kitartást és türelmet kívánt. Gózonyné Szekeres Ildikó tankerületi vezető kiemelte,
hogy amennyiben minden településen így összetartanának a
kollégák, mint Martonvásáron, új alapokra lehetne helyezni
az oktatást.
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Annak ellenére, hogy a tanév hamarosan véget ér, nyárra is
vannak terveink:
Június 21-én az alkotóházban rendezzük Luna et Sol képzőművészeti tehetséggondozó csoportunk tehetségnapját, ahol
Kárpáti József festőművész tanárunk mutatja be a csoport
munkáját, továbbá a tehetséggondozás témakörében hallhatunk előadásokat Bódi Árpádtól, melynek címe: „Tehetséges
gyermekek a családban”, és Jesztl Józseftől „Csontváry
Kosztka Tivadar a napút – festő és a tehetség” témában.
A nyár végén pedig iskolánk zenész és a táncos tanulói is
készülnek „A magyar népdal napjá”-ra, amellyel már több
fórumon is találkozhattak.
Nagy esemény az iskola történetében, hogy szeptembertől új
helyszínen kezdődhet meg az oktatás. Az önkormányzatnak
köszönhetően iskolánk önálló épületbe költözik, az általános
iskola szomszédságában található malomba! Az első lépésben a néptánc, képző, réz és ütő tanszakunk kezdi meg itt
működését a szeptemberi tanév elejétől. A nyáron induló
munkálatokhoz szívesen fogadunk és megköszönünk minden
segítséget!
A szünidőre arra biztatunk minden hangszerest, táncost, festészet szakos tanulót, hogy a nyáron használják tudásukat,
vidámítsák-szépítsék környezetüket! Növendékeinknek és
szüleiknek izgalmas, élményekkel teli vakációt kívánunk!
Az iskola programjait nyomon követhetik az iskola honlapján
elhelyezett google-naptárban (www.mmiskola.hu „Esemény
Naptár” menüpont), továbbá iskolánk Facebook (Martonvásári
Művészeti Iskola) oldalán.		
| Bódi Árpád

Turcsányi Klára, iskolaigazgató és Gucsek István
alpolgármester köszönti Kőrösiné Lőrincz Erzsébetet.

Ezután az intézményvezetők köszöntötték a jubilálókat.
A zenét a Pusztai Band szolgáltatta, amelynek tagjai: Nemes
Anna, Fekete Ádám, Jambrik Levente, Pimper Máté, Fábry
Adonisz és Csőgör Róbert. Felkészítő tanáruk: Horváth Gábor,
a Művészeti Iskola zongoratanára
| Pfiffer Zsuzsanna
DÍJAZOTT PEDAGÓGUSAINK:

• Kőrösiné Lőrincz Erzsébet
a pályán eltöltött 40 év emlékére
• Harasztos István 		
40 év
• Pető Sándorné 		
40 év
• Buzás Csilla 		
30 év
• Udvarosné Nagy Márta 30 év
• Viszt Nóra 			
30 év
• Lepsényi Józsefné 		
25 év
• Nagyné Varga Andrea
25 év
• Takácsné Kövesdi Tünde 25 év
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AZ ELSŐ VÁROSI
GYEREKNAP!
A BBKÖZpont idén először szervezett gyereknapot. Június első vasárnapján 10 órakor el is
indult a program kicsiknek, nagyoknak a Templomkertben.
Bár pontos számokat nem tudunk, az aláírt jelenléti ívek
alapján bizonyára több mint ezren vettek részt a programokon, amit 900 ajándék, valamint alma, banán, túró rudi,

és összesen 874 gombóc fagyi „bánt”. Ugrálóvár, pónilovaglás,
airsoft, kézműves foglalkozások, sumo, logikai sátor, 3D karika és még sokféle kikapcsolódási lehetőséggel éltek a legkisebbek A legkitartóbbak pedig még fél három felé, csepegő
esőben is sorban álltak a lufihajtogató előtt.
Igyekeztünk minden korosztály számára megfelelő játékokat
és szórakozást biztosítani.
Kellemes nyári szünetet kíván mindenkinek a BBKÖZpont!

