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06. oldal
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
BESZÁMOLÓ

A maratonira sikeredett július 12-i
ülésen egyhangú szavazással
újraválasztották a Brunszvik Teréz
Óvoda és a BBK Központ vezetőit.

07. oldal
EGY RENDEZVÉNY
MARGÓJÁRA!

09. oldal

„Nyár van, sokan elutaztak, de valaki
csak itthon van és vállalja.” Vállalta
mindenki, aki itthon volt vagy épp
hazajött, hogy segíthessen.

Bábelőadások, koncertek, Hungarikum
udvar, Termelői Vásár, művészeti
iskolánk diákjainak előadása, 300
Fejér megyei diák dalol a színpadon…

MAGYAR NÉPDAL NAPJA

04. oldal
05. oldal
RUBINMISÉVEL BÚCSÚZOTT TŐLÜNK
Plébánosunk, Schrőder Gyula atya 1987 óta
szolgálta Istent és a híveket Martonvásáron.

MEGVÉDTE A HAZÁJÁT, AMIKOR KELLETT
„Szent István egész uralkodása valóban a magyarságnak, a magyar kultúrának és államiságnak
jelképe, valamint mindannak, amit közös értékként,
azt hiszem, ma is fel kell ismerni és tisztelni kell.”

02. oldal
Hosszas egyeztetések után aláírtuk a Magyar Tudományos Akadémiával és az Agrártudományi
Kutatóközponttal a látogatóközpont és a közpark létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást.
Lehetőség, feladat és kihívás tehát van bőven. Remélem erőnk is lesz a megvalósításra!

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

AUG. 19.
|
		
		
		

Új időpontban!
NYÁRESTI JAMPI PIKNIK
20.30 órától
Emlékezés tere, BBK Központ előtt

AUG. 20.
|
		
		

ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE
11.00 órakor
Templomkert és Emlékezés tere

AUG. 27.
|
		
		

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar

SZEPT. 8.
|
		
		
		

„FESZTIVÁLJAINK”
fotókiállítás megnyitó
17.00 órakor
BBK Központ Kiállítóterem

SZEPT. 8.
|
		
		
		
		
		

„SZÉP PORTA ÉS SZÉP KÖZTERÜLET”
díjátadó ünnepség
Műsor: Lantom s kardom tied!
Előadják a mezőkölpényi fiatalok
17.30 órakor
BBK Központ Színházterem

SZEPT. 9.
|
		
		

CARAMEL koncert
fotókiállítás megnyitó
20.00 órakor, Emlékezés tere

SZEPT. 10-11. |
MAGYAR NÉPDAL NAPJA
		
és kísérő programjai
Ízelítők a programokból a 9. oldalon, végleges műsor
a Forum Martini szeptemberi számában és
a www.magyarnepdalnapja.hu oldalon. Friss információk
a www.facebook.com/magyarnepdalnapja oldalon.
Előzetes (kedvezményes) jegyvásárlás: www.jegy.hu,
vagy az Óvodamúzeum információs pultjánál.
Emlékezés tere, Óvodamúzeum udvara, Dózsa Gy. út
SZEPT. 17.
|
		
		
		

„KISTATA” zenés vígjáték
a MASZK előadásában
18.00 órakor
BBK Központ Színházterem

SZEPT. 18.
|
„MAZSOLA ÉS TÁDÉ” zenés bábjáték
		
az Ametist Bábszínház szervezésében
		
és előadásában
		
Jegyár: 1200 Ft
		
18.00 órakor
		
BBK Központ Színházterem

MEGHÍVÓ
Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Családját
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
KIRÁLYUNK ÜNNEPÉRE
2016. AUGUSZTUS 20-ÁN,
szombaton
11 órára
Helyszín: Emlékezés tere, Templomkert

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
A nyári hőség mellett is komoly döntések születtek az elmúlt
hetekben városunk életében. Hosszas egyeztetések után aláírtuk a Magyar Tudományos Akadémiával és az Agrártudományi Kutatóközponttal a látogatóközpont és a közpark létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást.
A kialakítandó, szabadon látogatható városi kert a Brunszvik
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Zászlófelvonás hagyományőrző huszárokkal
Ünnepi beszédet mond
Dr. Szabó Tibor - Martonvásár Város polgármestere
Az ünnepi kenyeret megáldja
Kovács Zoltán esperes - Martonvásár plébánosa
Közreműködik
Rabovay Júlia – hegedűművész, hegedűtanár

út és Kodály utca által határolt résztől a „kiskastély” és a
„nagykastély” közé létesítendő természetes kerítésig terjed
majd és magába foglalja a mostani „Templomkertet” is. A
kertet úgy fogjuk megtervezni, hogy a látogatók számára
kellemes környezetet kínáljon, ugyanakkor sem a templomi
sem pedig a kutatók életét ne zavarja. A biztonság érdekében
éjszakára a terület zárható lesz. A megállapodás szerint a
park fenntartását az önkormányzat vállalja.
Az új közpark kialakításával párhuzamosan elkészül a
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látogatóközpont is, a kiskastély épületében. Olyan interaktív
intézményt képzeltünk el, közösen az akadémiával, ahol elsősorban a fiatalok számára tesszük megismerhetővé és vonzóvá a tudomány eredményeit. A látogatóközpont egyben az
intézeti park bejárataként is szolgál majd és ha sikerül a
koncepcióba illeszteni, egy jó kávézó-cukrászda is helyet kap
benne. A létesítmény üzemeltetéséről a tervek szerint közösen gondoskodunk az ATK-val. A beruházásokra 800 millió
forint áll rendelkezésre és 2018 tavaszára leszünk készen.
Az összességében 9,8 milliárd forintból megvalósuló akadémiai fejlesztéshez kapcsolódóan a város is hozzájutott, a felsoroltakat meghaladóan további 800 millió forintos forráshoz, melyből fontos beruházásokat fogunk megvalósítani.
Az elmúlt hetekben eredményes tárgyalásokat folytattunk a
Nemzetgazdasági Minisztériumban és bemutattuk terveinket.

ÖSSZENYITJÁK
A KASTÉLYPARKOT
A TEMPLOMKERTTEL
Szerkesztett részletek abból a megállapodásból, amely 2016. július 14-én jött létre a
Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar
Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja és Martonvásár Város Önkormányzata között.
• Az MTA a tulajdonában álló területen elhelyezkedő „kiskastély” épület felújításra kerül, és abban az ökológiai és agrártudományok iránt érdeklődő gyermek, felnőtt és időskorú látogatók számára korszerű, interaktív látogatóközpont jön létre,
amelyben opcionálisan kávézó és múzeumbolt is helyet kap.
• Martonvásár Város Önkormányzata támogatja a látogatóközpont kialakítását.
• Az MTA kijelenti, hogy ingatlana területét egybenyitja az
egyházi tulajdonú ingatlanrésszel, a Templomkerttel, annak
tulajdonosának hozzájárulásával.
• Az MTA és ATK vállalja, hogy a vonatkozó Korm. határozatok rendelkezéseinek megfelelően a látogatóközpontra biztosított keret terhére, a látogatóközponthoz kapcsolódóan
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Ezek szerint szeretnénk megépíteni az iskola új szárnyát,
hogy a járási hivatal emeletén lévő osztályokat ki tudjuk költöztetni. Az új épülettömbbel összekötjük a művészeti iskolát is, így a sportcsarnoktól a „malomig” egységes oktatási
tér alakul ki. Komolyan gondoljuk, hogy gyermekeink testi,
szellemi épülése akkor is a mi ügyünk, ha az oktatás irányítása az állam kezébe kerül!
A fennmaradó összegből városi infrastruktúra épül: elsősorban utak, a benzinkút mögötti gazdasági terület és a vasúton
túli közjóléti, rekreációs célú erdő közművei, a Martongazda
számára pedig egy új telephely.
Lehetőség, feladat és kihívás tehát van bőven. Remélem
erőnk is lesz a megvalósításra!
| Dr. Szabó Tibor

