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FORUM
MARTINI
05. oldal
FÉL GŐZZEL NEM LEHET

12. oldal
SIKERESEN FOGTUNK ÖSSZE

14. oldal
TANULJUNK BELŐLE!

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes
táncosa, Endrődi Anna Sarolta
munkásságát díjazásra érdemesnek
találta köztársasági elnökünk.

Augusztus 16-án a gyúrói
viharkárosultak megsegítésére
fogott össze Martonvásár.
Közel 800 000 Ft gyűlt össze.

Rosszhiszemű csatorna ellenőrök
járták Bicske utcáit. A Fejérvíz Zrt-től
várható büntetések megelőzése
végett felajánlják szolgáltatásaikat.

03-04. oldal

17. oldal

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN
Sipos Imre, helyettes államtitkár beszédét
teljes terjedelmében közöljük.

A BRONZ LEÁNY
Dávid Cinna az Országos Ifjúsági Bajnokságon
az U14 korcsoportban bronzérmet szerzett.

MAGYAR NÉPDAL NAPJA 2015
Herczku Ági, a táncosból lett népdalénekesből lett rendhagyó prímás: 7. oldal; Rendezvénytérkép: 8. oldal;
Néhány mondat a fellépőkről: 9. oldal; Jegyárak: 10. oldal. Részletes programok: 20. oldal.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

MAGYAR NÉPDAL NAPJA
SZEPTEMBER 10-13.

17:00

18:00

15:00
19:00
19:30
21:00

7:00-13:00
10:00
10:00-18:00

10:00-18:00

SZEPTEMBER 10.
„ÍGY LÁTOM MARTONVÁSÁRT”
országos fotópályázat megnyitó
„SZÉP PORTA PÁLYÁZAT” DÍJÁTADÓ
A díjakat átadja:
Gucsek István alpolgármester
BBKK Galéria
ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
DÍSZPOLGÁRI CÍMEK és
MARTONVÁSÁRÉRT DÍJAK ÁTADÁSA
BBKK Színházterem

SZEPT. 18-20.

ZENEKARI EDZŐTÁBOR (nyilvános)
a 20 éves Martonvásári Fúvószenekarral
BBKK

SZEPT. 19.

ÁLLATI JÓ NAP
9:00 órától 17:00 óráig
Sporttelep

SZEPT. 25.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2015.
15:00 órától 21:00 óráig
MTA Agrártudományi Kutatóközpont

SZEPT. 26.

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
9:30 órától
Bajcsy-Zsilinszky E. u., Tátra u., Dreher u.,
Rákóczi u., József A. u., Kolozsvári u.

SZEPTEMBER 11.
MARTON-EXPO MEGNYITÓ
Kodály Zoltán utca
SZEPT. 26.
BAIENFURTI „LÖWEN” FANFÁRZENEKAR
VIRTUÓZOK koncert
HAJÓS LAURA OKT. 1.
HORVÁTH „TOJÁS” GÁBOR DUÓ
SZEPTEMBER 12.
TERMELŐI VÁSÁR
Dózsa György út
HUNGARIKUM UDVAR MEGNYITÓ és
a Brunszvik Teréz Óvoda műsora
HUNGARIKUM UDVAR, népi játszótér,
kézműves foglalkozás és vásár gyerekeknek, családoknak
Óvodamúzeum udvara
Marton-EXPO
Kodály Zoltán utca

További és részletes programok a 20. oldalon!
POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!

Mögöttünk van a tikkasztó nyár, remélem Önök is kipihenték
magukat. Persze sokan voltunk, akik a nyarat is jórészt munkával töltöttük és csak itt-ott ruccantunk le pár napra a vízpartra vagy a hegyekbe. Egyre inkább tapasztalom, hogy
megváltoznak az emberek üdülési szokásai, a több hetes
nyaralások helyett inkább többször, rövidebb időre utazunk
el. Persze az is lehet, hogy szívesen mennénk, de a sokszor
önmagunkat is kizsákmányoló munkatempó ezt nem teszi
lehetővé. Mai rohanó világunkban nemcsak egymásra, de
néha saját magunkra is kevesebb idő jut, elveszik a régi nyarak önfeledt, vidám együttléte. Nem is fogjuk fel, mennyit
veszítünk az állandó rohanással, talán még nem késő, hogy
változtassunk!
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A NÉPMESE NAPJA
17:00 órától, Könyvtár
ZENEI VILÁGNAPI
BEMUTATÓ ISKOLÁSOKNAK
délelőtt, BBKK színházterem

OKT. 6.

ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZÜNK
18:00 órakor
Emlékezés tere

OKT. 17.
07:00-13:00
10:00

TERMELŐI VÁSÁR
Főtér
FOLYTON-FOLT
FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS megnyitó
BBKK Galéria
FŐZŐVERSENY ÉS ŐSZI PIKNIK
Főtér

12:00-22:00

Szeptember második hétvégéjén ismét vár mindenkit a „Magyar Népdal Napja”, itt az alkalom, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, hátrahagyjuk a napi gondokat, értékes szórakozással
töltsünk el három napot. Tavaly már megtapasztaltuk, hogy
egy ekkora kisváros is képes országos érdeklődésre számot
tartó, színvonalas kulturális rendezvényt létrehozni. Bár egy
éve az időjárás nem kedvezett nekünk, mégis több ezer látogató jött el és vitte a magyar népdal és Martonvásár jó hírét
szerte Magyarországon és a határon túlra is. Már akkor is a
városka apraja-nagyja magáénak érezte a fesztivált, több száz
önkéntes dolgozott a sikerért. Úgy néz ki, az idén még többen
leszünk, nem csak a nézőtéren, de azok is akik segítik a rendezvény sikerét. Minden közös ügy közelebb hozza egymáshoz
az embereket, ez a hétvége biztosan ilyen lesz!
Jöjjünk össze minél többen, hívjuk el barátainkat, ismerőseinket is! Érezzük, hogy megint jó martonvásárinak lenni!
Találkozunk a hosszú hétvégén!
| Szabó Tibor
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FOGADJ SZÓT FIAM!
Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár tisztelte meg augusztus 20-i ünnepünket
és felavatta a helyi pedagógiai szakszolgálatot.
Tartalmas beszédét kivételesen nem kivonatosan,
hanem teljes terjedelmében közöljük.
„Mélyen érzem, hogy valamit Isten az ő akaratából teremtett és bizonyos elevelátó végezéséből elrendelt, mind
a kiterjedt mennyég boltjain, mind itt e széles földi
téreken, mindent az okosság törvénye éltet és igazgat.”
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Címzetes Esperes Úr!
Tisztelt Lelkész Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezekkel a szavakkal kezdődik Szent István első törvénykönyve Intelmek című műve, az úgynevezett „királytükör”
1027-ből, a korszak legjelentősebb magyar irodalmi alkotása,
Istvánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez intézett Intelmek című latin nyelvű műve, magyarul ezekkel a szavakkal
indul tanácsainak gyűjteménye.
Az Intelmek nem igazi törvény, hanem erkölcsi és praktikus,
a jó kormányzást segítő kormányzati tanácsokat, intelmeket
foglal magában, amelyeket a király, mint atya intézett fiához:
a hit megőrzéséről; a becsben tartásról; a tiszteletről; az igaz
ítélet és a türelem gyakorlásáról; a befogadásról és gyámolításról; a példák követéséről; az imádság megtartásáról; a
kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről.
Nemzeti ünnepeink közül kiemelkedik eg y, amelyet a z
Országgyűlés 1991-ben állami ünnep rangjára emelt, ez pedig Szent István ünnepe, emléknapja, augusztus huszadika,
a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a független
magyar állam szimbóluma. Ez az ünnep rólunk, magyarokról
szól, ez a mi ünnepünk.
E napon 1083-ban Szent László király utasítására és VII.
Gergely pápa jóváhagyásával Székesfehérvárott oltárra
emelték, vagyis szentté avatták az első magyar királyt. Ezzel
elismerték keresztény érdemeit, köztük Magyarország a
magyarok nyugati keresztény hitre megtérítésének és egy
modern államigazgatás kiépítésének fáradságos és emberfeletti munkáját is, amely által Szent István alakja ma is példa
számunkra.
Ünnepünk alkalom arra, hogy megemlékezzünk első királyunk érdemeiről, maradandó alkotásairól, az örökségről,
amelyet ezer esztendő után is érvényesnek érzünk.

pályázatot hirdetett a Szent Istváni intelmek mai megfogalmazása céljából. Milyen iránymutatást, segítséget kaphatnak fiataljaink a lelki egyensúly és boldogság irányának
betájolásához.
Sózer-Pápai Zsuzsánna pedagógus Fogadj szót fiam!intelmeit Szent Istvánhoz hasonlóan 10 fejezetre osztotta,
és ezekben a következő üzeneteket fogalmazta meg:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
De mit adunk mi lányainknak, fiainknak?
Hogy kapcsold be a tévét vagy az Ipad-et? Hogy hagyjál békén,
most fáradt vagyok? Erre most nincs időm, menj anyádhoz
vagy apádhoz? Nem igaz hogy még mindig nem tudod?... és
biztos vagyok benne, hogy Önök még számos hasonló mondatot hallhatnak környezetükben.
De talán találunk jobb példát, mai Szent Istváni üzeneteket
fiataljaink számára.
Fogadj szót fiam! - címmel Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2013-ban a Szent István emlékév alkalmából