LUNA ET SOL
Kárpáti Józseffel a Művészeti Iskola festőpalántákat gondozó programjáról beszélgettünk.
FM Miről szól a program?
Arról, hogy mindenki önmagát valósítsa meg, és ehhez megkap minden támogatást, eszközt, vásznat, valamint magasabb
szintű anyagokat, például akrilt. A gyerekek meglepődnek, mivel egész más lehetőségek mutatkoznak ezzel számukra, mint a
korábban használt anyagokkal; többet tudnak kihozni belőlük.
FM Többet vannak a műteremben is?
A műterem hetente még egy alkalommal rendelkezésükre
áll, eszközökkel és tanári támogatással.
FM Létszámához képest igen nagy százalékban ad
Martonvásár a világnak képzőművészeket. Ezzel most
még többen lesznek?
Elgondolkodtató veszélyhelyzet, hogy hány képzőművészre
van szükség. Nagy felelősség képzőművészeti pályára küldeni bárkit is, ezért ezt nem is teszem. Akinek nagy az elkötelezettsége, úgyis ezt választja. Felelőtlen dolog művészeti pályára küldeni valakit, aki csak majdnem zseni. Az inkább legyen műkedvelő. Kicsi az ország és sok a képzőművész.
FM Többletmunkát hárít az oktatóra egy-egy pályázat? A pályázat rettenetes. A pályázati rendszert kicsit hibásnak találom, mert nem a szükség szerint jelenik meg a
pénz, hanem aszerint, hogy ki milyen ügyes pályázatíró. Ez
az érzésem, és tudom, hogy a felülről érkező pénzelosztás
hibákat rejt magában.
FM De alulról meg nem jön pénz, nincs mit elosztani.
Igen. Igazán nem tudok okos megoldást. A pályázati rendszer
rendkívül bürokratikus, és ahányszor pályázatot írok, mindig
megfogadom, hogy ez lesz az utolsó.
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FM Ezt mondja egy sikeres pályázó?
Ha nincs igazgatóhelyettes, meg igazgató, én ugyan nem pályáznék… Csak úgy érdemes, ha van egy lelkesítő csapat.
Kitalálhatod, megírhatod, dolgozhatsz, és amikor elfáradtál
és vége van a programnak, beszámolhatsz róla.
De el kell ismerni, nagyon kevés alapiskola van, ahol ilyen
elképesztő anyag és eszközmennyiséggel dolgoznak. Néhány
pályázat úgy jött be, hogy ezt lehetővé tette, ezért hálás vagyok a kollégáimnak, akik nélkül ez nem menne.
FM Számszerűen mekkora összegről beszélünk?
1 400 000 Ft-ot nyertünk a „Luna et sol”-ra, amit öt hónap
alatt használunk fel.
FM A projekt végén bezáródik a kapu, vagy van tovább is?
Hiába vége, a program nem áll le. Működik minden tovább.
Hivatalosan vége volt tavaly is az „Ego et mundi”-nak, de utána szerveztünk tábort Szlovákiában, kiállítást Budapesten,
azután meg elmentünk Erdélybe. Elindítottunk egy gyűjtőmunkát, amelyik kb. 10 évig eltart majd…
Teljes írás: www.martonvasar.hu/forummartini
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FEKETÉN-FEHÉREN:
KÖSZÖNJÜK!
A tavalyi tavaszköszöntő buli után idén már a tavasz közepén
került megrendezésre óvodánk jótékonysági Black & White
bulija. Megint nagyon sokan gyűltünk össze, hogy egy estére
kikapcsolódjunk, jól érezzük magunkat. Azt gondoljuk sikerült. Az este hangulatáról a Bananas együttes, és Dj Asker
gondoskodott. Az este nem jöhetett volna létre a szülők támogatása, segítsége nélkül; nagyon köszönjük! Ugyanígy köszönettel tartozunk a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpontjának,
mert
idén
is
rendelkezésünkre bocsátotta az ebédlőt. Idén is sokat köszönhetünk a helyi vállalkozásoknak, hogy támogatták rendezvényünket.

!