cca. 1,4 hektár területet korszerűen és esztétikusan felújítja.
A Brunszvik kerttel egységesen a Templomkertet, a tulajdonos hozzájárulása, valamint a Felek erre vonatkozó megállapodása alapján – figyelemmel a jogszabályi lehetőségekre is
– szintén megújítja. A projekt lezárását követően a Brunszvik
kert nevet a tulajdonos hozzájárulása esetén kiterjesztően a
Templomkertre is használni kívánják szerződő felek.
• A Brunszvik kert és Templomkert kialakításával egyidejűleg külső kerítéssel történő körülhatárolásuk is elkészül.
Megvalósíthatósági tanulmányban és tervekben kell részletesen kidolgozni a Brunszvik kert és a Kastélypark belső
fizikai lehatárolásának módját.
• Martonvásár Város Önkormányzata a Templomkertet bérbe
veszi a tulajdonostól, és vállalja, hogy jelen projektbe való
bekapcsolásáról gondoskodik, azzal, hogy szerződő felek tudomásul veszik és vállalják, hogy a tulajdonos általi egyházi,
liturgikus használatot mindenkor biztosítják.
• Az MTA vállalja, hogy saját területén a látogatóközpont kiszolgálására parkolókat alakít ki. Martonvásár Város Önkormányzata vállalja, hogy a parkolók üzemeltetését a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint ellátja.
• A Brunszvik kertet és a Templomkertet a látogatók térítésmentesen használhatják, a Kastélyparkba a látogatóközponton keresztül – térítés ellenében – jutnak be. A pénztárban
a látogatók az interaktív kiállításra, a parklátogatásra és a
Beethoven, valamint az Óvodamúzeum megtekintésére is
válthatnak jegyet.
• A Brunszvik kert, valamint a Templomkert kialakításának
részletes tartalmát, végleges megjelenését és az üzemeltetés
módját megvalósíthatósági tanulmányban és tervekben kell
részletesen kidolgozni, melyek érdemi tartalmát szerződő feleknek jóvá kell hagyni.
Aláírók
Dr. Lovász László
elnök
Magyar
Tudományos
Akadémia

Dr. Balázs Ervin
főigazgató
Magyar Tudományos
Akadémia
Agrártudományi
Kutatóközpont

Dr. Szabó Tibor
polgármester
Martonvásár
Város
Önkormányzata
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MEGVÉDTE
A HAZÁJÁT,
AMIKOR KELLETT
Szent István egész uralkodása valóban a magyarságnak, a magyar kultúrának és államiságnak jelképe
(Részletek Erdő Péter bíborosnak, Esztergom-Budapesti főegyházmegye érsekének, Magyarország prímásának az
Új Embernek adott interjújából.)
„Abban, hogy az emberek szívébe is beköltözött a keresztény hit – nyilván fokozatosan és nem egy generáció alatt
– nagyon sok mindenkinek az imádsága és a munkája benne volt.
Tudjuk, hogy a Szent Korona körül nagyon sok a hagyomány, legenda, sok a
történelmi valóság, talán olyanok is,
amelyek ről kevesebbet beszélün k .
Gondoljunk a Szent Korona latin betűs
zománcképeire, amelyekről a művészettörténészek azt állítják, hogy igen régi
itáliai munkák, talán a XI. századból
Berek Lajos szobra
valók. De ha Velencében a Szent
Márk-székesegyház főoltára mögött
megtekintjük a Pala d’Orót, azt a nagy
aranytáblát, amin több sorban és rétegben zománcképek vannak, ennek az
alsó, legrégebbi rétegében, a laikus
előtt is nyilvánvalóan, nagyon hasonló
stílusú, méretű, még a keretbefoglalás
technikáját illetően is ismerős jellegű
képek találhatók. A velencei művészettör ténészek teljes határozottsággal
mondják, hogy a tábla Orseolo dózse
idejében készült. Úgy tűnik, hogy azért
a Szent Korona latin része talán mégiscsak Szent István kora tájára tehető.
És abban sincs semmi meglepő, ha a
latin felírású zománcképek Itáliából
érkeztek. Ilyen értelemben érdemes
lelkiismeretesen és nyitottan vizsgálni
Erdő Péter bíboros
a Szent Koronának ezen elemeit is.”
…
„Ami a Szűz Máriának való ország-felajánlást illeti, az ikonográfiai szempontból is nagyon fontos része a Szent Istvánkultusznak. Ahol azt látjuk, hogy egy uralkodó koronáját
ajánlja fel Szűz Máriának, ott az uralkodó szinte mindenütt
Szent István király. Fatimában, az ottani bazilikában nagy
tisztelettel ábrázolják Szent Istvánt, mert ő volt az első uralkodó, aki országát Szűz Máriának ajánlotta. VII. Gergely pápa
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idejében felmerült, hogy Szent István az országot Szent
Péternek ajánlotta fel. A magyar legendárium viszont részletesen szól arról, hogy hogyan bízta rá Szent István az országát Szűz Máriára. Ebben az emlékben, legendában is, mint
Szent István körül majdnem minden emlékezetben, ott van a
magyarság önállóságának, az ország önállóságának az elismerése. Szűz Mária mint Patrona Hungariae úgy is felfogható, hogy Szűz Mária az önálló, független Magyarország védőasszonya. Az akkori helyzet, az ország jövőjéér t való
aggodalom és az őszinte hit lélektanilag teljesen indokolhatta, hogy Szűz Máriára bízta az ország sorsát, ha mi emberi
erővel nem tudjuk biztosítani, hogy pontosan mi lesz. Az
isteni gondviselésbe vetett bizalomra,
Szűz Mária anyai pártfogására mindig
szükségünk van.
Szent István koncepciója az, ami máig
is érvényes. Szent István fontos dolgokat egyesített magában úgy, hogy az
azóta is alig sikerült valakinek, és talán senkinek sem olyan tartósan, mint
neki. Egyesítette a személyes keresztény hitet, a nyitottságot, a nagyfokú
együttműködést és szeretetet Európa
többi népével. Egyesítette magában a
magyarságnak azt a szeretetét, ami érzékennyé tette őt az ország függetlenségével kapcsolatban, tehát hatékonyan és bölcsen elkerült minden olyan
helyzetet, ami a függetlenség feladásával járt volna. Igyekezett, hogy az országot az akkori idők eszményei szerint fejlessze. Az infrastruktúra első
kiépítése, akár a templomok, kolostorok, a plébániarendszer is nagymértékben ezt segítették. Ugyanakkor nála
mindez személyes hittel is párosult,
tehát nem pusztán a hasznossági
szempont dolgozott benne, lelkében
ennél sokkal több volt. Ő volt az, aki
egyszerre tudta soknyelvű népét becsülni és szeretni, ugyanakkor a magyarságot hitelesen képviselni. Olyan
értékeket egyesített magában, amelyeket utána csak kevesen találtak meg
harmonikusan. Szent István sikeres
volt mint katona és mint uralkodó is.
Soha nem veszített el hábor úkat,
ugyanakkor nem volt agresszív. Egész
uralkodásának történetéből az látszik,
hogy nem kereste a konfliktust, nem
járt fosztogatni, nem akart imperialista módon terjeszkedni sem. Egyszerűen megvédte a hazáját,
amikor kellett. Szent István egész uralkodása valóban a magyarságnak, a magyar kultúrának és államiságnak jelképe,
valamint mindannak, amit közös értékként, azt hiszem, ma
is fel kell ismerni és tisztelni kell.”
(Az interjú szerzője: Zimányi Ágnes)
4