5. A hitről
Ne felejtsd el, hogy van, aki benned hisz, és érted küzd. Szent
István a Szűzanya oltalmába ajánlotta népét. Téged. És még
vagy tizenötmillió anyanyelv-testvéredet. Azt kívánom
Neked, hogy a Szent Istvántól megörökölt keresztény hittel,
Gizella királyné szeretetével és Imre herceg tisztaságával
alkosd meg saját életedet.
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1. Az emberség, emberi méltóság megőrzéséről
Kívánom, hogy mindenkori döntéseid lényed EMBERI oldalát
erősítsék, méltóságodat soha ne kelljen áruba bocsátanod.
2. A szabálykövetés és szabadság kapcsolatáról
Rend nélkül nincs értelem, értelem nélkül nincs emberség.
Ezért őrizd a rendet önmagadban és a külvilágban egyaránt.
3. A szülőkhöz fűződő kapcsolatról
Mártózz meg a feltétel nélküli anyai szeretetben, de soha ne
élj vissza vele.
Amikor fájni kezdene az apai intés, szigor vagy kemény kritika,
gondolj arra, hogy mindez érted van, és nem ellened. Boldogulásod záloga az, hogy hallgasd meg, fogadd el, szívleld meg
az apai észrevételeket. Ezek tükrében értékeld át döntéseidet.
4. Önismeretről, elfogadásról
Ha elégedetlen vagy magaddal, szánjál időt az önmegismerésre.
Ettől már csak egy lépés választ el saját magad elfogadásáig.
Meglátod, önmagad társaságában sem fogsz unatkozni.
A melletted élő embereket ismerd meg. Ők jelentik számodra
az igazi, mély kapcsolatokat. Akit megszerettél, annak két
fontos dolgot adhatsz: az idődet és a figyelmedet. Ne fukarkodj egyikkel sem.

6. Az egészségről
„Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat." (Buddha)
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Erkölcsi döntéseidben mindig hallgass arra a bizonyos belső
hangra, amely megóv téged a későbbi bűnhődéstől.
Köszönöm, hogy rám figyeltél. Jó utat kívánok neked. Ha valamikor eltévednél, ne feledd, hogy írtam neked egy iránytűt, ami segíthet visszatalálni önmagadhoz.

Hangolódj a humorra, és olvasd el az orvostudomány rövid
történetéről szóló összefoglalást, amit az interneten találtam:
„ - Fáj a torkom!
Kr.e. 2000: Tessék, edd meg ezt a gyökeret!
Kr.u. 1000: Az a gyökér pogány dolog, mondj el egy imát!
Kr.u. 1850: Az az ima babonaság, idd meg ezt az elixírt!
Kr.u. 1940: Az az elixír kígyóolaj, nem tesz jót, nyeld le ezt
a pirulát!
Kr.u. 1985: Az a pirula hatástalan, vedd be ezt az antibiotikumot!
Kr.u. 2001: Az az antibiotikum nem természetes! Tessék, itt
egy gyökér...”
7. A barátságról
„A barátság egy az élet simogatásai közül.” (Gala Galaction)
„Örökre felelős vagy azért, akit megszelídítettél.”- mondja a
kis hercegnek a róka. Ajándékozd meg személyes jelenléteddel azt, akit megszelídítettél. Ha lehetőséged van rá, akkor ne
sms-ben, ne cseteléssel, ne email-en ápold a barátságot. Ülj
le vele szemben, nézz a szemébe, figyelj rá, fogd meg a kezét
és add oda neki az idődet. Ha már megszelídítetted.
8. A szerelemről
„A szerelem minden harmónia között a legdallamosabb:
érzése velünk született.” (Honoré de Balzac)
Az igazi szerelem olyan önkéntes és érdekmentes játszma,
aminek két győztese van. Úgy lesztek győztesek, hogy a kölcsönös egymásra hatás mindkettőtökből a lehető legnemesebb, legértékesebb emberi tulajdonságokat hozza ki. Szerelemben élni azt jelenti, hogy a másik lény hatására a lehető
legjobbá válni.
A szerelem energiaforrás, amelyből életed táplálkozik, hogy
jobb legyen.
9. A munkáról
Van munka. És van hivatás. Munka az, amit azért végzünk,
mert muszáj. Mert pénzt akarunk keresni, hogy ne haljunk
éhen. A hivatás több mint munka. A hivatás olyan tevékenység, amivel azért foglalkozol, mert az a kedvenc időtöltésed,
és mellesleg megfizetnek érte.

Tisztelt Ünneplők!
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy:
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén,
felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer
évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és
hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi
alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.
Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban
részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar
politikai közösség részei és államalkotó tényezők.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a
magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és
kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő
nemzedékek életfeltételeit.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kérem Önöket, hogy e vállalás teljesítése érdekében ki-ki a
családjában, a környezetében készítse el saját „Fogadj szót
fiam” pályázatát, nyerje meg, valósítsa meg és tartsa is fenn azt.
Köszönöm Martonvásár Önkormányzatának, Polgármester
Úrnak, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, főigazgató asszonynak, igazgató asszonynak, hogy ma itt a
városban egy olyan szakszolgálati intézményt avathatunk,
amellyel javíthatjuk az utánunk jövő nemzedék életfeltételeit.
Szép, tartalmas ünnepet kívánok Önöknek és kívánom, hogy
az ünnepeken és hétköznapjaikon is mindent az okosság
törvénye éltessen és igazgasson.

10. Az erkölcsről
Nagyon lényeges erkölcsi kérdés a hazádhoz, népedhez való
hűség. A Szent Istvántól elnyert örökségedet úgy becsülheted meg, és adhatod tovább, ha büszke vagy magyarságodra.
Úgy légy büszke, ahogyan Arany János megfogalmazta ezt
az életérzést: „Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá
ringatott.” Törekedj arra is, hogy bárhol jársz, bármit teszel,
méltóképpen képviseld a magyarságot.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
A Képviselő-testület 2015. augusztus 25-én
tartotta soron kívüli ülését. A megtárgyalt és
elfogadott előterjesztések a következők voltak:
Javaslat „Martonvásár - Sportöltöző kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálására, melynek értelmében a MartonSport Kft. ügyvezetője megkötheti a kivitelezésre vonatkozó szerződést a nyertes
ajánlattevővel, a Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. A második helyezett az SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft. lett.
Javaslat a KEHOP-2.2.4 azonosító számú (tisztítómű kapacitásbővítése és szennyvízhálózat bővítés) pályázat önere-

FÉL GŐZZEL NEM
LEHET TÁNCOLNI
Endrődi Anna Sarolta munkásságát díjazásra
érdemesnek találta köztársasági elnökünk,
Áder János.
NÁ: Mi a pontos neve a díjnak, amit kaptál?
EA: Magyar Ezüst Érdemkereszt.
NÁ: Milyen tevékenységedhez kötődik a díj?
EA: A hivatásos táncosi tevékenységemhez a Honvéd Tánceg yüttesben, majd pedig a Mag yar
Nemzeti Táncegyüttesben és a Kertész
Táncegyletben telt 15 év művészeti
vezetéséhez.
NÁ: Mi eredményezte a kitüntetést?
EA: 22 év munkája, tánca van benne, a
táncpedagógusi tevékenységem, valamint a koreográfusi munkásságom is.
NÁ: Hogy kezdted a táncot?
EA: Martonvásáron kezdtem, a Salamon Erzsi néni által alapított oktatási
rendszerben. Utána a Németh Ildikó
és Szabó Szilárd által vezetett Százszorszép Táncegyüttesben folytattam.
NÁ: Volt olyan, hogy nem akartál
táncolni?
EA: Nem. Mindig is szerettem táncolni.
NÁ: Sokan táncoltatok akkor?
EA: Sokan, jó kis csapat volt, és a nagy
része folytatta is, csak néhányan morzsolódtak le.
NÁ: Általános iskola után a Százszorszépben folytattad. Ott meddig
táncoltál?
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jének vállalására. Az elfogadott előterjesztés értelmében az
önkormányzat nyilatkozott, hogy előteremti a fejlesztéshez
szükséges önrészt. A lakóparkban élők az elkövetkező időszakban számíthatnak majd ilyen irányú megkeresésünkre,
a közművesítési hozzájárulás fizetésének módjáról szóló
tájékoztatásra.
Javaslat a martonvásári víz- és szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési
Terv elfogadására.
Javaslat a Martonvásári Kulturális Egyesület részére
nyújtott önkormányzati célzott, visszatérítendő támogatás
elszámolásának jóváhagyására.
Javaslat visszatérítendő támogatás megítélésére a
Martonvásári Kulturális Egyesület Magyar Népdal Napja
rendezvény megvalósításához kapcsolódó pályázatának előfinanszírozásához.
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a
Zöld Erdő Vadásztársasággal.
| Horváth Bálint