SEGÍTÜNK

Akik nélkül a siker nem jött volna létre: Alfa Radiál, Autós
Bolt Spec-Véd Bt., COOP, CzrGroup Kft., Drago Rosso pizzéria,
Enikő ékszer, Enis Pékség, Erste Bank, Eru Hungária Sajtgyártó-Budafok, GYM & FITT Fitness Stúdió, Gyógyszertár,
Gyuri Vill, Hauser Kerékpár Kft., Rottenberger Sándor, Kastély cukrászda, Kiss Dóra fodrász, Kovács Gabi fodrász, Lizák
Bence, Macska panzió, Mustang SE, Műszaki Diszkont, NagyKuthy Dance Studio, Napsugár cukrászda, Pelenka Diszkont,
Pletser Tamás kertészete, Reform virág és biobolt, Rehus
Üzletház, Rózsa Szépségház: Szeles Julianna manikűr,
Collagénes ultrahang kezelés, Juhosné Juhász Andrea mas�százs, Rózsa Szépségház: Király Réka fodrász, Rózsa Szépségház: Kiss Andrea fodrász, Ruha Galéria, Sberbank, Ustream,
Vianni, Vince Kiadó Krisztina körúti (Budapest) könyvesboltja,
Zrubecz Tímea manikűrös.
Az óvoda Szülői Munkaközössége nevében
| Fodor-Adorjáni Edit

www.facebook.com/bbkozpont

EGYMÁSRA TALÁLT
A KERÉKPÁR ÉS TULAJDONOSA

ELKÓSZÁLÓ ÁLLATOK

Gondolni sem merünk arra, hogy vannak olyan kóbor állatok,
amelyeket szándékosan zárnak ki otthonról…
Sokunkkal megtörtént már, hogy házikedvencünk kiszökött
a nyitva felejtett kapun, majd toronyirányt vett és eltűnt.
Többségében bizonyára visszatalálnak kutyusaink, de van,
amikor mégsem. Ez történhetett május 28-án is, amikor az
Önkormányzat Műszaki Osztályáról fordultak a BrunszvikBeethoven Központhoz, hogy jelezzék, két jól ápolt kutyust
fogott be az utcákat járó gyepmester szolgálat (Alpha-Vet kft.),
majd elvitte őket a székesfehérvári központi telephelyre
(Székesfehérvár, Homoksor 7.). Lefényképezték őket és a képeket közzétettük a www.facebook.hu/bbkozpont oldalon (A
cikk írásakor már több mint 600-an látták a „posztot”.).
Nem csak erre az esetre vonatkozik:
• A begyűjtött állatokkal kapcsolatban az önkormányzatnál
érdeklődhetnek.
• Ha van chip az állatban, akkor a tulajdonost értesítik és oltási könyvvel, valamint a költségek térítésével visszakaphatja kedvencét.
• Ha két hétig nem jelentkezik, az állatmenhely tulajdonába
kerül. Ezután az örökbefogadás lehetősége áll fenn.
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Érdekes információval keresett meg bennünket a rendőrség.
Sikerült nyomára bukkanni, majd lefoglalni egy kerékpárt,
amelyet 2014. 03. 31-én tulajdonítottak el a martonvásári
vasútállomás kerékpártárolójából. A bordó színű, női vázas,
26” kerékátmérőjű mountain bike típusú kerékpárért viszont
tulajdonosa nem jelentkezett, sőt eltűnését sem jelentette
be senki.
Kihelyeztük hát a www.facebook.com/bbkozpont oldalra az
információt, ahol 52-en megosztották és több mint 2400-an
láttak, valamint a www.martonvasar.hu oldalra is felkerült.
Az eredmény nem maradt el, meglett a kerékpár tulajdonosa!
Az esemény tanulságai:
• Ha nem jelezzük ingóságunk eltulajdonítását, a rendőrség
hiába találja meg az elkövetőt, illetve magát az eltulajdonított tárgyat, kénytelen azt visszaadni „megtalálójának”.
• Ha ellopnak tőlünk valamit, nem árt bejelenteni azt a helyi
rendőrőrsön.
• Ha ugyanezt jelezzük a Brunszvik-Beethoven Központnak
(460 286, bbkozpont@martonvasar.hu). Némi túlzással bár, de
szinte az egész város tudomást szerezhet róla! | Nagy Árpád