Utódjával, Kovács Zoltán atyával

RUBINMISÉVEL
BÚCSÚZOTT
GYULA ATYA
Schrőder Gyula címzetes esperest, Martonvásár,
Gyúró, Tordas és Ráckeresztúr plébánosát
Spányi Antal megyéspüspök 2016. július 31ével nyugállományba helyezte. Gyula atya
1987. óta szolgálta Istent és a híveket Martonvásáron. Több száz tisztelője június elején meglepetés ünnepséget szervezett számára születésnapja alkalmából.
Aktív szolgálata utolsó napja egybeesett a martonvásári
Szent Anna templom búcsúünnepével így július 31-én a kastélyparkban tartott ünnepélyes szentmisével búcsúzhatott el
a négy település híveitől. A szentbeszédet Marton Zsolt atya,
a Központi Papnevelő Intézet rektora mondta. Gyula atya,
mint az egyházmegye legrégebben, 65 éve szolgáló papja,
úgynevezett rubinmisés áldásban részesítette a jelenlevőket.

87 gyertya sok lett volna a tortára
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A szentmise végén Dr. Szabó Tibor polgármester úr a város
díszpolgárától a képviselő-testület nevében díszoklevél átnyújtásával búcsúzott.
Áldja meg a Jóisten Gyula atyát hosszú papi szolgálatáért, és
adjon neki még sok-sok egészségben töltött esztendőt.
A búcsúi szentmisén üdvözölhettük Martonvásár új plébánosát, Kovács Zoltán atyát, aki Lajoskomáromból érkezett
hozzánk, és aki a fenti négy település mellett augusztus
1-jétől ellátja Vál, Tabajd és Kajászó lelkipásztori feladatait is.
| Dr. Szabó Róbert

A rubinmise utáni megható pillanatok

Születésnapján a Brauch kastély teraszáról szólt a hívekhez
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
BESZÁMOLÓ

Maratonira sikeredett a július 12-én megtartott Képviselő-testületi ülés. Ennek jegyzőkönyve hitelesítés után megtekinthető lesz majd a
www.martonvasar.hu oldalon, addig is a leglényegesebb kérdésekről Horváth Bálint alpolgármestert faggattuk.
FM: A hosszúnál is hosszabbra sikeredtek a nyár előtti utolsó bizottsági és Képviselő-testületi ülések. A sok
téma közül, amelyekkel kapcsolatban döntések születtek, melyek azok, amelyek a leginkább érdeklődésre
tarthatnak számot?
HB: A harmincnál alig kevesebb napirendi pont mindegyike
- mint ahogy minden alkalommal, minden előterjesztés és
határozati javaslat – most is Martonvásárról szólt. A helybeliek életének egy-egy szegmensével foglalkozott. Ez érvényes úgy a közbiztonsággal, a hulladékgazdálkodással, a
pénzügyekkel, mint az értéktárral vagy a kárpátaljai magyar
fiatalokkal kapcsolatos témákra. Mégis, bizonyára a Brunszvik
Teréz Óvoda óvodavezetői, a BBK Központ igazgatói pályázatának eredményei, valamint a Gárdonyi rendőrkapitány bűnügyi-közbiztonsági helyzetről tartott beszámolója, illetve az
MTA-val és az MTA ATK-val való keretszerződés megkötéssel kapcsolatos határozatokat emelném ki.
FM: Menjünk sorjában. Óvodánk vezetésére hányan
pályáztak, ki és miért nyerte el a négy évre szóló megbízatást?
HB: Egy pályázónk volt, Stefkovits Ferencné, óvodánk jelenlegi vezetője. Bírja a Képviselő-testület teljes bizalmát,
eddigi munkájával és pályázatával is messzemenően elégedettek voltunk. Egyhangú pozitív döntés született a folytatás
mellett.

FM: A BBK Központ vezetésére többen pályáztak?
Hogyan értékeli a beadott pályázatokat?
HB: A testületnek itt is viszonylag könnyű dolga volt, hiszen
Pfiffer Zsuzsanna az eddig elért eredményekkel megalapozott, igen részletes programot adott be, amely minden tekintetben felülmúlta a pályázatra beérkezett további három
pályázatot. Ebben az esetben is egyhangú döntés született,
további öt évre megbíztuk a helyi kulturális élet vezetésével.
FM: Közbiztonság. A világban, immár Európában is elsődleges kérdés, de itt, Martonvásáron szinte harmadlagos. Ennyire törvénytisztelő emberek élnek itt, vagy
a rendőri szervek dolgozói teszik kiválóan a dolgukat?
HB: Martonvásáron a közbiztonság az átlagosnál lényegesen
jobbnak mondható. Ezt az itt élők is tudják, nem csak a statisztikából olvashatjuk ki. Ezért is történhetett meg, hogy a
gárdonyi rendőrkapitányi beszámoló elfogadása talán az
egyik legrövidebb napirendi pontunk volt. Természetesen,
ha a közbiztonságról beszélünk, mindenképpen meg kell említeni polgárőreinket, akik kis létszámuk ellenére igen hatékonyan működnek.
FM: Kevesen vannak, lehet csatlakozni?
HB: Igen, Bordás Ferencnél kell jelentkezni a +36 20 500
4266-os telefonszámon.
FM: Rendőreink munkájáról esett még szó?
HB: Igen. Ők igen jól teljesítenek helyben annak ellenére is,
hogy Magyarország déli határánál is szolgáltak, ezért javaslat született arra vonatkozóan, hogy anyagilag is elismerjük
munkájukat.
Feltettem egy kérdést, ami a (2015. júliusában) a Polgármesteri Hivatalba történt betörésre vonatkozott. Sajnos az elkövetőkre még nem derült fény, a hallott információból viszont
arra a következtetésre juthattunk, hogy került már a rendőrség látókörébe olyan csoport, amely felelős lehet ezért a bűncselekményért is. A nyomozás folyik, erre való hivatkozással
egyelőre többet nem tudhattunk meg.
| Nagy Árpád