EA: 14 évesen, a nyolcadik osztály elvégzése után kerültem
a Táncegyüttesbe. 22-23 éves koromig oda jártam.
NÁ: Milyen út vezetett a profi táncosi karrierhez?
EA: Érettségi után rögtön felvételiztem a Duna Művészegyüttesbe.
NÁ: Elég volt ehhez az, amit itt tanultál?
EA: Nem készültem rá külön, csak próbálkoztam, kíváncsiságból. Szerencsére felvettek. Utána ott táncoltam 3 évet.
NÁ: Ezután kerültél át a Honvédba?
EA: Nem, utána még tanultam 3 évet. A harmadik év végén
már felvettek az akkor még a Zsuráfszky Zoltán által vezetett Budapest Táncegyüttes néven működő együtteshez. Ott
szereztem diplomát, onnantól kezdve
pedig 19 évig ott voltam.
NÁ: Mennyire intenzív a táncos
élet?
EA: A próbák öt órásak. Nálunk kilenctől kettőig tartanak, minden nap. Nagyon intenzív, fizikai munkának tekinthető, és akkor még nem is beszéltünk
az előadásokról. Heti 2-4 azokból is
van. Az előadások napján délelőtt nincs
munka, olyankor délután 4-től este 10ig ott vagyunk a színházban. Nem számít, hogy hétvége vagy ünnepnap, a
család is gyakran háttérbe szorul, de a
tánc és a színpad mindenért kárpótol.
NÁ: Mit üzennél az újság hasábjain
azoknak a fiatal olvasóinknak, akik
néptáncosok szeretnének lenni?
EA: Minden próbán teljes erőbedobással kell gyakorolni, nem lehet félvállról
venni, félgőzzel nem lehet táncolni.
| Nagy Árpád
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MARTONVÁSÁRON
JÁRTUNK!
Amikor átmentünk a határon nagyon örültem,
mert Magyarország a kedvenc országom. Utána
még sokat utaztunk, de megérte, mert nagyon
kedves emberek fogadtak minket. Én is egy
nagyon kedves családhoz kerültem, a Somlói
családhoz.
Másnap reggel elmentünk Budapestre a Tropicariumba. Ott
rájákat simogathattunk és más csodálatos vízi állatot is láttunk. Ebédeltünk, majd meglátogattuk a Tihanyi Apátságot
és megnéztünk egy rövidfilmet a szerzetesek életéről. Ezt
követően fürödtünk a Balaton csodás vizében. Ezután vis�szautaztunk Martonvásárra, ott vacsoráztunk.
Szerdán reggel buszra ültünk és elmentünk Székesfehérvárra, ahol várost néztünk, majd hajóztunk a velencei tavon.
Utána ugyancsak vissza buszoztunk Martonra és meglátogattuk a Brunszvik kastélyt, körbejártuk a tavat.
Következő reggel, az utolsó napon találkoztunk a művelődési ház előtt. Várnunk kellett, mert esett az eső. Utána dél

körül megebédeltünk, közben szerencsére elállt az eső is, így
elindultunk Budapestre. Ott metróztunk, villamosoztunk és
megnéztük a Parlamentet, ami nagyon tetszett, mert láthattuk a koronázási ékszereket, majd a Mátyás templomot,
a Budai várat stb. Beesteledett. Elmentünk vacsorázni, ami
után a rakpartról néztük a gyönyörű tűzijátékot, ami mindenki kedvence volt.
Péntek reggel indultunk haza.
Nekem a legjobban az tetszett, amikor a Tropicariumba voltunk, na meg persze a tűzijátek!
| Balla Kincső (11 éves) • Mezőkölpény

KIÁLLÍTÁS
2015. október 17-én délelőtt 10 órakor
nyílik meg a helyben működő

KUTATÓK
ÉJSZAKÁJA
2015. SZEPTEMBER 25. | 15.00 - 21.00
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

FOLYTON-FOLT
FOLTVARRÓ KLUB
KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: BBKK Galéria
A kiállítás 2015.10.25-én vasárnapig
ingyenesen látogatható
naponta 10:00-18:00 óra között.

PROGRAMOK

• A búza rokonai és színes kromoszómáik
• A gabonafehérjék változatos világa
• A kis génsebész – gyógyító vírusok
• Búza bölcsőde, pék iskola
• Edzőtábor gabonaféléknek
• Földet értünk - talajismeret mindenkinek
• Hamupipőke színes világa
• Invazív növénykórokozók: új lisztharmatgombák mindenfelé
• Klimatizált hotelszoba teljes ellátással növényeknek kiadó
• Kukoricázz velünk!
• Túlélő növények
FORUM MARTINI / 2015. SZEPTEMBER
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TÁNCOSBÓL LETT
NÉPDALÉNEKESBŐL
LETT RENDHAGYÓ
PRÍMÁS
A Rendhagyó Prímástalálkozó egyik prímása,
Herczku Ágnes osztotta meg velünk gondolatait a népdalról, annak napjáról és a "prímás"
szó valódi jelentéséről.
NÁ: Hogyan lesz valakiből népdalénekes?
HÁ: Nincs recept. Egyéni válaszok vannak. Az enyém egy
nem tudatos gyermekkori inspirációból indult, és akaratlanul bontakozott ki. Kisgyerekként sok zenét hallgattam
Dévai Nagy Kamillától és mint kiderült, az általam leginkább szeretett dalok mind népdalok voltak. A tudatalattiba
beépült vonzalom után jött a zeneiskola, a maga szolfézsával
és az ott tanult népdalokkal.
NÁ: Népzenét tanult?
HÁ: Nem. Sátoraljaújhelyen nőttem fel. Ott erre esély sem
volt. Akkoriban balettre, jazz-balettre jártam. Családi vonás
volt a zene iránti nyitottság, így zongoráztam is. Az újhelyi
Hegyalja Néptáncegyüttes fellépéseit sokszor láttam és tetszett, de akkor a balett még jobban vonzott. Gimnazista koromban kezdtem csak el „tititázni” a sárospataki Bodrog
Néptáncegyüttesben.
NÁ: Mi volt a lökés, ami elindította a népdalénekesi
pályán?
HÁ: A szikrát – mint oly sok emberben – , az István a király
Rékája, Sebestyén Márti hangja gyújtotta fel. Az ő hangja
egy új világot, egy új szemléletet hozott az életembe. Rajta
keresztül jutottam el a többi, autentikus népzenét játszó zenekarhoz, majd az „adatközlőkhöz”.
NÁ: Énekelt is, vagy csak hallgatta a zenét?
HÁ: Próbálgattam, de inkább hallgattam. Leírtam a szövegüket. A hajlításokat is bejelöltem. Szerencsére nagyon gyorsan tanulok fül után. A magam szórakoztatására tanultam.
NÁ: Fellépett is?
HÁ: Szokták mondani, hogy aki keveset tud az bátor. Én
nagyon bátor voltam. Amikor Budapestről jöttek legendás népzenészek, én bátran odamentem, hogy tessék nekem egy-két
széki nótát eljátszani. Éreztem én, hogy ez nem szokás, és furcsán is néznek rám, de nagyon szerettem volna kipróbálni, milyen zenekarral énekelni. Ugyanakkor a tánc maradt a szerelmem. Röviden: balett-táncos szerettem volna lenni, és nagy
„civil” vargabetűk után karakter lett a spicc-cipőből. Miskolcon
történelem szakot végeztem, majd kalandos úton egyszer csak
a Honvéd Együttesben találtam magam – hivatásos táncosként.
FORUM MARTINI / 2015. SZEPTEMBER

Fotó: Hajdu András

NÁ: Ma azért bizonyára van egyszerűbb, más út is…
HÁ: Más a helyzet, vannak művészeti iskolák, ahol elindulhat valaki a népdaléneklés útján. Megsúgom, nem csak éneket kell tanulni, ajánlott egy hangszer is... Onnan tovább lehet
menni középiskolai szintre, majd jöhet az Akadémia.
NÁ: És utána?
HÁ: Utána jön az élet. Ahogy egy székely néprajzos mondta:
„Nemes munka, nem es fizetik”. Nem könnyű a dolga annak,
aki ebből szeretne megélni. Ügyesnek és tudatosnak kell
lenni, hogy valaki hosszú távon meg tudja vetni a lábát.
NÁ: A Magyar Népdal Napján a Rendhagyó Prímástalálkozó műsorában láthatjuk, hallhatjuk. Hogyan került a csapatba?
HÁ: Olyan régen volt, hogy már arra sem emlékszem, hogy
Lakatos Robi keresett-e meg? Vagy rajta keresztül Pál István „Szalonna”? Azt tudom, hogy a Művészetek Völgyében
voltak Robiék először, még énekesek nélkül. Ott ez akkorát
csattant, hogy Robi, aki ennek az egésznek a keresztapja,
érdemesnek tartotta továbbvinni. Így hívott meg bennünket,
a bőgőhöz Doór Róbertet, a brácsához Mester László
„Pintyő”-t, valamint a prímásokat: Vizeli Balázst, Szalonnát,
Dresch Misit, Both Mikit, Balogh Kálmánt, Korpás Évit
és engem.
NÁ: A prímás szó számomra a cigányprímást jelenti.
HÁ: A szó eredeti értelme az első embert jelöli (latinul:primus,
első), aki nem feltétlenül hegedűst jelent, de mindenképp
azt, aki vezet, aki „dirigál”. Ha egy cimbalom vezeti a zenekart, akkor a cimbalmos a prímás, ha egy énekes, akkor az
énekes. Ettől persze még nem lenne Rendhagyó ez a prímástalálkozó. Lakatos Róbert klasszikus brácsán, Dresch Misi
vagy Bede Péter szaxofonon, vagy fuhunon, Both Miklós
pedig elektromos gitáron tölti be a prímás szerepét. Ez már
nem a megszokott felállás. Az pedig végképp rendhagyóvá
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mindegy, hogy az egyébként valaminek a feldolgozása. Az
angolszász popzenéhez szocializálódott fül nem szokta ismerni a magyar népzenét. Hamarabb énekel el egy mai fiatal
egy angol slágert, mint bármelyik népdalunkat. Ha viszont
meghall egy „popos” hangszert egy feldolgozásban, mint például a gitár, az mankót, kapcsolódási pontot jelent ahhoz,
amit ismer, amit már szeret. Ezért is lehetnek ennyire népszerűek, vagy népszerűbbek a feldolgozások.
Az már egyéni érdeklődés kérdése, hogy meghallgatva a feldolgozást, valaki tovább szeretne-e menni a forrás irányába.
NÁ: Kell a magyar népdalnak nap?
HÁ: Kell, mert reklámot csinál, mert figyelemfelkeltő, mert
pozitív üzenetet hordoz. Ebből a szempontból hihetetlenül
nagy lemaradásban van a hazai közművelődés. Ha utazunk,
akár délebbre, akár keletebbre és kapcsolgatjuk a rádiót, tévét, több adót találunk, amely folklór közeli. Nem a Muzsika
tévére gondolok, hanem a valódi folklórra. Nálunk ez nem
létezik.
Amennyire állítólag büszkék vagyunk hagyományaink gazdagságára, kimeríthetetlenségére, egyediségére, már régen a
tettek mezejére kellett volna lépni, például létrehozva egy
televíziós folk-csatornát. Folkrádiónk van, jó hogy működik,
de az sem kap elég figyelmet, megbecsülést, ahogy a műfaj
sem. A Magyar Népdal Napja egy kiváló kezdeményezés, egy
újabb lépés afelé, hogy a zenefogyasztók figyelme a folklór
felé terelődjön. Bízom benne, hogy az érdeklődés egyre dagadó hulláma egyszer csak a döntéshozók alkotó jókedvét is
magával ragadja... 		
| Nagy Árpád