KÖNYVTÁRI HÍREK

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat hogy könyvtárunk
június 30-tól – költözés miatt - zárva lesz.
Kölcsönzésre, nyomtatásra, fénymásolásra
június 28-ig az alábbi időpontokban van lehetőség:
Hétfőn: 13-17 | Kedden: 13-17 | Szerdán: 13-17
Csütörtökön: 13-17 | Pénteken: 13-17
Szombaton: 9-12
A könyvtár újranyitásáról később tájékoztatjuk olvasóinkat. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
| Konrádné Papp Orsolya • könyvtáros
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ORBÁN NAP ÉS
BORÜNNEP
Május 25-e a hagyomány szerint a szőlőhegyek
és a vincellérek védőszentjének, Szent Orbánnak az ünnepe. Ez a nap már a nyár kezdetét
jelenti, de még éjszakai fagyok is előfordulhatnak. A gazdák ilyenkor kérik a védőszent segítségét a kedvező időjárásért.

RAJZPÁLYÁZAT

Pályázatot hirdetünk nagycsoportos 6 - 7 éves óvodás
gyermekek részére!
A téma: „Mi leszek, ha nagy leszek?”
Beküldési határidő: 2014. augusztus 15. (péntek)
A pályaműveket kérjük postai úton vagy digitálisan
juttassák el a BBKÖZpont részére. Eredményhirdetésre és díjátadásra Martonvásáron az új Óvodamúzeum
épületének avatásakor, a pályázat gyermekalkotásaiból
rendezett kiállításon 2014. szeptember 12-én kerül sor.
Részletes információk: www.martonvasar.hu/rajzpalyazat

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.
A meghirdetett táborok közül kettő megtelt, a június 23-27.
között zajló Sporttáborban van még néhány szabad
hely, jelentkezni még június 20-ig lehet. Részletek és
jelentkezési lap: www.martonvasar.hu/taborok oldalon.
FORUM MARTINI / 2014. JÚNIUS

A Martonvásári Kertbarát Egyesület május 23-án 16 órakor
a szőlőhegyi Szent Orbán szobornál tartott megemlékezést
és borünnepet. Dr. Szabó Tibor polgármester köszöntötte a
résztvevőket; örömét fejezte ki, amiért még sokan vannak,
akik életben tartják a szőlőkultúrát és művelik a kertjeiket.
Dr. Janky Ferenc tanár úr az idei termés várható alakulásáról, valamint a magyar szőlőtermesztők és borászok EU-ban
elfoglalt helyzetéről és a lehetőségeikről tartott rövid tájékoztatót. Borostyán Mátyás, az egyesület elnöke borral locsolta meg Szent Orbán szobrát, kérve, óvja meg a szőlőtermést, legyen jó bor, amit jövőre is meg tudnak majd kínálni.
A borünnep az elnök úr pincéjénél folytatódott, ahol kihirdették a borverseny eredményét. 22 mintából ötöt arany, kilencet ezüst, négyet pedig bronzérmesre értékelt a szakértő
zsűri. Itt köszöntötték az Egyesület új tagját is, Gaszt Kornélia
siklósi szőlész-borászt, aki saját boraival kedveskedett a
baráti összejövetel résztvevőinek. A borok jól csúsztak Szeidl
Antal „örökös főszakács” pusztapörköltjével és a résztvevők
saját sütésű pogácsáival, süteményeivel. A borünnep vidám
nótázással ért véget. Az idei jó termés azért Szent Orbán közbenjárásán felül a gazdák szorgalmán, szakszerű munkáján
is múlik.					
| Foki Gábor