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
pályázatot hirdet

KÖNYVTÁROS

munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye,
2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
• az új információs és telekommunikációs technológiák
olvasói igényeket figyelembe vevő alkalmazása,
• a számítógépes adatbázis működtetésének, az integrált
könyvtári és portál rendszer fejlesztésének felügyelete,
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az országos és nemzetközi (EU) könyvtár-informatikai
és információs együttműködésekben való részvétel előmozdítása,
• részt vesz a könyvtári munka megszervezésében, a könyvtári munkaterületek optimalizálásában és általános felügyeletében, a könyvtár működését meghatározó szakmai
és igazgatási szabályzatok kidolgozásában, projektek és
pályázatok elkészítésében, végrehajtásuk irányításában,
• a gyarapítással és feldolgozással kapcsolatos tevékenységeket valamint minőségirányítási tevékenységet végez.
Munkakör, illetmény és juttatások valamint egyéb pályázati feltételek a www.martonvásár.hu oldalon olvashatók.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. augusztus 31.
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EGY RENDEZVÉNY
MARGÓJÁRA!
„Köszönöm, ez a mai nap a szomorú apropó ellenére hitet, bizalmat és szeretetet adott minden résztvevőnek. Hálás szívvel...” (Páll Kinga)
Zoli, neked is sikerülni fog, mert sikerülnie kell! Látod? Van
Csörög a telefon, baj van. Egy 3 kisgyermekes apukáról hiregy kisvárosnyi ember, aki veled küzd, érted és a családodért
telen kiderült, hogy áttétes tüdőrákos. Az anyuka gyesen a
dolgozott, futott, kerékpározott, hisz a gyógyulásodban!
kicsivel. Segítenünk kell, amennyit csak tudunk, azonnal.
Óriási köszönet jár mindenkinek, aki a
Össze tudunk hozni 2 hét alatt egy jókezdeményezés mellé állt. Fogjunk ös�tékonysági rendezvényt?
sze martonvásáriak civil szerveződés
És belevágtunk. Nem lehet, hogy ne si"Kedves Martonvásáriak!
– Dolinka Éva, Máli Réka, Sutka Judit,
kerüljön! Párhuzamosan elkezdődött a
E sorokkal szeretnénk megUjszászi Ildikó; Menyhárt Otília, Szilszponzorok felkutatása, a szóróanyagok
köszönni, az együttérzést,
ágyi Melinda, Wágnerné Dallos Orsogyártása, a rendezvény hirdetése és a
temérdek munkát, lelkületet,
lya, Kiss Nóra Kiss'n'Chips, Dobos Laprogramok, a forgatókönyv összeállítáamit már a kezdetektől egéjos, Búza Virág - Stefkovics Ferencné
sa. „Legyen sportnap”, azt gyorsan össze
szen a jótékonysági rendez- Buzàs Csilla - Török Tünde; Kecskés
tudjuk hozni. Tegyünk mellé gyermekvény napjáig kaptunk. Volt
Gyöngyi - Huszár Hajni - Jankura Böbe;
programokat, ebédet… „Nyár van, sokan
olyan nap, mikor nem jó hírek
Hóka Lovarda - Kitzinger-Zsubrinszky
elutaztak, de valaki csak itthon van és
jöttek, s aznap kaptuk az első
Zsófia; Botta Erika - kürtőskalács; Farvállalja.” Vállalta mindenki, aki itthon
híreket a kezdeményezésről,
kas Nagy Veronika – bohóc; Martonvolt vagy épp hazajött, hogy segíthess megindultság terhe alatt,
vásári Mentőállomás – Szanyi Roland;
sen. Egyre többen csatlakoztak hozde lélekben aznapra megerőÉrdi Tűzoltóság; Gárdonyi Rendőrkapizánk, kerestek meg segítségnyújtásuksödve igent mondtunk. Végül
tányság - R. Pallaginé Gabriella; Varga
kal. Sikerülni fog, mert sikerülnie kell!
olyan nagyszabású összefoFerenc, Szalai György; Horváth Márti;
Szombat délután már láttuk, a rengással találkoztunk, amire
Horgas Hanna; Borka Marcsi-kerekídezvénnyel nem lesz baj, a szponzori
nem számítottunk, ismerősöktő; Bíró Ildikó; Dolinka Zsolt; Orbánné
felajánlások alig férnek a védőnői tatől, ismeretlenektől. Olyannal
Jola; Nemes Anna; Martongazda Kft.
nácsadóba, folyamatosan érkeznek a
mely a jótékonysági támogamunkatársai (Megyeriné Varga Marjátékok, sütemények. Újabb aggotáson túl lendületet ad a kór
git, Varga Péter, Pató László), MASZK
dalom. Vajon eljönnek a családok, lesz
legyőzésében is.
– Bitó Péter összefogásával; Oxford
kinek kiosztani a befutócsomagokat,
Köszönjük!
Kiadó Könyvesboltja, Tatai Gyémánt
esni fog az eső? Az nem lehet, egy ilyen
Zoli és családja"
Fürdő, Tesco, ingatlan.com, BankRáció
rendezvényt – hiába mond mást a meKft., Képesvarázs papírbolt, Marci cukteorológia – fentről ne támogassanak.
rászda, BBK Központ, MIC Biztosítási
Vasárnap reggel minden kész, hangAlkusz Kft., Koncz Zsolt, Zöldség Sziget,
technika a helyén, és csak jönnek,
Enis Pékség, Szent László Óvoda óvó nénik és szülői közösségurulnak a kerékpárok, érkeznek a családok, az idő is csodáge, Emike zöldséges, Móri Ágnes, Tóthné Sutka Edit, Diákottlatos. SIKERÜLT, nem volt túl sok időnk, nem volt költségkehon, Kastélycukrászda, Martonvásári Polgárőrség,
retünk, „csak” HITÜNK, KITARTÁSUNK! Minden várakozást
..és mindenkinek, aki résztvevőként eljött; játék, sütemény
és eddigi martonvásári jótékonysági rendezvényt túlszárvagy egyéb felajánlással támogatta az összefogást!
nyaltunk. Egy délelőtt Zoliért, 1 358 000 Ft, számtalan ima
| Sutka Judit
és együtt érző szeretet.
"Ha egy embertársunk bajban van, döntési helyzetbe kerülünk: segítsünk-e neki, vagy sem? 'Ha én nem teszem,
ki tegye? Ha nem most teszem, akkor mikor? Kutatásoknak köszönhetően bebizonyosodott: a szívből segítő tetteknek még a puszta látványa is erősíti az immunrendszerünket. Több tudós igazolta annak érvényességét is,
hogy mások megsegítése fokozza a boldogságérzetünket
és javítja önértékelésünket. Aki ad, az biológiai jutalomként maga is kap!"
(Prof. Dr. Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?)
FORUM MARTINI / 2016. AUGUSZTUS
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Meghosszabbítottuk a határidőt!

FOTÓKIÁLLÍTÁS

A Magyar Népdal Napja alkalmából 2016. szeptember 8-a és
20-a között (emlék)fotókiállítást szervezünk, melyre TOVÁBBRA IS, augusztus 23-ig szeretettel várjuk a Martonvásárról
készült legkedvesebb, legszebb emlékeket idéző fényképeket.

Téma: Fesztiválok Martonvásáron
(Martonvásári Napok, Kukorica Fesztivál,
Magyar Népdal Napja)
A kiállítás helyszíne: BBK Központ Kiállítóterem
A kiállítás megnyitója:

A kiállításra bárki küldhet, hozhat képet, lehetőség szerint
megnevezéssel, dátummal ellátva. Már előhívott és feketefehér képeket is várunk, ezeket szkennelés után visszaadjuk. A beküldhető vagy behozható képek száma maximum
20 db. Jelentkezni személyesen a BBK Központban, vagy
a kiallitas.martonvasar@gmail.com e-mail címen lehet.
A tárgy mezőben kérjük, tüntesse fel: Magyar Népdal Napja
fotókiállítás.

Jelentkezési határidő és a pályaművek beküldésének határideje: 2016. augusztus 23.
A kiállítás összeállítását, technikai kivitelezését
a BBK Központ végzi.
Technikai követelmények: Amatőr fotósok fotóit digitálisan, JPEG formátumban és minimum A3-as méretben, 300
dpi felbontásban, címmel elnevezve küldjék meg.