teszi a koncertet, hogy ennyire sokszínű és más műfajban is
otthonosan mozgó zenészek hoznak össze egy közös produkciót.
NÁ: Piacképes áru ma Magyarországon a magyar népdal?
HÁ: A népzene továbbra is rétegzene. Hasonlóan a jazzhez.
Egyszerűen tudomásul kell venni – bár ez nemzeti kultúránk
egyik alappillére –, hogy ez is egy termék a zenei piacon és a
pop-táborhoz képest keveseket érdekel. Lelkiismereti, hazafiúi érzésből még senki nem megy el egy ilyen koncertre,
tehát eladhatóvá, szerethetővé kell tenni.
Rengeteg zenét hallunk manapság. Amikor az ember minőséget kap, érzelmeket, amikor megszólítva érzi magát, akkor
másodlagossá válik, hogy az éppen milyen műfajt képvisel.
Azoknak a magyar népzenészeknek, akik híveket szeretnének toborozni a műfajnak, óriási a felelőssége. (Ezt mondhatja el egyébként bármely műfaj képviselője.) A mit és a hogyan
szorosan összefüggnek. A kissé enervált, kissé dekadens,
mélyen befeléforduló népzenélés mítosza már nem vonz be
új közönséget.
NÁ: Kell a produkció?
HÁ: Igen, ahogy színpadra kerül, kell. Egy jó produkcióval
azokat is megszólítjuk, akiknek egyébként semmilyen érzelmi viszonya nincs ehhez a kultúrához, leszámítva az általános iskolában jól vagy rosszul, de kötelezően megtanult öt
népdal emlékét. Semmiképp nem erőltetett, ripacs pozőrséget ér tek a „produkció” alatt. De akkor mit? Na ezt nehéz megcsinálni! Erre sincs tuti forgatókönyv.
NÁ: Mi a véleménye a feldolgozásokról?
HÁ: A jó zene: az jó zene. Ha ez épp egy jó feldolgozás, akkor

MARTONVÁSÁR - RENDEZVÉNYTÉRKÉP
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1

Kulturális Központ / Színpad

2

Óvodamúzeum / Hungarikum Udvar

3 Dózsa György út / Termelői Vásár
WC

P

4

Kodály Zoltán utca / Marton-EXPO

5

Főtér / Kézműves vásár

B

Bejáratok

B4
WC

B1

Elsősegély

5

Info pont

2

WC

3

WC

B3

1
WC

B2
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Mosdók
Parkoló / Vasútállomás

Mindenkit nagyon kérünk, hogy
lehetőség szerint gyalog jöjjön,
vendégül látott ismerőseit pedig,
ha lehet, engedje az udvarában parkolni.

8

VIRTUÓZOK
		
◊ 09. 11. PÉNTEK - 19.30
A pénteki nap kiemelkedő eseménye Magyarország legtehetségesebb fiataljainak bemutatkozása. Fellépnek: Boros Misi (zongora), Csabay Zsuzsanna (fuvola),
Demeniv Mihály (harmonika), Foki Dániel (ének, bariton), Rigó Ronald (zongora),
Sándor Zoltán (hegedű), Szauer Bianka (hegedű) és Tóth Bettina (hárfa).
A Virtuózok Martonvásárra egyedi meglepetés produkcióval is készülnek.
KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ

◊ 09. 12. SZOMBAT - 10.30
„Óh, te szegény Farkasbarkas! Erős vagy, de eszed gyenge! Túl is jár rajta
a komád, a furfangos ravaszdi!” A veszprémi Kabóca Bábszínház Farkasbarkas
és Rókakoma meséje mégsem a megszokott végeredménnyel zárul? A Kabóca Bábszínházban meglakol a csalafinta? Ezt az tudhatja majd meg, aki szombaton ellátogat a martonvásári kulturális központba… (A program látogatása ingyenes!)

ALMA EGYÜTTES
◊ 09. 12. SZOMBAT - 16.00
Saját bevallásuk szerint „sikerük kulcsa a gyermeklelket megérintő őszinteségben, a nevető,- és tánc-izmokat egyaránt megmozgató képességükben rejlik...”
Utoljára két évvel ezelőtt varázsolt csodálatos hangulatot iskolánk tornatermébe
az együttes, akinek dalait a 2 évestől a 102 évesig mindenki fújja. Itt az ideje, hogy
annyian nézzük, hallgassuk csak meg, amennyien elférünk a rendezvényudvarban.
LGT EMLÉKZENEKAR
◊ 09. 12. SZOMBAT - 18.45
Amikor megkérdezték tőlük, milyen stílusú zenét játszanak, azt válaszolták:
csak LGT-t. 1993-ban alakultak Veszprémben. A 10 tagú együttes koncertjein felidézi az LGT működésének legjobb időszakait, minden korszakból kiválogatva a
legismertebb dalokat. Övék, és Miénk (lesz) itt a tér, szombaton este!
RÚZSA MAGDI 		

◊ 09. 12. SZOMBAT - 21.00
2005-ben jelentkezett egy tehetségkutató műsorba, amit 2006-ban mindannyiunk örömére meg is nyert. Azóta kétszer választották az Év énekesnőjének és
egyszer az Év dala kategóriában diadalmaskodott. Hozzánk, a martonvásári színpadra rock dalaival érkezik, de aki ismeri, tudja, a világzenétől a magyar népzenéig
minden megtalálható repertoárjában.

DISCO, DJ LOTTERS
◊ 09. 12. SZOMBAT - 24.00
2001 óta a dance-house stílust képviseli. Ebben az évben jelent meg az első
mixalbuma, majd 2004-ben jött a második. Ezen jelent meg az első feldolgozása a
„Rólad álmodom 2004”, majd 2005-ben a „Hogyan tudnék élni nélküled” című. Ez
utóbbi, a Groovehouse-os Judy hangjával, az egyik legjobb hazai dance felvétel lett.
A disco party alatt 3 személyes görögországi üdülést sorsolunk ki (apartmanban) a
www.andromeda.hu felajánlásával.
KACSÓ HANGA BORBÁLA

◊ 09. 13. VASÁRNAP - 15.30
2014-ben és idén is Hanga a Magyar Népdal Napjának arca. 1996-ban született
Szolnokon. Családja Erdélyből települt át. 2010-ben a Tiszán innen, Dunán túl
népdaléneklési versenyen kiemelt arany minősítést kapott. 2014-ben megnyerte a
„Fölszállott a páva” népzenei tehetségkutató versenyt énekes kategóriában. 2015től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanulója, népi ének szakon.
FORUM MARTINI / 2015. SZEPTEMBER
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CSÍK ZENEKAR és PRESSER GÁBOR ◊ 09. 13. VASÁRNAP - 15.45
„ Ahog yan a szerelem is tud g yönyör ű ug yanak kor g yötrelmes lenni , úg y
a népzene szeretetében eltelt 25 év is tudott göröngyös útra vinni, illetve egekig felemelő boldogságot adni.” „Hosszú ideig szeretnénk még mosolygó szemű,
boldog, meghatott arcokat látva játszani, tudva, hogy van kinek muzsikáljunk.”
(forrás: csikband.hu)

TATA HELYŐRSÉG ZENEKAR

◊ 09. 13. VASÁRNAP - 17.00
„Gyep-show”
A népzenei gyep-show nem egy mindennapos műfaj. Olyannyira nem, hogy a Tata
Helyőrség Zenekar kifejezetten Martonvásárra, a Magyar Népdal Napjára készül
ezzel a produkcióval, vagyis itt láthatja majd a közönség először ezt a kivételes
bemutatót.

FITOS DEZSŐ TÁRSULAT

◊ 09. 13. VASÁRNAP - 17.45
„A magyar falu” című produkció
A Magyar Falu az 1900-as évek vidéki társadalmának színes, változatos szokásait,
ünnepeit, hiedelmeit viszi színpadra. Teszik ezt a tánc nyelvén, megmutatva a magyar virtust! Azt a láthatatlan szervezőerőt, amely a legrégebbi időkben az emberiség fennmaradásának egyik legfontosabb feltétele volt, egymás szájáról lesni a
szót, egymás mozdulatait figyelve megtanulni táncait, átörökítve a hagyományt.
(forrás: nemzetitancszinhaz.hu)

KEDVEZMÉNYES JEGYEK
ELŐVÉTELBEN
08.05. - 09.09. (helyben)
3 NAPOS BÉRLET
DIÁK/NYUGDÍJAS
elővételben
1 600 Ft

FELNŐTT
elővételben
3 000 Ft

a helyszínen
2 000 Ft

a helyszínen
3 500 Ft

NAPIJEGYEK
a helyszínen
DIÁK/NYUGDÍJAS

FELNŐTT

800 Ft

1 500 Ft

A rendezvény belépőjeggyel látogatható!
JEGYSZEDÉS:
Pénteken: 18.00 órától
Szombaton: 13.00 órától
Vasárnap: 09.00 órától
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ONLINE JEGYRENDELÉS:

www.magyarnepdalnapja.hu oldalon

HELYBEN:

Az Óvodamúzeumban működő InfoPontban:
Keddtől péntekig: 10.00-18.00
Szombat, vasárnap: 11.00-17.00
2462 Martonvásár, Emlékezés tere
+36 22 460 065

A kedvezmények érvényesítése miatt nyugdíjasés diákigazolványaikat, kérjük, hozzák magukkal.