VIGYÁZZUNK
ÉRTÉKEINKRE
NYÁRON IS!
A betörők és a tolvajok soha sem mennek szabadságra! Igaz a mondás: „Alkalom szüli a tolvajt”, de
az alkalmat ne Önök teremtsék meg!
A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nappal nyitva tartják az ajtókat is. A betolakodó rovarok ellen
a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít, de értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást. Javasoljuk, hogy
nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb
meleg ellenére is zárják be az ablakokat, ajtókat!
Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg megbízható rokonukat, vagy szomszédjukat, hogy levélszekrényüket
rendszeresen ürítse ki, ugyanis a megtelt levélszekrény
árulkodó jel a tolvaj számára, hogy senki nem tartózkodik a
lakásban. Arra is megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak
a virágokat locsolja meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként húzza el, kapcsolja be a rádió,- vagy tévékészülékeket. Azt a látszatot kell kelteni, hogy nem őrizetlen a lakás.
Kertes ház esetén jó módszer, ha a szomszéd, vagy ismerős
az Önök lakása előtt parkol esetenként gépkocsijával.
Hosszabb út előtt javasoljuk a gépkocsit ellátni különböző
elektronikus védelmi berendezésekkel, mint pl. elektromos
indításgátló, riasztóberendezés. A védelem hatásfokát még
mechanikus eszközökkel tudjuk növelni. Ajánljuk a sebességváltókar bilincset, a különböző pedálbilincseket, kormányzárakat. 		
| Dr. Sági János • r. alezredes
Teljes írás: www.martonvasar.hu/forummartini
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Bardócz Barnabás
Harkai Csenge Anna
Király Dominik
Marozsán Dávid
Pozderka Dávid

Dosztály Andrásné / 92 éves
Gálfi Istvánné / 85 éves
Gönczi Jánosné / 76 éves
Kövesdi Józsefné / 82 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: július 5., 6.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: június 28., 29.; július 19., 20.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: június 21., 22.; július 12., 13.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812
Tisztelt Olvasók! Sajnos májusi lapunkban az ügyelet időpontjai tévesen jelentek meg. Elnézésüket kérjük! (Nagy Árpád)

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

ORVOSI RENDELÉS
2014. június 16-tól augusztus 30-ig
a felnőtt háziorvosi rendelés módosul.
RENDELÉSI IDŐ:
Naponta: 8.00 órától 14.00 óráig.
8.00 és 9.00 óra között injekciók beadása, kötözések,
receptírás és egyéb adminisztratív teendők.
Köszönettel, Dr. Jambrikné dr. Takács Imola

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
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:				

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. JÚNIUS
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KERTBARÁTOKTÓLKERTBARÁTOKNAK
TEENDŐINK JÚNIUS 15-JÚLIUS 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
LEVENDULASZÖRP
Simon Viktória receptje

Leírhatjuk a teendőink dátumait, azonban időjárási tényezőink nem mindig igazodnak sokéves természetesnek vélt
gyakorlathoz. Kiskertünkben a palántázás megtörtént, vagy
éppen a végéhez közelít. Korai vetésű kifejtőborsó már szedhető, némi késéssel. Tövestől történő eltávolítása után céklát, téli retket, sörretket lehet vetni, melyek késő ősszel, tél
folyamán ínyenc csemegék lesznek. Késői karalábé, káposzta, karfiol, brokkoli palántázása is esedékes, várhatóan a közelgő nedves időszak segíti fejlődésüket. Áldozzunk rá! Megéri!
Növényvédelem területén a figyelem, a teendő felismerése
fontos. Levéltetvek, lisztecskék, almafán a vértetvek, földközelben a csigák kártétele fenyeget. Védekezzünk, mert érzékeny veszteséget okozhatnak!
Gyümölcsösünkben a korai cseresznye, meggy érése lezajlott, a későbbiek is folyamatosan érnek, a korai őszibarack is
érés közeli állapotban van. A ribiszke is szépen érik; szedés
utáni növényvédelmét ne mulasszuk el! Minden haszonnövényünket fokozott figyelemmel kísérjük!

A levendula nemcsak az álmatlanság
elűzésére és nyugtató fürdők készítésére
alkalmas, hanem a konyhában is megállja a helyét.
A levendula kedvelt fűszer a mediterrán országokban, ahol nemcsak a süteményeket ízesítik levendulamézzel, levendulás cukorral, de a csirke-, nyúl-, vagy
sertésraguba is gyakran kerül a gyógynövényből.
Talán a legegyszerűbb felhasználása a levendulaszörp, ami elképesztően finom.
HOZZÁVALÓK