SZENT MÁRTON
NYOMÁBAN
JÁRTUNK
Minden év novemberében elmesélem a gyerekeknek városunk névadó szentjének, Szent Mártonnak legendáját, amikor
Tours városába érve az épp elhunyt püspök utódjává akarták
választani. Márton, az egykori római katona azonban szerény ember volt, nem óhajtotta ezt az életformát feladni, így
a város lakói elöl egy városszéli libaólba menekült. A libák
azonban elárulták gágogásukkal, így mégis püspökként élte
le az életét és emlékét a város polgárai azóta is őrzik.
FORUM MARTINI / 2016. AUGUSZTUS

Hatalmas élmény volt, hogy a távoli történet megelevenedett
számomra, amikor csatlakozhattam ahhoz a martonvásári
csoporthoz, akik testvérvárosunk, Saint-Avertin meghívására részt vehetettek a Tours-i Szent Márton fesztiválon. A
tavaly francia vendégeket elszállásoló családok és a katolikus egyházközség néhány tagja tartott a Polgármester úrral
ezen az úton. Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak. A vidám közös étkezések mellett megtekintettük Saint-Avertin
rendkívül jól felszerelt médiacentrumát, Szent Márton születésének 1700. évfordulójának és a testvérvárosi kapcsolat
emlékére kopjafát avattunk a város parkjában. Néptáncosok
és népi zenekar is utazott velünk, vendéglátóinknak nagy
örömöt okozott a fellépésük és a Kiss Gergely néptánctanár
által vezetett fantasztikus hangulatú táncház is, ahol együtt
ropták franciák és magyarok. Tours városában megtekintettük Szent Márton emlékeit, részt vettünk az ünnepi szentmisén és képviseltük városunkat a nemzetközi felvonuláson. Itt
is nagy tetszést arattak néptáncosaink.
Jó volt megélni, ahogy a hivatalos testvérvárosi kapcsolat személyes barátságokká alakul, az együtt töltött napok élménnyé
váltak a martonvásáriak és a saint avertin-iek részére is.
Az utazás költségeit teljes mértékben a testvérvárosunk finanszírozta, a résztvevőknek csak a tranzitszállást kellett
fizetniük. Nagy hálával tartozunk ezért nekik!
| Szilágyi Melinda
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www.magyarnepdalnapja.hu

M AG YA R
NÉPDA L
NAPJA

VITÉZ LÁSZLÓ - PÁLYI JÁNOS ◊ 09. 10. SZOMBAT - 11.00
bábelőadása gyerekeknek és felnőtteknek
Szükségünk van olyan szerethető példaképekre, akik legalább képzeletünkben
vagy akár a bábszínházban jól elagyabugyálják azt, aki rosszat tesz velünk s a
világgal. S ez a valaki most itt van, s nemes egyszerűséggel csak Vitéz Lászlónak
hívják! A hagyományos vásári bábjátékban a piros sapkás, vidám fickó palacsintasütőjével tanítja móresre az ördögöket és magát a halált is.

BOBAN MARKOVIĆ ORKESTAR

◊ 09. 10. SZOMBAT - 21.00

Boban Markovićot a világ legjobb trombitásaként, minden trombitások mestereként tisztelik Szerbiában. Utazó nagyköveti címmel rendelkezik. Gyakran lép fel
Magyarországon, saját bevallása szerint, ahogy imádja őt az itteni közönség, ő is
úgy imádja a magyar közönséget. A Magyar Népdal Napjára az együttes soha
nem hallott meglepetéssel készül.

CIMBALIBAND ÉS
A FRICSKA TÁNC MŰSORA

◊ 09. 10. SZOMBAT - 23.00

A Cimbaliband zenéit úgy tálalja elénk, hogy a dalok alapját a cimbalom
adja népzenei alapokkal, fűszerezve jazzel, latin zenével, balkáni ritmusokkal és
egyedi női énekhanggal. A Fricskáról pedig elég annyit tudni, hogy ők a világ
leggyorsabb folklór táncosai, aminek bizonyításához magyar, román és cigány
táncfolklór dukál… a Cimbalibandtől.

BAB TÁRSULAT
Óriásbáb előadás

◊ 09. 11. VASÁRNAP - 10.30 és 15.30

Különleges előadással kedveskednek kicsiknek-nagyoknak egyaránt. Játékukban a vásári mutatványos stílust ötvözik bábos elemekkel, miközben élő zene
szól. Az általuk használt óriási bábok a magyar népmesék ismert alakjait mintázzák, közvetítésükkel izgalmas és tanulságos történetek részesei lehetnek a
program látogatói.
◊
PÁL ISTVÁN „SZALONNA”
és bandája, közreműködik
a Bartina Gyermektánccsoport

09. 11. VASÁRNAP - 16.00

A „Fölszállott a páva” győztes szekszárdi Bartina Néptáncegyüttes fergeteges előadásának méltó alapot biztosít Pál István „Szalonna”, akinek tevékenységét a 2015ben Liszt Ferenc-díjjal, együttese tagjait pedig az Állami Népi Együttes tagjaiként
Prima Primissima díjjal jutalmazták.

SZABÓ BALÁZS BANDÁJA

◊ 09. 11. VASÁRNAP - 19.30

„A szöveg az egy olyan hangszer, ami legalább akkorát tud fordítani egy zenei hangulaton, mint a zene egy szövegen. Egy nagyon bús és szomorú szöveg, egy nagyon vidám
és életszerető zenével izgalmas ellenpárt tud létrehozni, és ez fordítva is igaz. Ezekben
meglátom a feszültséget, a játékosságot és ezért a mai napig találok ebben a módszerben kihívást és alkotási vágyat.” (Szabó Balázs)
FORUM MARTINI / 2016. AUGUSZTUS
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TANÉVNYITÓ
A Martonvásári Beethoven Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyét 2016. szeptember 1-jén, csütörtökön 8.30-tól tartjuk.
(Gyülekező : 8 órától)
Kérem, hogy az alkalomhoz illő ruhában jelenjenek
meg a gyerekek, táskát, írószert és órarendet hozzanak magukkal. Az évnyitó után a szokásos tanév eleji
szervezési feladatokkal - tankönyvosztás, órarend, a
házirend és a balesetvédelmi szabályok ismertetése töltjük a délelőttöt.
Kérjük, aki már kifizette a tankönyvek árát a befizetési bizonylat fénymásolatát küldje be gyermekével
az iskolába.
Az első napon a tanítás 11.30-ig tart.
Mindenkinek sikeres új tanévet kívánok.
| Turcsányi Klára • igazgató

Közlekedésbiztonsági tábor végzős hallgatói, résztvevői bátran kerekezték körbe a várost szepttember 5-én. Rendőri biztosítással és polgármesteri felvezetéssel nem jelentett akadályt sem a Tesco előtti útkereszteződés, sem a városunkat
keresztül szelő főút, mindenki biztonságban megérkezett a
főtérre, ahonnan a közös fotózás után a lámpás kereszteződésen keresztül jutottak vissza az óvoda épülétéhez.

„OVI-TÁBOR”
Immáron harmadszor vettük a hátunkra a hátizsákunkat és indultunk el világot látni vállalkozó szellemű óvodásainkkal.
Az idén a festői szépségű Bakonyi tájat fedeztük fel. Bakonybélben a Nemzeti Parki Erdei Iskolában leltünk szállásra és
egy nagyon kedves háziasszonyra Andrea néni személyében,
akinek ott létünk alatt élvezhettük, tanítói és anyai vénáját.
Irányítása mellett felfedezhettük a táj szépségét, a Gerence
patak és a Bakony élővilágát, ősember lakta barlangot, ahol
megfigyelhettük a mészkő oldotta fiatal cseppkövek keletkezését.
Örömmel tapasztaltuk, hogy ez a kis település mennyi lehetőséget tartogat az oda látogatók számára. A Pannon Csillagda általunk kevésbé ismert, de izgalmas területre kalauzolt el bennünket. Megtapogathattunk meteorit darabokat,
ráléphettünk a holdra lépő első ember lábnyomának fényképére, távcsövön keresztül megnézhettük naprendszerünk
egyetlen csillagát a Napot.
Mindennapi programjaink a gyerek kíváncsiságára, tevékenykedtetésére, közvetlen tapasztalatszerzésére épült, játékos formában. Folyamatosan kínáltunk lehetőségeket a
gyerekeknek, feledtetve az otthon hiányát: ovi pólófestés,
bőrkarkötő, gyöngyfa készítés, óriásbuborék varázslás, sportjátékok, róka vadászat, gyümölcsvásár...
Nagy volt az öröm, amikor otthonról megérkeztek a képeslapok. A gyerekek meghatódva hallgatták szüleik kedves szavait az óvó nénik tolmácsolásában.
Reméljük, hogy az ovi-tábor hagyományát tovább tudjuk vinni, lesz hozzá vállalkozó szellemű gyerek, szülő és nevelő is.
| Szmollényné Vasányi Rita • óvodapedagógus
| Stefkovits Ferencné • óvodapedagógus

Kedves Anyukák!