12 éven aluliaknak a belépés ingyenes!
Mindenkit nagyon kérünk, hogy lehetőség szerint
gyalog jöjjön, vendégül látott ismerőseit pedig,
ha lehet, engedje az udvarában parkolni.
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK:

www.magyarnepdalnapja.hu
A programokat eső esetén is megtartjuk.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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FÚVÓSZENEKAR

TÁNCOSOK
ERDÉLYBEN
Hajnali kolompszó, lenyűgöző táj, napi 10 óra
tánc és ének. Mindez az erdélyi Búza és Szék
települések varázslatos környezetében.
A Százszorszép Alapítvány 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Bethlen Gábor Alapkezelőtől.
Ennek a forrásnak köszönhetően 53 fő, köztük a művészeti
iskola táncosai és képzősei, valamint a Százszorszép Táncegyüttes tagjai felejthetetlen 7 napot tölthettek Erdélyben.
A résztvevők autentikus környezetben, helyiek szervezésével
és közreműködésével tanulhatták a búzai és széki táncokat
és énekeket.
Odafelé sétáltunk Kolozsváron. Jártunk a Tordai Sóbányában
és a hasadéknál is. Hazafelé pedig Körösfőn is megálltunk.
Képzőseink helyben kirándultak, kutattak, fényképeztek,
festettek, rajzoltak és archiváltak.
Helyi látványosságként Becsehelyen egy traktort is arrébb
tettünk, hogy a szűk helyen meg tudjon fordulni a busz.
A sok élmény még táplálja és erősíti a közös emlékeket! A kint
tanultakat hamarosan be is mutatjuk majd a közönségnek.
A Százszorszép Táncegyüttest legközelebb 2015.09.13-án du.
14 órától láthatják a Magyar Népdal Napján a Művészeti Iskolával közös műsorban.
| Százszorszép Táncegyüttes

„KÖNYVMOLYOK”
FIGYELEM!
A Termelői Vásár keretében 2015. október 17-én
lehetőséget adunk arra, hogy a kirakott könyveket bárki ingyenes elvigye.
Aki szeretné ily módon felajánlani könyveit, az jelezze részvételi szándékát 2015.10.16-án, pénteken 14 óráig a Könyvtárban, névvel, elérhetőséggel és darabszámmal.
Tel: 06 22 460-039, konyvtar@martonvasar.hu
| Dudás Zsanett
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Fotó: Galbács Sándor

Mit takar egy edzőtábor egy fúvószenekarnál?
Napi 6-8 óra komoly sza kmai mun kát. Sok
nevetést. Az alkotás örömét és a formálódó,
megszülető zenei darab szárnybontogatását.
Közösségünk sokrétű fejlesztését is, hiszen önmagunkat
látjuk el ezekben a napokban. Együtt készítjük elő az étkezéseket és az ételeket is. Magunk után pakolunk és takarítunk,
így ezzel szemléletet is formálunk.
Ha kíváncsi a műhelymunkánkra, akkor látogasson el a
BBKK színháztermébe 2015. szeptember 18-án péntek este
18 óra és vasárnap du. 14 óra között, és tekintsen a kulisszák
mögé, miközben jobbnál jobb muzsikákat hallgathat.
Következő fellépésünk a szeptember 12-én 14 órától a balettosokkal közösen.		
| Fúvószenekar

A MAGYAR
NÉPMESE NAPJA
alkalmából sok szeretettel várunk
minden kedves gyereket és szülőt
EGY KIS MESEDÉLUTÁNRA
ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSRA
szeptember 30-án, szerdán 17:00-18:30-ig
a könyvtárba!
Meseolvasás után rajzversenyt hirdetünk
„Rajzold le a kedvenc mesehősödet címmel!”
Helyszín: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.
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SIKERESEN FOGTUNK
ÖSSZE A GYÚRÓI
VIHARKÁROSULTAKÉRT
A „Fogjunk össze martonvásáriak” civil szerveződés augusztus 16-án újabb jótékonysági napot szervezett, ezúttal a gyúrói viharkárosultak megsegítésére. A változatos programokkal
tarkított rendezvényen és licitáláson közel
800 000 Ft gyűlt össze.
Július elején Gyúrón óriási károkat okozott a vihar, közel 300
ház sérült meg. A becsült kárösszeg meghaladta a 200 millió
forintot, melynek csupán egy részét térítik meg a biztosítók.
A „Fogjunk össze martonvásáriak” kis csapata gyorsan a
közeli település segítségére sietett. Az egész napos jótékonysági rendezvény nem csak anyagi támogatást próbált nyújtani, de arra is hivatott volt, hogy a gyúróiak érezzék: nincsenek egyedül, a szomszédos települések lakói együtt éreznek
velük a nehéz napokban.
A kezdeményezéshez pillanatok alatt Martonvásár lakosainak
és vállalkozóinak nagy része csatlakozott. A martonvásári
önkormányzat aktív részvétele mellett Ráckeresztúr önkormányzata is felajánlásokkal segítette a szervezők munkáját.
Ismét bebizonyosodott, hogy a jó ügy érdekében képesek vagyunk összefogni! Délelőtt gyermekprogramok szórakoztatták a kicsiket, akik pár percre tűzoltókká, rendőrökké vagy
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épp munkagép-vezetőkké válhattak. Miközben a kemencénél
finom falatok készültek, nem maradt el az ugrálóvár, arcfestés és a lufibohóc sem. A színpadon a város balerinái, modern
táncosai és zenebohócai léptek fel. A tordasi állatmenhely
kutya agility bemutatóval és pónilovakkal érkezett a gyermekek nagy örömére. Kora este a kistérségi polgármesterek
és a gyúrói dalolók énekes produkcióját egy humorral fűsze-

rezett, szórakoztató színházi előadás követte az Imre Sándor
Szeretetszínház jóvoltából. A vacsorához Nemes Anna
énekes produkciója adta a hangulatot, majd Kozma Laci
retrodiszkójával zárult az est.
A nagy meleg és az esti vihar ellenére szép számmal és adakozókedvvel érkeztek a jó szándékú adományozók. Az egész
napos rendezvényen közel 650 000 Ft gyűlt össze, melyből
40 000 Ft-ot a tordasi menhely vehetett át, a további közel
610 000 Ft-ot a gyúrói polgármesteri hivatalon keresztül a
viharkárosultak kapták. Augusztus 20-ig lehetett licitálni
világbajnok ökölvívó, Kótai Mihály dedikált bokszkesztyűjére.
Az ebből befolyt 120 000 Ft szintén Gyúróra kerül.
A sok-sok résztvevő mellett külön köszönet illeti a „Fogjunk
össze martonvásáriak” három főszervezőjét, koordinátorát:
Dolinka Évát, Sutka Juditot és Újszászi Ildikót. Emellett
hatalmas hála jár mindenkinek, aki dolgozott azon, hogy ez
a nap megvalósulhasson:
Horváth Márta védőnő, Máli Réka, Tordas-Zoo (Fedák
Kr i s z t in a), K é pes vará z s Papírbolt (Sülé né Var sányi
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Andrea), Napsugár cukrászda (Krämmer Edina), Kastély
cukrászda, Kovács Gabriella (fodrász), Süle Éva (kozmetikus), Weing Zsuzsanna (Reformbolt/Virágbolt), Amferné
Hámori Melinda , Mecsek Füszért ABC , Tesco (Segesdi
Mónika boltvezető), Martonvásári Rendőrőrs, Érdi Tűzoltóság, Váli Tűzoltók, Martonvásári Mentőállomás (Alberti
József, Szanyó Roland)
Czigányik Mónika (Baracska), Prandovszki Szilvia, FarkasNag y Veroni k a , Bíró I ldi k ó (óvonő), Ambachné Bráth
Tímea, Balikó Adrienn, Balikó Csaba, Kiss Nóra, Hajas
Krisztina, Kissné Horgas Hanna, Herkli Isvánné
(Ráckeresztúr), Ráckeresztúri Önkormányzat, Fejesné Móri
Ágnes, Kramár és Társa Bt., Pozderkáné Papp Mónika,
Kecskésné Jámbor Gyöngyi, Nagy Gabriella, Kocsner Nóra,
Kiss Ella, Krapfelné Gucsek Rita, Riczuné Illyés Katalin,
Riczu Noémi, Marton Szabolcs, Potyók Lajos, Patyus Mária, Varga Flóra, Salgó Béláné, Zsóka, Dolinka Anna, Tóth
Benjamin (Velence), Bőke Boglárka, Apostagi Zoltánné,
Pável Zoltánné, Martonosi Tamás (Húsbolt), Botta Erika és
Botta György, Szeles Péter, Megyeriné Varga Margit, Kozma
László, Für Elise (Gyugyi Péter), Baksai Arnold, Imre Sándor Szeretetszínház, Venczel Mónika (Ringató), Kratelly
Vilmos és Iboly, Nagy-Kuthy Zoltán és Mercédesz, ECDS
Tánciskola (Mózsik Viktória), Polgármesterek kórusa, Gyúrói
Dalolók (Domak Anikó), Pálesz Judit (Iváncsa), Völgyvidéke