•
•
•
•

3
3
1
1

bögre cukor
citrom héja és leve
bögre víz
bögre levendulavirág

ELKÉSZÍTÉSE
1. A cukrot, a citromhéjat és a citromlevet a vízzel
forrald fel egy lábasban.
2. Amikor a cukor már teljesen elolvadt, szórd bele a
levendulavirágokat, zárd el a lángot.
3. A főzetet lefedve hagyd néhány órára pihenni.
4. Ezután szűrd le és forrald fel újra.
5. A szörpöt forrón töltsd előzőleg sterilizált üvegekbe,
majd száraz dunsztban néhány nap alatt hagyd
kihűlni.
Fogyasszák egészséggel!
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Szőlőkultúránkban az Orbán nap utáni hajtásválogatás
aktuális. Ne legyen a tőke túlterhelt! Biológiai ellenállósága
a betegségekkel szemben az erejében rejlik. Növényvédelmére
már fokozottan figyelnünk kell! Feleslegesen ne, de aktualitás
szerint, ahogyan az időjárási klíma is megköveteli, védekezni
kell a gombabetegségekkel szemben, lehetőség szerint kora
délelőtt, vagy a késő délutáni órákban permetezhetünk.
Meleg napokon, tűző napon szőlő alatt ne műveljünk talajt,
mert a felszálló pára komoly veszélyforrás! Péter-Pált követően kellő figyelemmel elkezdhetjük a hajtások csonkázását,
különös figyelemmel a magas művelésű szőlőültetvények
sajátosságaira. Fiatal szőlőültetvényt nem ajánlatos csonkázni a 3.-4. évben, mert erős növekedése a következő évi
termőrügyet is kihajtatja.
A növényvédelem fontos még augusztus hó végén is. Korai
érésű szőlőink július második felében már mutatóban vannak (Csabagyöngye, Magdolna napi muskotály).
Gondos munkánk eredménye nem marad el. Óvjuk környezetünket, a természet védelme valamennyiünk érdeke!
| Varga Béla
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HÍRLEVÉL
Emlékeztetőül: Megváltozott az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda nyitva tartása!
2014. 05. 01-től a Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben megváltozott nyitva tartással várja
a járásban élő felnőtt lakosságot.
Új nyitva tartásunk a következő:
Hétfő: 		
Kedd: 		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek.

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

-

18:00
17:00
18:00
16:00
16:00

Figyelmükbe ajánljuk a legújabb, EFI-vel kapcsolatos felvételeket:
www.facebook.com/ercsi.efi
• Áprilisi egészségnapok (Gyúró, Tordas, Ercsi) és a martonvásári sportnap összefoglalója
• Bemutatkozik Dr. Mayer András háziorvos
• Egészséges ételeket főztünk
• Házipatika rovat témái ezúttal a vitaminok és a vény nélkül kapható gyógyszerek voltak

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. JÚNIUS
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Értelmi Fog yatékosok és Pszichiátriai Betegek
Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) az alábbi fizikai
munkakörre keres munkatársat:
raktárkezelői munkakör
Feltételek:
• érettségi bizonyítvány
• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
• számítógépkezelői ismeret
A
•
•
•

GYÉMÁNTLAKODALOM

munkakör betöltésénél, elbírálásánál előnyt jelent:
közgazdasági végzettség
raktárgazdálkodási ismeretek
raktárkezelői gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2014. szeptember 01.
Jelentkezés benyújtásának időpontja: 2014. július 31.
Jelentkezés formája: kézzel írt önéletrajz
Bérezés a Kjt. bértábla szerint + munkahelyi pótlék.
Érdeklődni Boros Zsuzsannánál és/vagy Barátki Hajnalkánál
a 06 22/467-199-es telefonszámon lehet.

!

FELHÍVÁS

Kedves Martonvásáriak!
A helyi katasztrófavédelmi szervezetbe önkénteseket
keresünk! Aki úgy érzi, hogy szívesen segítene, amikor szükség
van rá, jelentkezzen személyesen, vagy telefonon a polgármesteri hivatal (Budai út 13.) titkárságán Buda Gabriellánál
(06 22/460-233) és ügyfélszolgálatán Eisenbacher Juditnál
(06 22/460-004).