Üdvözlünk mindenkit a Szent László Lovagtáborból, a hittanos gyerekek nyári táborából. A hercegnők szépek, a kiképzés kemény, készülünk a lovagi tornára!
FORUM MARTINI / 2016. AUGUSZTUS

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos praxisába tartozó gyermekek orvosi vizsgálatára és az orvosi igazolások kiállítására az
óvodában kerül sor.
A többi gyermeknek kérjük, hogy a saját gyermekorvostól
hozzanak igazolást, arról, hogy gyermekük egészséges és közösségbe mehet.
Minden családnak tartalmas pihenést kívánok!
| Stefkovits Ferencné • óvodapedagógus
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ISMERJÜK MEG
MARTONVÁSÁR
KÖZTERÜLETEINEK
ŐRÉT!
Mire az a cikk megjelenik, két hónapja dolgozik
városunkban Tóth Tibor, Martonvásár közterület-felügyelője. Múltjáról, feladatairól faggattuk.
Forum Martini: Honnan érkezett Martonvásárra?
Tóth Tibor A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis összetett.
Kazincbarcikai vagyok, ahol 12 évig dolgoztam hasonló munkakörben, de legutóbb Diósdon voltam közterület-felügyelő.
FM: Kazincbarcikáról miért jött el?
TT: Az új polgármester átszervezte a feladatokat és több más
kollégámmal együtt, az én állásom is megszűnt. Négy évig
nem sikerült elhelyezkednem, ami jellemző arra a megyére.
Találtam Sóskúton egy lovarda vezetői állást, így kerültem
erre a környékre. A következő állomás, három év után, a Diósdi önkormányzat volt, ahol közterület-felügyelőként dolgoztam. Öt év után sajnos leépítették a feladatkörömet.
FM: Lovagol?
TT: Közel 30 éve, most már csak hobbiként művelem. Kazincbarcikán, amikor válogatott röplabdás voltam, akkor is
foglalkoztam lovakkal. Sok mindent köszönhetek nekik, két
tinédzser gyerekemmel is összetartottak bennünket. (Fiam
később egyetemistaként angol bajnok volt röplabdában, most
sportújságíró, lányom pedagógiai asszisztens.)
FM: Egész röviden, milyen feladattal bízta meg az önkormányzat?
TT: Nem egyszerű röviden összefoglalni. Az új jogszabályokkal a közterület-felügyelet feladatköre, pontosabban annak
jogköre némiképp kibővült. Ez komolyabb felelősséget ró
ránk. Szélesebb látókört igényel a munka. Összefoglalva, a
feladatom az önkormányzati rendeletekben foglaltaknak a
betartatása, a város rendjének, közbiztonságának megtartása, felügyelete.
FM: Ez a rendőrséggel kart karba öltve történik?
TT: A közterület-felügyelő az önkormányzat belső embere,
így elsősorban a várost és az önkormányzatot képviselem.
A Megyei Rendőrkapitányság és az Önkormányzat között
együttműködési szerződés jött létre. Ez azt jelenti, hogy
mindkét szervezet végzi a maga feladatát, de ha szükség van
rá, akkor segítünk a másiknak. Felvettem a kapcsolatot a helyi polgárőrséggel is. Mindkét szervezettel biztosan nagyon
jól együtt tudunk majd működni.
FM: Mondana konkrét példát!
TT: Valóban csak egy két dolgot. Például a köztisztasági szabálysértések, a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, vagy tiltott helyen való dohányzás és alkoholfogyasztás esetén is kezdeményezhetek intézkedést. Ki szeretném
emelni, hogy nem a szankcionáláson van a hangsúly, hanem
a megelőzésen. Az ügyfelet tájékoztatom az adott szabálytalansághoz kapcsolódó rendeletről, vagy jogszabályról, megFORUM MARTINI / 2016. AUGUSZTUS

kérem, hogy hagyja abba a jogszabálysértő tevékenységet.
FM: Mi történik ez után?
TT: Rajta múlik, hogy tovább folytatom az intézkedést, vagy
befejezem. A cselekmény súlyának megfelelően kell intézkednem. Ha a figyelmeztetés nem elég, helyszíni bírságolok,
illetve ha ez sem vezet eredményre, feljelentést teszek.
A szabálytalan megállást, vagy parkolást a város központja
közelében a postánál, a pékségnél, a gyalogátkelőhelyeken
és a fő útvonalakon szeretném kordában tartani. Eleinte figyelmeztetek. A jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy a gépjárművezető távollétében is kiszabhatok helyszíni bírságot.
FM: Jogszabályok, rendeletek ismerete, alkalmazása
nem egyszerű feladat. Hogy lesz valakiből közterületfelügyelő? Milyen képesítés kell hozzá?
TT: Közterület-felügyelői és közigazgatási alapvizsgát kell
tenni, valamint esetemben a gyakorlati képzés az ORFK budapesti helyszínén történt meg.
FM: Látunk az ingén egy csillogó „plecsnit”, amelyen
egy szám is található. Hogy érdemelte ki?
TT: A sikeres vizsgák után, ahol dolgozik a felügyelő, annak
a megyének a rendőrkapitányságánál kell a munkáltatói igazolással jelentkezni. Bekerül a BM rendszerébe és kap egy
számot, amely azonosítja. A rendőrkapitányság egyúttal az
eljáró hatóság is. Az utcán, amikor intézkedem, akkor rendészeti feladatokat látok el, ezért azonosíthatónak kell lennem.
FM: Komoly felelősséggel jár, de mennyire kemény a
martonvásári munka?
TT: Ahány megye annyi típusú emberrel találkozom. Borsod
megye is más, Pest megye is és itt Martonvásáron, Fejér megyében is mások az emberek. Nekem leginkább a martonvásáriak hozzáállása tetszik. Sokkal közvetlenebbek, mint másutt, ahol eddig dolgoztam. Úgy érzem, hogy bár még nem
ismernek, az itteni emberekkel megtaláljuk a közös hangot.
Mindenképpen azt szeretném elérni, hogy bizalommal forduljanak hozzám. Ha olyan dolgot észlelnek, ami megoldást
kíván, nyugodtan hívjanak a szolgálati telefonomon. Száma:
06 20 – 230 2718
| Forum Martini
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BORRÓL EGYETEMI SZINTEN