SZILVÁS-FAHÉJAS GALETTE

Az eseményen nagy sikert arató gyümölcsös
lepényem egyikét szeretném most megosztani
veletek.
HOZZÁVALÓK

(1db ~26 cm tortalaphoz vagy 2 db kisebbhez):
• 200 g liszt,
• 100 g margarin;
• 3 ek porcukor (ha nincs jó a kristálycukor is);
• 4 ek hidegvíz,
• 1 csipet só.
• Körülbelül 350 g friss szilva, őrölt fahéj,
kristálycukor ízlés szerint
• 1 db tojás (kenéshez, opcionális)
FORUM MARTINI / 2015. SZEPTEMBER

Leader egyesület (Bordás Emese), Cseprekál István (Tejbolt), Zöld Sziget (Zöldségbolt), ENIS pékség, Dobos Lajos,
Süle Józsefné Rózsika, BBK dolgozói, a Martongazda dolgozói, Nemes Anna, Varga Ferenc, Veszeley Erzsébet, Varga
Péter, Martonvásári polgárőrök.
Az eltűnt sörpad pótlásáért külön köszönet a Bitó családnak! Így a sörpad beszerzéséhez történt felajánlásokból
befolyt összeget is a gyúrói rászorultak kapják!
Továbbra is érdemes követni a „Fogjunk össze martonvásáriak”
Facebook-oldalát, melynek célja, hogy a segítő szándékot és
a rászorulókat összehozza.
| Nagy Béla

ELKÉSZÍTÉSE

1. A 350 grammnyi friss szilvát megmossuk, kimagozzuk és
egy tálban cukorral, valamint őrölt fahéjjal ízesítjük. Félretesszük míg a tésztát elkészítjük, így jobban összeérnek az
ízek és megfelelő mennyiségű levet is ereszt a gyümölcs.
2. A tészta alapanyagait egy tálban puhára dolgozzuk. Akkor jó a tészta, ha finom puha.
3. Lisztezett felületen sodrófával kisujjnyi vékonyságú kör
alakra nyújtjuk. Amennyiben két kisebbet készítünk, természetesen nyújtás előtt elfelezzük a tésztát.
4. Az így kapott lapot a nyújtófa segítségével egy sütőpapírral ellátott sütőlemezre helyezzük. Ahhoz, hogy szép kör
alakot kapjunk egy kistányér vagy a tortaforma karimájának
segítségével készíthetünk magunknak sablont.
5. A sablon alapján a tészta fennmaradó részét srégen feltekerjük, így fonatszerű hatást érünk el.
6. Az előkészített gyümölcsöt szépen ízlésesen elosztjuk a
tésztán.
7. Aki szeretné, a karimát megkenheti tojással.
8. 180-200 fokos sütőben körülbelül 15-20 percet sütjük. Akkor jó, ha a tészta szép piros. Figyelem! Érdemes picit megemelni és leellenőrizni a talpát.
9. Tálalási javaslat: frissen, még melegen hideg vanília
fagylalttal, vagy hidegen egy jól elkészített fekete mellé
ajánlom.
Hamarosan induló blogomban hasonló receptekkel várlak
benneteket heti rendszerességgel.		
| Kiss Nóra
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NYÁRESTI
TANULMÁNYÚTON
A KERTBARÁTOK
Az M7 autópályán utazó a pákozdi Szúnyog-szigettel ellentétes irányban, Meleg-hegy oldalában szépen megművelt, rendezett szőlősorokat
és a domb tetején tekintetet vonzó udvarházat
láthat. A Kertbarátok népes csoportja 2015
aug.14-én ebbe a kellemes környezetbe érkezett
a Szent Benedictus Lovagrend két tagjának Lics
Balázsnak és Döme Jánosnak a meghívására.
Tájékoztatójukban kiemelték a Velencei-hegység szőlőtermesztésre való kiváló adottságait. A vulkanikus talaj tápanyagokban és mikroelemekben való gazdagságát, a tóról
visszaverődő napfény okozta mikroklímát.
Lics Balázs elmondta, ők a 90-es évek eleje óta gazdálkodnak
a hegyen. Jelenleg 25 hektár az egybefüggő szőlőterületük.
Bemutatta a vendégház körüli ültetvényt. Megtapasztaltuk a lejtőre merőleges kialakítású kordonművelés előnyeit. (A napfény szinte egész napon keresztül besüt a sorok közé a lezúduló esővíz nem okoz eróziót és sokkal
könnyebb a közlekedés.)
Elmondta, hogy a Budafokon borászattal foglalkozó szüleitől
szerette meg a szakmát. Kecskeméten szerzett szakképesítést, de legjobb iskolája a Kaliforniában különféle borászatokban eltöltött hat éve volt. Ott szerette meg a kísérletezést.
Kiforrás után házasítással készíti a különféle márkanevű
borait. A forró, késő délutáni időben felüdülés volt lemenni a
pincébe, amely az 1700-as években a Fehérvári Káptalan
dézsmapincéjének épült. A bemutatóra a pince fölé épített
hangulatos vendégházban került sor.

!

FELHÍVÁS

A Fejérvíz Zrt.-nek a polgármesteri hivatalba
eljuttatott közleménye, okuljunk belőle!
„… a Fejérvíz Zrt. Bicskei Üzemmérnökségének településeit rosszhiszemű csatorna ellenőrök járják, akik „a
Fejérvíz Zrt-től várható jelentős csatorna büntetések+
megelőzése végett felajánlják szolgáltatásaikat az
ingatlanukon lévő belső csatornahálózatuk ellenőrzésére és tisztítására. Tényszerű ismereteink szerint a
nevezett „vállalkozók” a haszontalan és szükségtelen
szolgálatuk ellenértékeként rendkívül nagy összegeket (tényszerűen pl.: 70 000) kérnek. „Munkájukról”
számlát és megbízási szerződést adnak át, ami azt a
tényt feltételezi, hogy legálisan alapított vállalkozásokról van szó, amelyek ugyanakkor félrevezető hivatkozásokkal, megfélemlítéssel csalják ki jellemzően
idős ill. döntésükben korlátozott áldozataiktól a pénzt.
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Hatféle bort mutatott be, ezek között volt egy 2012-es
MERLOT, amely franciaországi nemzetközi borversenyen
aranyérmet nyert. A 2013-ban Franciaországból hozott
SYRAH szőlőből készített mélyvörös színű, testes, nehéz bor,
amelynek munkaigényes az elkészítése, de az eredmény
önmagáért beszél. A nedűk ízlelése között, megkóstolhattuk
a Malajziából származó felesége, Joslyn asszony által készített langallóhoz hasonlító finom lepényt.
Döme János Budafokról származó műszaki végzettségű
szakember, önmagát amatőr borásznak nevezi. Borkészítésben a precízséget és a tisztaságot tartja elsőszámú követelménynek. Jelenleg a tizenötödik permetezésnél tart. Véleménye szerint a Velencei-hegyen gazdálkodó 5-6 nagybirtokos
mellett a kisebb területen dolgozók is készíthetnek kiváló
minőségű termékeket. Ezt a bemutatott borainak megkóstolása után a jelenlévők egyhangúan megerősítették.
A martoni kertbarátok is kis területeken gazdálkodnak, ezért
tudtak tapasztalatokat cserélni. A felmerült szakmai kérdéseket megbeszélhették és konzultálhattak dr. Janky Ferenc
nyugalmazott egyetemi docenssel is.
A nap már régen lebukott a hegy mögött, amikor a vendégek
megköszönték a kedves vendéglátást, fájó szívvel indultak
haza és hagyták el a késő estében is csodálatos panorámát.
| Foki Gábor

Ezúton határozottan leszögezzük, hogy Társaságunknak, mint településünkön működő vízi közmű szolgáltatónak munkatársai nem ill. nem ilyen módon
végzik ellenőrzési tevékenységüket; munkatársaink
minden esetben vízműves járművel, Fejérvizes ruhában, és fényképes kitűzővel jelennek meg az ellenőrzésbe vont felhasználóknál, ill. mindenkor értesítést
kapnak az érintett hatóságok (Rendőrség, Járási hivatal).
Az üggyel kapcsolatban Társaságunk honlapján közzé
tettünk egy értesítést, ill. Üzemmérnökségünk közvetlenül is felvette a kapcsolatot a Bicskei Rendőrkapitánysággal (jelen állás szerint eredménytelenül).
Kérjük a Tisztelt település vezetését, hogy a településük lakosságát a helyileg szokásos módon informálja
a fennáló veszélyről.
Tisztelettel:
Fejérvíz Zrt.
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
A SZÜRET

RECEPTÜNK
GÖRÖG „FALUSI” SALÁTA / HORIATIKI
Farkas Erzsébet módra
„Ahogy Zoitól, görög barátnőmtől
tanultam Thassos szigetén”
HOZZÁVALÓK

•
•
•
•
•
•
•
•

1 nagyobb vagy 2 kisebb kígyóuborka
3-4 kemény paradicsom
2 nagyobb fej lilahagyma
Feta sajt
Olajbogyó
Citromlé
Olíva olaj
Oregánó