Molnár Lajos és Balogh Margit 1954. május 22-én
kötöttek házasságot Martonvásáron. 50 év elteltével
megtartották az aranylakodalmat százfős, szűk családi
körben, mely alkalomból polgári és egyházi szertartás
keretében hűségfogadalmukat megerősítették.
Sok betegség és megpróbáltatás közepette eltelt
újabb 10 év. Így 2014. május 24-én a házaspár megünnepelte a 60. házassági évfordulóját is, de nem
akárhogy. A gyémántlakodalom a legkisebb unokájuk,
aki immáron Novozánszki Krausz Ágnes és kedves
férje Novozánszki Ferenc házasságkötésével egyidejűleg zajlott. A nem mindennapi eseményen közel
140 fős társaság ünnepelt Velük együtt hajnalig
Tordason.
A „ifjú” pár kívánja a fiatalabb generációknak, hogy
együtt érjék meg egészségben, szeretetben, boldogságban ezt a szép kort és ünnepeljék meg, mert ez
manapság sajnos nagyon ritka!

GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.
MARTONVÁSÁRI KÉPVISELETI IRODÁJA
AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÁLL
AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE:
életmódjának megfelelő lakásbiztosítások
élet- és balesetbiztosítások
egyéb rövidtávú befektetési lehetőségek
egészségbiztosítások és (magán SZTK) szolgáltatás
cégvezetők és magánemberek felelősségbiztosítása
egészségpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár
utasbiztosítások széles választéka
(speciális igényekhez is)
• lakás - előtakarékossági lehetőségek és
lakásvásárláshoz kapcsolódó hitelmegoldások
• kárbejelentés és egyéb ügyintézés
gyorsan kényelmesen

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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bizalommal keressen!
ISSN 2060 -6346

IMPRESSZUM

•
•
•
•
•
•
•

Tóth Bálintné • főtanácsadó
telefon: 06 20/419-4966
email: tothbalintne.generali@gmail.com

15

BAIENFURTI TESTVÉREINKKEL
ÜNNEPELTÜK PÜNKÖSDÖT
Felemelő ünnepben volt részük azoknak, akik
Pünkösdvasárnap kilátogattak a MTA Agrártudományi Kutatóközpont parkjába, a szigetre.
Szabad ég alatt, a hatalmas fák árnyékában vettünk részt az
ünnepi szentmisén, amit a testvérvárosunkból, Baienfurtból
érkezett Mariä Himmelfahrt templomi kórus fellépése tett
még emelkedettebbé. Ahogy az első Pünkösdöt együtt ünnepelte a nemzetek sokasága Jeruzsálemben, és a Szentlélek
ajándékaként mindenki a saját nyelvén értette az apostolok
beszédét, most itt mi is megtapasztalhattuk a nyelvek sokszínűségét: a szentmisét celebráló Bíró László tábori püspök
atya németül és magyarul is szólt a hívekhez, a mise szövegét pedig a két koncelebráló pap, a martonvásári Schrőder,
és a baienfurti Knor plébános atyák a két nyelven felváltva
mondták.
A szentmise végén köszöntötte egymást a két város küldöttsége. Baienfurtból Maria Hummel kórusvezető asszony,

Schrőder atya is köszöntötte a Mariä Himmelfahrt kórust.
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Knor plébános úr és jó barátunk, Manfred Pfender köszöntötte városunkat, Martonvásárról pedig Gucsek István alpolgármester úr és Schrőder Gyula plébános atya mondtak
üdvözlőbeszédet.
A szentmisén mintegy félezren vettek részt; a martonvásáriakon kívül szép számmal érkeztek a környező településekről is.
A szentmise után lehetőségük volt a két város lakóinak találkozására, örömmel üdvözölték egymást a rég nem látott
ismerősök. Német vendégeinket ezután a római katolikus
egyházközség vendégelte meg a MTA Agrártudományi
Kutatóközpont ebédlőjében, ahol a jó hangulatú ebéd mellett
egy kisfilmen keresztül megismerkedhettek egyházközségünk életével. Délután a kórus megtekintette a Beethovenmúzeumot és megszépült városunkat: a felújított templomot,
az egy hónappal ezelőtt felszentelt új plébániaépületet és
az egy hete átadott új főterünket.
| Szilágyi Melinda

A Beethoven szobor előtti tér megtelt hívőkkel.
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