A MARTONVÁSÁRI
KERTBARÁT EGYESÜLET
4. ALKALOMMAL RENDEZTE
MEG A BORÚT TALÁLKOZÓT
Július 22-én forró nyári délután gyülekeztek az
érdeklődők a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központban.
A baráti kapcsolatok ápolására és szakmai előadásra érkeztek
Pázmándról, Gyúróról, Tordasról. Meghívásunkra a Dunaföldvári kertbarátokat kilenc fő képviselte. Az érkezőknek jólesett
a hűtött pohárban felszolgált szénsavas „frizzante” frissítő.
Dr. Janky Ferenc büszkén mutatta be az első felszólalót,
egykori tanítványát, Nyitrainé dr. Sárdy Diánát, tanszékvezető egyetemi tanárt, aki A borok biológiailag aktív anyagainak vizsgálata-biogénaminok jelentősége címmel tartott előadást. Hallhattunk a tiramin, hisztamin, szerotonin
és a többi biogénamin keletkezéséről és élettani hatásairól,
amely az egyszerű borfogyasztóknak is, de főként a borkészítőknek nyújtott hasznos ismereteket.
A második előadást dr. Kiss István PhD. borász tartotta Tokaj-hegyalja régi szőlőfajtái címmel. Érdekességként, egy
Tokaj környékén talált 12000 éves szőlőlevél lenyomatának
képét (fosszíliát) mutatta be. Régészeti leletek bizonyítják,
hogy már időszámításunk előtt 1200 évvel szőlőtermesztés
folyt a környéken. A honfoglaló magyarok már fejlett szőlőkultúrát találtak, melyet átvettek és hozzátették a Kaukázus vidékéről hozott hagyományos módszereiket.1250-ből
hiteles okirat is bizonyítja, hogy már szabályozott szőlőtermesztést és borkészítést folytattak.1800-as években már
nevesített fajtákat termeltek. Ilyen nevek maradtak fenn,
mint az Alant termő, Aranyka, Furmint, Balafánt vagy a
Góhér. 1880-1896 között a filoxéra (szőlőgyökértetű) nagy
pusztítást okozott a hegyvidéken. Ma 28 fajta termesztését
engedélyezik, amelyeket vetített képeken be is mutatott.

50 ÉVES TALÁLKOZÓ
A Beethoven Általános Iskola 1966-ban végzett
8.a osztályának egykori tanulói 50. éves találkozójukat 2016. június 11-dikén tartották Martonvásáron.
Hagyományosan a találkozó kezdetén a martonvásári temetőben nyugvó tanáraikra és osztálytársaikra egy-egy szál
virággal, de a többi elhunytra is kegyelettel emlékeztek.
Szeretettel gondoltak valamennyi tanárukra, akiktől nemcsak tudást, emberséget de életükhöz követendő irányt adó
értékeket kaptak.
Mindnyájuk számára felejthetetlen Mihály Sándorné, Manci
néni, aki az első osztálytól három éven át tanítójuk volt. Csak
FORUM MARTINI / 2016. AUGUSZTUS

Ezek közül a leggyakoriabbak: Furmint, Hárslevelű, Sárgamuskotály, Kövér, Kabar és a Zéta. Főként ezekből készül a
méltán híres „Vinum regum, rex vinórum.”
Előadásának második részében az 1970-es években elkezdett családi borászatuk történetét ismertette. Négy minőségi
bort mutatott be, amelyek mindegyike elnyerte a résztvevők tetszését. A legnagyobb sikert a Sárgamuskotályos Aszú
aratta. Ízét, zamatát, illatát leírni lehetetlen, kóstolni kell.
A Puklus pincészet tevékenységét és termékeit dr. Janky
Ferenc mutatta be. Elmondta, hogy a dédapai örökségként
kapott kis szőlőterületet 1974 óta családi összefogással vezetik és fejlesztik. Jelenleg Tarcal és Bodrogkisfalud legjobb
dűlőiben15 hektáron termesztenek hagyományos hegyaljai
fajtákat. Ők is kétféle borkészítési módszert alkalmaznak.
Az 1500 literes erjesztési kapacitást kihasználva igyekeznek
gyorsan készre kezelni és friss, fiatalos bort előállítani. Másik
módszerük a 300 éves pincében 3-5, vagy több évig fahordóban érlelt borkülönlegességek, aszúk előállítása. A bemutatott boraik mindenkinek ízlettek, nagy tetszést arattak.
A magas szintű és érdekes előadások és a minták kóstolgatása
után mindenki a páratlan szakácspárosunk Szeidl Antal és
Orosz József által főzött pörköltet várta. Az urak nem hiába
izzadtak fél napon át két tűz között. Kimondhatjuk: megalkották a pörköltek Aszúját. A vacsora és a helyi termelők borainak
kortyolgatása jó alapot teremtett a vidám nótázásnak.
| Foki Gábor
Sokan érdeklődtek: hova tűnt Szent Orbán szobra? Szegényt
az idő vasfoga megbetegítette. Gyógyulni ment. Gyógyulás
után visszatér és megvédése érdekében védőtetőt szeretnénk fölé építeni.
		
| Elnökség

jóval később, felnőttként jöttek rá, hogy számukra mit jelent
három éven át a minden reggel együtt elénekelt „Lángolj fel
a lelkünkben szép égi szikra szent öröm!”
Mindenkinek meghatározó Mihály Sándor igazgató úr, Kovácsné Mária tanító néni, Hohl József osztályfőnők, Dr.
Barabás Zoltánné, Dr. Belea Adoniszné, Dr. Papp Jenőné, Dr. Pázmány Lajosné, Szabó Vencelné, Szentiványi
Frigyes, Dr. Szilassy Ferenc, Tóth Iván tanárok hivatástudata, felkészültsége, gyermekszeretete.
Az egykori tanári karból Tóth Iván tanár úr tudott jelen lenni,
jó hangulatban vele elevenítették fel az egykori diák- emlékeket, csínytevéseket. A találkozó után néhányan meglátogatták osztályfőnöküket Hohl József tanár urat Érden, és Dr.
Barabás Zoltánnét, Ica nénit Gödöllőn. Tanárok és tanítványaik szeretettel és örömtelien idézték fel a régi időket.
Köszönet illeti Pocsainé Bogdán Marikát, aki évtizedek óta
szervezi az osztálytársak találkozóját! | Pázmány Ágnes
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KERTBARÁTOKNAK
A lassan megszelídülő tüzes napsugarak zamatos gyümölcsöket érlelnek a kertekben. Az égen kifeszített szárnyakkal körözve lomha gomolyfelhőket ostromolnak a gólyák.
Búcsúznak a tájtól, készülnek a nagy útra. A gabona betakarításával a természet nagy körforgásában lezárult egy
szakasz. A történelem során számtalan betakarítási ünnep
kapcsolódott a hónaphoz, almaszüretelő Dianától az Új kenyér ünnepéig. Egyre több gyümölcs érik a kertekben. Érik a
dinnye, őszibarack, paradicsom és már a korai szőlő is csábít
a kertbe.
Nehéz hét hónap van mögöttünk. Az időjárás nem kedvezett
a gyümölcskertészetnek. Alaposan meg kellett dolgozni az
eredményekért. A gondos munka ellenére a gombakártevők
megjelentek a növényeken. A molyok, takács- és gubacsatkák nyári nemzedékei is jelen vannak. Továbbra is folytatnunk kell a növényvédelmet, ügyelve az egészségügyi határértékek betartására.
A hónap i.e. 8-ban Augusztus (dicsőséges) császárról kapta
a nevét. Magyar neve Kisasszony hava, a legnagyobb Mária
ünnepre, Nagyboldogasszony-ra utal.
Kert: Folyamatosan szedhetjük a zöldségféléket. A paradicsom, paprika, karalábé, karfiol ágyásokat hetente 30-40
mm vízzel öntözzük, majd porhanyítsuk a talajt. A karfiolrózsákra törjünk vissza pár levelet, hogy szép fehér maradjon.
Még vethető őszi fogyasztásra a spenót. A letermett ágyásokat tisztítsuk meg, a növénymaradványokat komposztáljuk.
A gondosan átválogatott és fertőtlenített kora tavaszi virághagymákat lehet duggatni. A sorokat jelöljük meg, nehogy
később a kapálás áldozatai legyenek.