ELKÉSZÍTÉS

Az uborkát, paradicsomot kissé nagyobb darabokra, a lilahagymát kb. fél centis szeletekre vágom. Nem szabad lesózni! Tálalás előtt
ízesítem: citromlevet csavarok rá, meglocsolom bőven olíva olajjal, elkeverem. A tetejére
kerül az olajbogyó, a kockára vágott feta sajt,
majd oregánóval megszórom. Sózni ekkor sem
kell, mert a feta sajt igen sós is lehet, mindenki az ízlése szerint a tányérján sózza meg.
Nálunk népszerű saláta a családban, meleg
nyáron kenyérrel önálló ételként is fogyasztjuk, a horiatiki citromos-olajos leve nagyon
finom kenyérrel „tunkolva”.
Jó étvágyat hozzá!
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Gondos előkészületek (sav-cukor arány megállapítása, az
eszközök alapos tisztítása) után megkezdődhet a szüret.
Egykor nagy közösségi ünnepnek, vígalomnak számított és
az egész faluközösség részt vett benne, majd szüreti bálokkal
ünnepelték meg a munka végeztét. Ma is jó alkalom a család
és a barátok összehívására.
Az érett szőlőt szüretelő ollóval, műanyag edényekbe szedjük, ügyelve a bogyók épségére. Az éretlen másodfürtöket az
esetleg penészes szőlőt ne szedjük le. Elrontja a savakat, durva zöld ízű, vagy betegségekre hajlamos lesz a borunk. Szép
hosszú ősz esetén a másodfürtökből jégbort készíthetünk.
A fajtákat szedhetjük külön-külön, vagy egybe, de a fehér és
kék szőlőt ne keverjük! A leszedett szőlőt árnyékos helyen
tároljuk és a lehető leggyorsabban dolgozzuk fel!
Ezután következik a zúzás, bogyózás. A bogyókban levő
cukrot fel kell tárni az élesztő gombák számára. Erre a kistermelők részére is jó minőségű gépek kaphatók. Érdemes a
kocsányokat eltávolítani a zúzalékból. Erre valók a bogyózó
gépek, de kisebb mennyiség esetén ezt kézzel is elvégezhetjük. Az egészséges cefrét pektin bontóval kezeljük, majd
kénezzük (10g/hl) és két-három órát áztatjuk. Préselés során
választjuk szét a mustot és a törkölyt. A préselés legyen kíméletes. Az első préselés után lazítjuk a törkölyt és másodszor is préselünk. Nem érdemes „szárazra” préselni a törkölyt, hosszú időt igényel és kevés mustot, garantáltan
romló minőséget eredményez. A törkölyből kis odafigyeléssel
ma már nagyon jó minőségű pálinka főzethető.
A must az erjesztő edényekbe kerül, melyet nem szabad tele
tölteni. Habzás esetén kifut az edényből és nagy lehet a veszteségünk. Az erjedés beindítására érdemes fajélesztőket
használni. Ekkor végezhetjük el az esetleges törvényes must
korrekciókat. A zajos erjedés nagy hő és széndioxid képződéssel jár. Az erjesztő helyiség legyen jól szellőztethető.
A pincében felhalmozódó széndioxid életveszélyes, égő gyertyával ellenőrizhetjük pincénk biztonságát. Az utóerjedés
hosszabb, elnyúló folyamat, ekkor már kotyogóval védeni
kell a bort az oxigéntől, illetve nyomon követhetjük az erjedés folyamatát és szükség esetén közbeavatkozhatunk. Az
erjedés két-három hét alatt zajlik le és amint lehet, történjen
meg az első borfejtés.
EGYÉB MUNKÁK A KERTBEN
Most már gyors ütemben végezzük a betakarítási munkálatokat, mert a hónap végén már előfordulhatnak fagyok, illetve
esős időszak, melyek leronthatják terményeink minőségét.
A felszedett burgonyát szellős helyen szikkasztani kell és
csak az egészséges gumókat vigyük a fertőtlenített tároló
helyiségbe. Vége felé közeledik a gyümölcs szezon. A téli
almák, körték, gyökérzöldségek tárolása nagy gondosságot
kíván. A „felesleges” gyümölcsök cefrézésre kerülhetnek.
Betakarítás után végezzünk őszi lemosó permetezést, mely a
jövő évi növényvédelem alapja lehet.
| Uhrin Gábor
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A TELEKI BLANKA
HÖLGYKLUB HÍREI
85 ÉVES
A MARTONVÁSÁRI
SPORT KLUB
Az MSK vezetőségének a martonvasar.hu
oldalon megjelent írása nyomán.
A Martonvásári Sport Klub megalapításának 85-dik
évfordulóját ünnepelte augusztus 30-án. Régi riválisunk, a Velence csapata elleni mérkőzés sajnos lapz á r tán k után z á r ult , íg y eredményéről a w w w.
martonvasar.sk.gportal.hu oldalról tájékozódhat a
kedves olvasó. A mérkőzés előtt és után is ünnepi
megemlékezést tervezett a klub, ahol megemlékeztek
az elmúlt időszakról, volt sportolókról, vezetőkről,
szurkolókról.
Az egyesületet 1930-ban Kvassay Sándor alapította,
1959-től pedig Tóth Iván tanár úr megszervezte a
kézilabda szakosztályt, ami a mai napig is kitűnően
működik. A teljesség igénye nélkül emlékeztek a közösségért sokat tett elnökökre: Soltész Lászlóra,
Marton Jánosra, Porvay Lászlóra, Tóth Ivánra,
Horváth Ottóra, Süle Józsefre…
Az emlékezés mellett talán a leglényegesebb, hogy
fiataljainknak továbbra is, és sportpályázataink sikere
nyomán eg yre inkább, lehetősége adódik majd itt
helyben sportolni. Sok sikert kívánunk nekik, HAJRÁ
MARTONVÁSÁR!			
| Nagy Árpád

GRATULÁLUNK!
ENDRŐDI PÉTER
és SÁGI ANNA
50 éve esküdtek örök
hűséget egymásnak.
Az aranylakodalmat
családjuk körében
ünnepelték.
Gratulálunk és jó
egészséget kívánunk!
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A Teleki Blanka Hölgyklub legközelebb szeptember 28-án (hétfőn) 16.30 órakor tartja találkozóját a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Galéria termében.
A találkozónkon Martonfalvay Lajosné Rózsika hidegkonyhai ételek készítésének fortélyaival ismertet meg bennünket,
melyeket közösen készítünk és fogyasztunk el.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ezúton is kérem a klubtagjainkat, hogy aki tud, vegyen
részt a szeptember 10-én (csütörtökön) 17 órakor megnyíló
"Így látom Martonvásárt" című fotókiállításon, valamint a
18 órakor kezdődő ünnepi Képviselő-testületi ülésen.
| Tóthné Márta

NYUGDÍJASOK

Hírek események a nyugdíjas klub életéből:
Örömmel adjuk hírül, hogy a klub bejegyzésre
került a Székesfehérvári Törvényszéken. Bejegyzés száma: 20.Pk.60.094/2014, sorszám: 2957.
Adószámunk: 18649899-1-07, Bankszámla számunk: K&H
10403174-50526780-48701009 (IBAN): HU25 1040-32745052-6780-4870-1009 Teljes jogú bejegyzett szervezetként
működhetünk. Hivatalosan is fogadhatunk felajánlásokat, támogatásokat. Ezúton is előre köszönjük azon kedves
vállalkozóknak, magán személyeknek akik ezt a gesztust
megteszik felénk. Bízunk abban, hogy ismét egy életképes,
városunk által is megbecsült, nyugdíjasokat összefogó egyesület lehetünk.			
| A.I • A klub elnöke

RÉGI IDŐK EMLÉKEI
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat idősek
nappali ellátásának (idősek klubjának) aktívabb tagjai, augusztus hónapban ellátogattak
városunk Óvodamúzeumába.
Nagy izgalommal várták ezt a napot, hiszen nem találkoztak
még a múzeum értékes és színes gyűjteményeivel.
Az érdekes és a különböző történelmi időszakokat átívelő
idegen vezetés során meghatottan szemlélték a kiállított
tárgyakat, felszínre kerültek a régi gyermekkori emlékek,
melyek könnyeket csalogattak mindnyájuk szemébe. A sok
emlék és a főtéren történő séta után a nagy melegben jólesett néhány gombóc fagylalt is.
Köszönjük az intézmény vezetőjének a lehetőséget a múzeumlátogatásra, valamint Miklós Gergelynek a részletes tárlatvezetést.
| Szabóné Pályi Judit • SZLVSSZ igazgató
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SAKK HÍREK
A Drago Rosso pizzéria éa a MartonVál egyesület sakk tornája augusztus 2-án, vasárnap a
pizzéria hangulatos kerthelyiségében, immáron másodszorra került megrendezésre.
Fejér és Pest megyéből öt egyesületből érkezett 24 fő.
7 fordulós svájci rendszerű versenyen mérték össze sakktudásukat. A legfiatalabb versenyző Horváth Gerely Álmos 6 évvel, míg a legidősebb Pápai János érdi 84 éves sakkozó volt.
Az eredmények: 1. Katona Ferenc, Dunaújváros, 2. Szécsi
Péter, Százhalombatta, 3. Holtság István, Érd, 4. Szilágyi
Sámuel Attila, Érd. A legeredményesebb martonvásári sakkozó Sziklai István volt. Gratulálunk a győzteseknek!
A verseny nevét és helyszínét a Drago Rossó pizzéria, a szakmai hátteret a MartonVál sakk egyesület és szervezőként,
valamint verseny levezetőként Schaum Béla biztositotta.
Mindenkinek köszönjük, hogy ez a színvonalas sakkverseny
ismét megrendezésre kerülhetett!
Sakk edzés minden csütörtökön a Drago Rosso pizzéria különtermében 16 óra - 21 óra között. Korhatár nélkül mindenkit szeretettel várunk!		
| Dolinka Zsolt

TENISZ HÍREK

A BRONZ LEÁNY
A Martontenisz SE büszkesége Dávid Cinna, a
Szegeden augusztus 3-10-i héten megrendezett
Országos Ifjusági Bajnokságon az U14 korcsoportban bronzérmet szerzett.
A negyed-döntőben, gyilkos hőségben, egy jobban rangsorolt
leányt (Szőlős Tekla) győzött le közel kétórás gigászi küzdelemben (7:5, 6:4 arányban), majd a szombati elődöntőben, az
előző napi fáradalmakat feledve, szép és izgalmas játékban
maradt alul a későbbi bajnoktól Gécsek Fannitól.
A Martontenisz SE történetében páratlan siker méltán
tölthet el jóér zések kel minden teniszezőt, de minden
martonvásári sportszerető lakost is.
Kedves Cinna, fogadd az egyesület apraja-nagyja meleg gratulációit, további sikereket kívánunk. Hajrá, csak így tovább!
| Nagy Péter

MIÉRT EGYRE
NÉPSZERŰBB A KUNG FU?
Amellett, hogy gyermekeink mozgáskultúráját
fejleszti, mindenkinek megvan a saját külön indoka arra, miért is jár edzésre, táborba. Néhányan el is mondták:
Jávorszky Zsófi: Nekem születésem óta gerincbetegségem
van, és emiatt kevés helyre tudtam beilleszkedni. Nagy szerencsémre ez a hely teljesen más. Nagyon szeretek ide járni!
Körtélyesi Szilárd: A bátyám kezdett el előbb Kung Fuzni,
és nagyon csodáltam, mikor otthon gyakorolt. Utána én is
elkezdtem edzésre járni, és nem bántam meg. Egyszer én is
szeretnék úgy teljesíteni, mint a tesóm!
Puchnyák Boglárka: A tábort minden évben várom, mert
amellett, hogy itt egy hét alatt szinte annyit fejlődünk, mint
különben fél év alatt, nagyon sokat lehetek a barátaimmal!
Nemes Gáspár: A tábor azért jó, mert recece ;-) Az edzés
azért jó, mert megtanuljuk megvédeni magunkat, és kialaFORUM MARTINI / 2015. SZEPTEMBER

kul egy saját mozgáskultúránk, amiben biztonságban érezzük magunkat.
Kovács Anna: Nekem az apukám a mester, és a Kung Fuban
ő a példaképem. Úgy szeretnék edzeni, mint ő!
Körtélyesi Ricsi: A tábor nagyon nagy buli!
Csiha Tibi: Szerencsére itt a nagyobbak is befogadtak, és
még kedvesek is velünk. Emellett az iskolában meg tudom
védeni magam a kötekedőkkel szemben.
Aki pedig kedvet kap a Kung Fuhoz, az bármikor jelentkezhet a Golden Tiger’s Egyesületbe edzeni. (Elérhetőségek a
goldentigers.hu oldalon.)		
| Kovács László
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22/460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.......................................
22 / 569-285
Egyéb hatósági ügyek:
22/569-283
Gyámügyek
22/569-288
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637,
Mobil: 30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., tel.: 22 / 460-053
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

2462 Martonvásár Emlékezés tere 1. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Dr. Czikajló Gyula
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

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

Terhes
szerda		 csütörtök
tanácsadás:13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 |
Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
FORUM MARTINI / 2015. SZEPTEMBER

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

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

BBK KÖZPONT
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Kommunikáció:
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460 286

20/625 0014
22/460 039
22/460 065
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Bilik Sándorné / 59 éves
Gémesi György / 69 éves

Eisenbacher Csabáné / 73 éves

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

APRÓHIRDETÉS
Szeretettel vár Mindenkit az Amigo Kutyakozmetika Tordason.
Cím: 2463 Tordas, Sport u. 8. Telefonszám: 06 20/953-8130

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Klebelsberg lntézményfenntartó Központ Martonvásári
TankerüIete az alábbi álláshelyet hirdeti meg:
- l fő részmunkaidős műszaki dolgozói (gondnokkarbantartó) munkakör határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, 2015. október 1-jei munkakezdéssel. Feltétel: min.
középfokú végzettség, B kat. jogosítvány, számítógépkezelői
ismeretek. Pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 15.
A munkavégzés helye: Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Martonvásár
A pályázatokat az alábbi címre várjuk:.
ildiko.szekeres@klik.gov.hu

MARTONVÁSÁR: szeptember 12., 13., 19., 20.;
október 10., 11.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: október 3., 4.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: szeptember 26., 27., október 17., 18.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

!

Tisztelt Adózók!
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók tekintetében a második félévi részletek pótlékmentes
befizetésének határnapja 2015. szeptember 15., melyet
kérünk a befizetések teljesítése tekintetében figyelembe venni szíveskedjenek.
Adózással kapcsolatos kérdéseik esetén adócsoportunk
szívesen áll rendelkezésükre személyesen ügyfélfogadási
időben (H:13-16, SZ:8-12 és 13-17, P:8-12) a Martonvásári
Polgármesteri Hivatal Adóirodájában, vagy telefonon, a 0622-569-224 telefonszámon.		
| Martonvásári Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztály Adócsoportja

HA VALAMI ÖNÖKNEK
FELESLEGESSÉ VÁLT,
HÍVJANAK, SEGÍTEK,
ELSZÁLLÍTOM:
06 30/838-7169

ÁLLÁSHIRDETÉS
Játszótéri eszközöket gyártó és játszótereket építő vállalkozás martonvásári telephelyére munkatársat keres
kereskedelmi és adminisztratív munkakörre.

MARTONI LAKOS VAGYOK.

IRODAI ASSZISZTENS

Balogh Sándor
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IMPRESSZUM

Feladatok:
• irodai adminisztráció
• külföldi partnerekkel kapcsolattartás
• hazai beszállítókkal és megrendelőkkel kapcsolattartás
• új megrendelők felkutatása
Elvárások:
• minimum középfokú végzettség
• középfokú, tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudás
• jó, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
• önálló munkavégzés
• jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
Előny:
• B kategóriás jogosítvány
• kereskedelmi és/vagy irodavezetői tapasztalat
• felsőfokú végzettség
A munkavégzés helye: Martonvásár
Megbízható nyelvtudás nélkül kérem, ne jelentkezzenek!
Jelentkezni önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével az
alábbi e-mail címen lehet: ugyvezeto@acerkft.hu

FELHÍVÁS

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja

Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a Brunszvik-Beethoven
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Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília • Nyomda: EPC
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ÚJSZÜLÖTTJEINK
Hegedűs Tivadar
Máthé Adél Iringó
Martinecz Márton
Sramek Barabás
Vasku Noel László
Végh Luca
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PROGRAMOK
09. 10.

CSÜTÖRTÖK

17:00

„Így látom Martonvásárt” fotókiállítás
megnyitó (BBKK Galéria)

17:00

„Szép Porta” díjátadó ünnepség
Díjakat átadja:
Gucsek István alpolgármester

18:00

09. 11.

Ünnepi Képviselő-testületi ülés
A Martonvásárért díj és a Martonvásár
Díszpolgára kitüntetések átadása.

Marton-EXPO megnyitó (Kodály utca)

19:00

Baienfurt „Löwen” fanfárzenekara

19:30

VIRTUÓZOK koncert

21:00-23:00

Hajós Laura - Horváth „Tojás” Gábor duó

SZOMBAT

07:00-13:00

Termelői Vásár

10:00

A Hungarikum Udvar megnyitója
a Brunszvik Teréz Óvoda óvodásainak
műsorával

10:00-18:00

10:00-18:00

Marton-EXPO

10:30

Veszprémi Kabóca Bábszínház
Farkasbarkas és Rókakoma meséje

14:00

A Martonvásári Fúvószenekar és a
Dance Studio Nagy-Kuthy közös műsora

16:00

ALMA EGYÜTTES

17:15

Zoltán Erika Dance Stúdió

17:45

Eszem-iszom kvíz

18:45

LGT EMLÉKZENEKAR

20:00

Baienfurt „Löwen” fanfárzenekara

20:30

Sörivó verseny

21:00

RÚZSA MAGDI koncert

22:30

Tűzijáték

23:00

BYTHEWAY koncert
DISCO, DJ Lotters

3 személyes görögországi üdülés sorsolás!
FORUM MARTINI / 2015. SZEPTEMBER

VASÁRNAP
Hungarikum Udvar

Népi játszótér, kézműves vásár és
foglalkozás gyerekeknek, családoknak
10:00-18:00

Marton-EXPO

09:30-11:45

DALÁRDATALÁLKOZÓ
Iglice Népdalkör – Dinnyés
Alcoa-Köfém Nyugdíjas Klub kórusa –
Székesfehérvár
Vox Váli Együttes
Tordasi Dalárda
Pázmándi Népdalkör és
Citerazenekar
Polgármesteri kórus
Dabasi Dalkör
Beethoven Általános Iskola kórusa

10:00-10:45

Langaléta Garabonciások
műsora a vásári forgatagban

11:00-18:00

„Utcazene fesztivál”

12:30

„Martoni ebédhez szól a nóta”
a Dankó Rádió élő adása
Tarnai Kiss Lászlóval

14:00

A Martonvásári Művészeti Iskola és a
Százszorszép Táncegyüttes műsora

Hungarikum Udvar

Népi játszótér, kézműves vásár és
foglalkozás gyerekeknek, családoknak

24:00-03:00

10:00-18:00

PÉNTEK

15:00

09. 12.

09. 13.

15:30

KACSÓ HANGA BORBÁLA

„Páva” győztes énekel
15:45

CSÍK ZENEKAR
vendég: PRESSER GÁBOR

17:00

Tata Helyőrség Zenekar
„Gyep-show”

17:30

Eszem-iszom kvíz

17:45

FITOS DEZSŐ TÁRSULAT

„A magyar falu” című produkciója
19:15-20:45

RENDHAGYÓ
PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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