A hónap első felében még telepíthető a szamóca. Az ágyásokat alaposan készítsük elő, töltsük fel tápanyaggal, mert
az ültetvény három évig biztosítja számunkra a termést.
Érdemes fekete fóliával takarni a területet. Nem gazosodik,
kevésbé vízigényes, a fertőzések is kisebb mértékűek és nem
szennyeződik a termés. A fejlett szamóca palántákat a fóliába vágott lyukakba ültetjük, majd alaposan beöntözzük.
Gyümölcsös: A fákon előtörő vízhajtásokat arasznyira vágjuk vissza, a felesleges koronát sűrítő vesszőket távolítsuk el.
Ügyeljünk a szellős korona fenntartására. Ne feledkezzünk
meg a fák törzsére helyezett molyfogó övek cseréjéről. A túlterhelt ágakat támasszuk alá a törés elkerülése érdekében.
Ha szükséges, az érésben lévő fákat egy-egy vödör vízzel segítsük a szárazság átvészelésében, egyébként már ne öntözzük a gyümölcsöst.
Most végezhetjük az alvószemzéseket és a 4-5 éves fák átoltását. Egy kis ügyességgel és gyakorlással sok pénzt takaríthatunk meg. A siker csak akkor várható, ha az alany jól adja
a kérgét. Oltás előtti napokban érdemes alaposan beöntözni
az alanyokat. Oltószemeket a fa napos oldaláról frissen szedjünk. A T metszésekbe óvatosan becsúsztatott szempajzsot
szigetelő szalaggal rögzítjük. Az oltás eredményességéről két
héten belül megbizonyosodhatunk. Ha a szem zöld marad és
a levélnyél könnyen lepattan jól dolgoztunk. /A rügy csak
tavasszal fog kihajtani./
Szőlő: Már zsendülnek a fürtök és érnek a korai fajták. A
fürtöket tartsuk szellősen, ezért a fürtzónában ritkítsuk meg
a leveleket. Továbbra is ügyeljünk a vékony lombfal fenntartására. Szükség szerint csonkázzuk, tetejezzük a szőlőt.
Folyamatosan védekezzünk a kórokozók ellen. A legnagyobb
ellenség most a szürkerothadás, érés előtt védekezzünk ellene. Csak az érett fürtöket szedjük le, mert a szőlő nem utóérő
növény. Továbbra is tartsuk gyommentesen a talajt. Jelöljük
meg a beteg, vírusos töveket és mielőbb távolítsuk el az ültetvényből. Mérjük fel a tőkehiányt, írjuk össze a telepíteni
kívánt fajtákat.
Pince: Készüljünk fel a szüretre. Már most szerezzük be a
szükséges tároló edényeket, vegyszereket. (borkén, pektinbontó, deriton). Figyeljük a borok fejlődését, az apadást töltögetéssel pótoljuk. Az üres hordókat alaposan mossuk ki,
szikkasztás után kénezzük. 		
| Uhrin Gábor

REND A LELKE
MINDENNEK
Ezzel a felütéssel küldött polgárőrségünk vezetője, Bordás Ferenc néhány képet, valamint
a köszönő levelet, amely bemutatja, mekkora
és milyen munkát végeznek nap mint nap
Martonvásár polgárőrei.
Egyszerű, tömör mondat. Rend és lélek, ez a két szó, amelyek
jellemzik ezt az egyesületet és munkáját. Ha szükség van rájuk megjelennek, segítenek, legyen szó lovas bemutatóról,
megemlékezésről, rendezvény biztosításáról, forgalom tereFORUM MARTINI / 2016. AUGUSZTUS

léséről, vagy ahogy a legutóbbi két alkalommal, a Beethoven
koncertek parkolásának hatékony levezényléséről.
A rendben parkoló autóknál ékesebb bizonyíték kiváló munkájukra nem is kell. Köszönjük!
| Forum Martini
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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., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

!

VÁLTOZÁS

2016. június 13. – 2016.szeptember 02. között
a rendelési idők a következőképpen módosulnak:
- mindkét körzet számára 08:00-14:00-ig,
- 08:00-09:00-ig injekció, kötözés, adminisztráció,
gyógyszerírás.		
Köszönettel:
dr. Jambrikné dr. Takács Imola és dr. Czikajló Gyula
Hogy egy adott napon melyik orvos rendel, arról a háziorvosok
adnak bővebb tájékoztatást. (szerk.)

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
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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
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

22/460-039
22/460-065
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Fürtcht Tara Lisa
Kalmár Ádám
Patrascu Klementína
Tóth Karolina

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*

Dr. Pillár László / 85 éves
Fiáth István / 62 éves
Horváth Antal / 82 éves
Lugosi Zoltán Istvánné / 66 éves
Ritter Ferenc / 70 éves
Rosta József / 74 éves
Vajda László / 62 éves
Varga Miklósné / 86 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

APRÓHIRDETÉS
Tordason összkomfortos helyiség kiadó üzleti tevékenység
céljából: 80 négyzetméter. Szabadság út 1/M. (Varjú söröző)
Érdeklődni: 06 30 9 228 724

!

ZÖLD HULLADÉK

Az augusztus 20-i ünnep miatt a vásártéri zöld hulladék
szállítás idõpontja a következõ hét szombatjára, augusztus 27-ére módosul.
| Martongazda NKft.

MARTONVÁSÁR: szeptember 10., 11.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: szeptember 3., 4.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: augusztus 20., 21., 27., 28.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

!

VÍZMÉRŐLEOLVASÁS

A FEJÉRVÍZ ZRT. tájékoztatja felhasználóit, hogy a számlázandó felhasználás megállapítása érdekében

Martonvásár településen

VÍZMÉRŐLEOLVASÁST VÉGZÜNK
2016. augusztus 29-től.

Kérjük, hogy a tényleges felhasználás számlázása érdekében biztosítsák a vízmérőórák szabaddá tételét, azok
leolvashatóságát, mert ez teszi lehetővé a lakások felhasználásnak korrekt vízdíjelszámolását.
A vízmérőleolvasók arcképes, vagy számmal ellátott vállalati kitűzőkártyát viselnek. Kérjük, ennek hiányában vízművesként senkit ne engedjenek be a lakásukba!
Kérjük Felhasználóinkat, hogy a postaládába bedobott levelezőlapot a feltüntetett időpontig szíveskedjenek Társaságunknak visszajuttatni.
Köszönjük szíves megértésüket és közreműködésüket!
| Fejérvíz Zrt.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A martonvásári Brunszvik Teréz Óvodába óvodapedagógus
álláshelyet hirdetünk, határozatlan időre. Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 25. az mvovoda@gmail.com e-mail címen. Részletes információk: kozigallas.hu és martonvasar.hu
| Stefkovics Ferencné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek férjem,
Rosta József temetésén és osztoztak a család fájdalmában.
| Gyászoló család

!

JÁRÁSI HIVATAL HÍREI

Változtak a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári
Járási Hivatalának e-mail címei:
Titkárság | e-mail: hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Kormányablak Osztály

e-mail: kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu
Okmányiroda | e-mail: okmanyiroda.ercsi@fejer.gov.hu

Hatósági és Gyámügyi Osztály

e-mail: szocialis.martonvasar@fejer.gov.hu
e-mail: hatosagi.martonvasar@fejer.gov.hu
e-mail: gyamhivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Foglalkoztatási Osztály
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT KI.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAP JA :

2016. OKTÓBER 2.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

N ÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

S ZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda

