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...több volt ez tisztes eredménynél!
Egyszerűen JÓ VOLT MAGYARNAK
LENNI Franciaországban...

A felnőttek beszélgetéseiből elcsípett
néhány szóból következtettem, hogy
valami történt 1956-ban.

40 munkaév után Farkasné
Zámbó Juditot nyugdíjba vonulása
alkalmából búcsúztatta a Hivatal.

03. oldal
A Sportpálya új épületének műszaki átvétele
megtörtént, sportolóink birtokba vehetik

A Magyar Népdal Napja végleges programja.
Kunos Tamás ismét ütős műsort állított össze.

8-9. oldal
KICSENGETTEK
Június 24-én délután a Martonvásári Beethoven Általános Iskolában is
elbúcsúztatták a nyolcadikosokat.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

JÚL. 16.
|
		
		
|
		
		

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar

JÚL. 16.
|
		
		

NYÁRESTI JAMPI PIKNIK
20.30 órától
Főtér, BBK Központ előtt

LEVENDULASZÜRET
19.00 órától
BBK Központ udvar

JÚL. 22.
|
		
		

BORÚT TALÁLKOZÓ
15.30 órától
BBK Központ

POLGÁRMESTERI SOROK

Kedves Olvasó!
Nyáron általában a strandon, tengerparton vagy a hegyi kiránduláson szerzi be az ember a feltöltődéshez szükséges
élményeket. Az idén ez másképp indult, a magyar fociválogatott kicsit hányattatott úton, de kijutott az Európa Bajnokságra. Legutóbb 30 éve voltunk világversenyen, azzal sem
igen dicsekedhetünk, a mexikói 0:6 a Szovjetuniótól nem ébreszt kellemes emlékeket.
Nos, hát a vérmes magyar drukkerek elindultak Franciaország meghódítására. Így tettünk mi is egy baráti társasággal, köztük néhány önkormányzati képviselővel. Szerény reményekkel, abban bízva, tisztes helytállással a csapat mutat
valamit a magyar virtusból! Kellemesen csalódtunk, több
volt ez tisztes eredménynél! Egyszerűen JÓ VOLT MAGYARNAK LENNI Franciaországban, lásd a mellékelt fényképen.

POLITIKÁN,
TUDOMÁNYON ÉS
CIKLUSOKON ÁTÍVELŐ FEJLESZTÉS
Aláírták az új Agrár-innovációs Centrum, a látogatóközpont és a kert fejlesztését tartalmazó együttműködési szándéknyilatkozatot.
Június 10-én az MTA Agrártudományi Kutatóközpont különleges pincéjében került aláírásra az új Agrár-innovációs
Centrum, a látogatóközpont és a kert fejlesztését tartalmazó
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Bordeaux-ban (magyarul inkább csak Bordónak írnánk) angol, spanyol szurkolók állítottak meg, és gratuláltak a fiúk
teljesítményéhez. Bár az éttermekben talán még elcsodálkoztak „egzotikus nyelvünkön”, de a „Ria-Ria Hungáriát”
gyorsan megtanulták.
És nem csak a focisták teljesítményére lehetünk büszkék,
hanem a magyar szurkolókra legalább annyira. A közösség
megsokszorozza az erőt, önbizalmat és tartást ad, a kulturált
viselkedés pedig kivívja a kívülállók elismerését is.
Itthon is megmozdult valami, régóta vágytunk egy kis eufóriára, generációk nőttek fel úgy, hogy nem volt igazi sportélményük. Megteltek az utcák, egymás számára idegen emberek borultak össze, saját élményként élték meg a sikert!
Jó volt a belga meccsre a BBKK-ban összegyűlt fiatalok közt lenni. Bár kikaptunk, de tisztességgel, „állva haltunk meg a pályán”!
És szívből énekeltük a Himnuszt a vesztes meccs után!
Biztos vagyok benne, hogy a „Mustángos” gyerekeink, ifi csapataink számára is példa lesz ennek a néhány napnak a lelkesedése! A mi feladatunk, hogy a sportolási feltételeket biztosítsuk. Köszönet mindazoknak, akik arra bíztattak minket,
hogy vágjunk bele a sportpálya és csarnok építésébe.
Év végére kész leszünk a munkával! Addig még lesz egy olimpia is!
Hajrá magyarok, hajrá Martonvásár!
| Szabó Tibor
Ui: Bár nem kellene, de azért leírom: természetesen mindenki saját költségén szurkolt az EB-n…!

együttműködési szándéknyilatkozat. Az MTA 9,8 milliárd
forintból valósítja meg a fenti célokat, mely a XXI. századi
kutatási körülmények megteremtésével, a startup és spin-off
cégek számára is biztosított laborkapacitásokkal a helyi központot világszínvonalú tudományos bázissá teszi.
A források biztosításáról Magyarország Kormánya határozatban döntött, a forrásokat az idei és a jövő évi költségvetés
tartalmazza.
A szándéknyilatkozatot kézjegyével látta el: Dr. Balázs
Ervin, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont főigazgatója; Tessely Zoltán, miniszterelnöki biztos - országgyűlési képviselő; Dr. Lovász László, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Dr. Szabó Tibor,
Martonvásár Város polgármestere.
A projekt kitörési lehetőség a térségnek, politikán, tudományon és ciklusokon átívelő fejlesztés.
(forrás: https://www.facebook.com/tesselyzoltan)
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www.magyarnepdalnapja.hu

M AG YA R
NÉPDA L
NAPJA

MINDENKINEK
ITT A HELYE!
Kunos Tamással, a rendezvény projektvezetőjével
beszélgettünk a 2016-os Magyar Népdal Napjáról.
A világ legváltozatosabb, legsokszínűbb népzenei kultúrájának ünnepe ez. A rendezvény célja pedig, hogy a hagyományainkra fogékony közönséget megmozdítsa, hogy a fiatalokat is bevonzza, ahol számukra is érdekes, de egyben értékes
zenei élményt tapasztalhatnak majd meg.
Szeptember messze van, ezért a műsorváltozás valószínűsége is felmerült, de ahogy tavaly sem történt ilyen, idén sem
számítanak rá a szervezők.
2015-ben a Dankó Rádió aznapi kívánságműsorában a térségből érkező kéréseket teljesítette. Ez idén sem változik,
időben tájékoztatást kapnak majd a különböző közösségek,
hogyan is kérhetnek nótát, népdalt, operettet…

Jó hír, hogy maradtak a tavalyi árak, vagyis ismét igen kedvező belépőárakkal számolhatunk. Felnőttek 1500 Ft-ért, diákok
és nyugdíjasok 800 Ft-ért kapják az egész napos programot.
12 éven aluliaknak és az önkénteseknek a belépés ingyenes.
Kiket várunk Martonvásárra szeptember 10-11-én? – tettük
fel a kérdést.
Az apraját és a nagyját! – érkezett a sommás válasz, majd
a bővített:
„Azokat, akik szeretik azt a közösségi élményt, azt a helyet, ahol jó egy kicsit beszélgetni, leülni, jó minőségű
zenét hallgatni, kulturált környezetben bulizni. Itt belekerülhetnek ismét egy igazi válogatott, az egész család érdeklődésére számot tartó kézműves vásári forgatagba is,
amely mellett a hungarikumokat kedvelőknek létre hozott
udvar is várja őket.
Kell ennél több? Mindenkinek itt a helye szeptember 10-én
és 11-én!” – fejezte be mondandóját Tamás.
| Forum Martini

PROGRAMOK
SZOMBAT | SZEPTEMBER 10.

VASÁRNAP | SZEPTEMBER 11.

11.00 | Vitéz László
Pályi János bábszínész Vitéz László bábelőadása

10.00 | Utcazene fesztivál

13.45 | Népzene és néptánc
A Művészeti Iskola és a Százszorszép műsora
14.45 | Martonvásári Fúvószenekar
Jelen és Múlt a Magyar Muzsikákban
16.00 | Bognár Szilvia
Csintekerintő gyermekkoncert
17.25 | Népdalok
A mezőkölpényi Szabó Teri néni énekel
17.30 | Herczku Ági és a Banda
Bandázom című műsor
19.15 | Parno Graszt
koncert
21.00 | Boban Marković Orkestar
22.30 | Tűzijáték
23.00 | Cimbaliband és a Fricska Tánc
Cimbaliband és a Fricska Tánc műsora
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10.30 | Bab társulat
Óriásbáb előadás, gyermekprogram
11.00 | Népdal
Fejér Megyei Iskolások Népdalos Találkozója
12.30 | Dankó Rádió
„Martoni ebédhez szól a nóta” (élő közvetítés)
14.30 | Berecz András
„Medvés” című gyergyói műsor
15.30 | Bab társulat
Óriásbáb előadás, gyermekprogram
16.00 | Bartina táncegyüttes
A "Fölszállott a páva" győztes Bartina táncegyüttes
és Pál István "Szalonna" műsora
17.45 | Esszencia
„Szárnyalás” koncert a kisszínpadon
19.30 | Szabó Balázs Bandája
koncert a nagyszínpadon
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1956. 			

					

„Ő TUDTA AZ IGAZAT...”
Gucsek István alpolgármestert, mint magánembert kerestük meg, mondja el, az a generáció,
amely nem élte, élhette meg a forradalmat, hogyan és mikor szerzett tudomást róla.
Nagy Árpád: Mi az első gyerekkori emléke ’56-ról?
Gucsek István: A forradalom után hét évvel születtem, így
közvetlen emlékem nem lehet az 1956-os eseményekről. Fiú
gyermekként a társaimmal természetesen legtöbbször háborúsdit játszottunk. Mit sem tudtunk arról, hogy nem is olyan
régen, igazi háború volt, s szovjet tankok taposták el szüleink, nagyszüleink álmait. A hatvanas években az álmodók
már más álmokat szőttek. Forradalomról, ellenforradalomról,
talán 10-12 éves koromban hallottam először. A felnőttek beszélgetéseiből elcsípett néhány szóból következtettem, hogy
valami történt 1956-ban.
NÁ: Szülei mennyire avatták be (milyen idős korában)
a valódi történésekbe, esetleg azok hátterébe?
GI: Nem emlékszem rá, hogy gyerekkoromban a forradalomról beszélgettek volna jelenlétemben a szüleim. Azonban, a
hetvenes évek végétől, édesapámtól egyre többször hallottam
a sokat sejtető kijelentést: „Meglátod ’56 lesz”. A forradalomra
utalás az árak emelkedésével, majd később a lengyelországi
történések és a nyolcvanas évek elejétől lassan bontakozó
ellenzéki események kapcsán egyre gyakrabban hangzott el.
Felnőttkorom küszöbén tudtam meg, hogy a forradalom végnapjaiban az országot elhagyni szándékozó martoniakat összegyűjtő
teherautón, az akkor 17 éves apámnak is volt egy helye…
Édesanyám történetét szintén a felnőttkorhoz közeledve
ismertem meg. Szüleivel és nővérével a forradalom idején
Budán, a „Rónai villában” laktak. Rónai Sándor abban az időszakban pártfunkciói mellett, az országgyűlés elnöke volt.
Nagyapám, aki hosszú éveket töltött orosz fogságban, a ház
gondnoki teendőit látta el. Édesanyám elbeszélései alapján
betekintést kaptam az ötvenes évek politikai elitjének életébe
és a forradalom megítélésének nehézségeibe.
NÁ: Az iskolában tanultakkal kapcsolatban mire emlékszik?
GI: Úgy emlékszem – lehet, hogy tévedek – általános iskolában a második világháborúig tanultuk a magyar történelmet.
Középiskolában is csak a kötelező minimumot olvashattuk a
könyvünkben, a korszaknak megfelelően ellenforradalomként beállítva, a személyi kultuszt, a klerikális reakciót, a
fasizmus, valamint az imperializmus cselszövéseit, Nagy
Imre árulását okként felsorolva. Tanárunk nem sokat beszélt
a korszakról, kerülte a témát. Ő tudta az igazat, néhányan
sejtettük. Iskolánk a Práter utcában volt. Itt még látszottak
a falakon a golyó ütötte lyukak és helyenként a lövedékek. A
Corvin közön naponta áthaladtam. Az utcák, a falak beszédesebbek voltak a történelemkönyv hazug sorainál.
NÁ: Beszélgettek-e az iskolában egymás közt?
GI: Általános iskolában szóba sem került, középiskolában is
csak ritkán beszélgettünk a korszakról. Az igazságról beszélni és azt keresni persze, tabu volt. Véleményünket és a
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2. EMLÉK

rendszerrel szembeni ellenérzésünket hasonló gondolkodású
társaimmal együtt inkább az öltözködésünkkel és egy-egy
elhíresült rock koncerten való megjelenésünkkel fejeztük ki.
NÁ: Mennyire volt kemény akkoriban a diktatúra?
GI: Egy példát említenék a hetvenes évek elejéről: Az általános iskolában nem nézték jó szemmel ha valaki templomba,
hittanra jár, sőt még ministrál is. Volt olyan pedagógus, aki
az osztálytársak előtt megszégyenítve követelte a megszeppent gyermektől, hogy döntse el, templomba jár, vagy úttörő
akar lenni. A mise, vagy a hittan utáni napon mindig tudták,
hogy ki volt templomban.
Később, hatodik-hetedik osztályos koromban merültek fel
bennem az akkor még megválaszolatlanul maradt kérdések: Miért csak a szovjet emlékművet megyünk az iskolából
- kötelezően - koszorúzni? Miért nem helyezünk koszorút a
magyar katonához? A példák ellenére, nem lenne igaz, ha
azt mondanám, hogy gyerekként éreztem a diktatúrát. A ’60as évek végén, majd a ’70-es években egyébként is lazult a
szorítás. Nem volt rossz dolgom abban a rendszerben gyerekként, de fiatal felnőttként sem. Ennek ellenére 14 évesen
éreztem, hogy az nem az én világom. Felnőtt fejjel döbbentem rá igazán, hogy mit vettek el az életünkből.
NÁ: Hogyan és mikor érezte, érezhette és miből a változást a martonvásári ember?
GI: Talán a lengyel példa hatására, a nyolcvanas évek elejétől,
a gomba mód szaporodó GMK-k idejétől volt érezhető, hogy a
kádári gépezet ismét engedett a gyeplőn. Egyre többen tudtak
autót vásárolni - igaz, 5-6 évet kellet rá várni - külföldre, nyugatra utazni. A Fa szappanért és a banánért még persze sorban
álltunk, de farmert is lehetett már kapni. A látszatintézkedésektől egy kicsit ízesebb lett a gulyáskomunnizmus.
Az évek múlásával - a hivatalos média hallgatása ellenére ellenzéki megmozdulásokról is egyre több hírt hallhattunk. A
nyolcvanas évek végéhez közeledve a szovjet változások szele
ébresztett reményt az ’56-os történelmi eseményeket forradalomnak gondolókban és aggodalmat a pártállam híveiben.
Az ellenzéki lendület erősödése, Nagy Imre és társainak
1989-es újratemetése, Orbán Viktor akkor elmondott beszéde
hihetetlen fordulatot ígért.
A martonvásári ember az általános jeleken túl, talán a helyi
kulturális élet eseményeiből, illetve 1988-ban a II. világháborús emlékmű megvalósulásával érezhetett változást.
NÁ: Mikortól kezdték el forradalomként emlegetni ’56-ot?
GI: Tapasztalataim szerint, - az emberek rendszerváltozás
előtt és még évekkel utána is - óvatosan bántak a szavakkal.
Még néhány évvel ezelőtt is beszéltem olyan – a forradalom
nagyszerű pillanatait és a megtorlás éveit átélő - emberrel,
aki körülnézett, hogy ne hallja senki a beszélgetésünket.
NÁ: Hogyan készül a forradalom 60. évfordulójára?
GI: Az évfordulóra készülve, szeretném magam is jobban
megismerni a forradalom korszakát, főként a Martonvásárt, a
martonvásári embereket érintő eseményeket. A méltó megemlékezés, és az ismeretek bővítése céljából kezdeményeztem egy ünnepi kiállítás létrehozását. Kérem a martonvásáriakat, hogy emlékeikkel, bemutatható dokumentumaikkal
segítsék a tervezett kiállítás megvalósítását.
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A KÖZTISZTVISELŐI
PÁLYA IRÁNTI
ALÁZATTAL
40 munkaév után Farkasné Zámbó Juditot
nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúztatta a
Polgármesteri Hivatal.
Martonvásáron született, igazi lokálpatrióta, szívvel-lélekkel
martonvásári. Negyven éve annak, hogy első munkahelyén a
martonvásári községi tanácsnál, mint iktató, adminisztrátor
1976. július 1. napján dolgozni kezdett. Szorgalma, tudni akarása eredményeként három évvel munkába állása után már
megbízott igazgatási csoportvezető volt. Az államigazgatási
feladatok szinte minden területén dolgozott, szociális, birtokvédelmi, szabálysértési, hagyatéki, gyámügyi előadó és
népességnyilvántartással kapcsolatos teendőket is ellátott.
Az első önkormányzati választások előkészítése és végrehajtása során adódó munkák oroszlánrészét ő vitte. A választásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában máig is a Hivatal
egyik alappillére.
Az igazgatási munka mellett volt időszak, amikor a képviselőtestületi ülések előkészítésével és szervezésével is foglalkozott. Jegyzőt helyettesítő köztisztviselőként a polgármesteri
hivatal szakmai vezetője tisztséget is betöltötte.
Munkája elismeréseként 2002. január elsején címzetes
főmunkatárs kitüntető címet adományoztak számára.

TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL

					

Tisztelt Ingatlanhasználók!
Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!

Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra
került az állami közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) melynek
feladata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a
közszolgáltatási díjak beszedése, kintlévőségek kezelése is.
A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály
előírása alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az
NHKV Zrt. jogosult.
Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek,
társasházak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat, már eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust
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Az egyszerűsített honosítási eljárás 2010. évi bevezetése
óta ő szervezi az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket
és vesz részt az ünnepélyes eskütétel megszervezésében és
lebonyolításában. Szinte nincs olyan család Martonvásáron,
ahol valamilyen fontos családi eseménynél anyakönyvvezetőként ne működött volna közre.
Munkáját mindig maximális pontossággal, a köztisztviselői
pálya iránti alázattal, az ügyfelek teljes körű kiszolgálásával
látta és látja el. A közszolgálati pályán eltöltött hosszú idő
alatt tekintélyt vívott ki magának szakmai körökben is, hiszen a megyei kollégák is a legnagyobb elismeréssel beszélnek szakmai tudásáról. Neve ma már fogalom. Évtizedek
tapasztalatait szívesen osztja meg munkatársaival. Munkájában a felettes szervek ellenőrzéseik során hibát még nem
találtak.
Munkatársaival, kollégáival, embertársaival mindig példaértékű, nyílt és őszinte a kapcsolata.
Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk Veled!
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat nevében
| Miklósné Pető Rita • aljegyző

követő időszakokra nem kaptak számlát, hasonlóan a II. negyedév esetén a negyedéves elszámolásban lévő ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra jogosult szervezet informatikai fejlesztése csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a
számlák nem kerülnek kiküldésre.
Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttműködve azon dolgozik,
hogy a számlázás folyamatossága a megszokott rendben
mielőbb folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti megoldást
találni arra, hogy a havi és negyedéves számlák továbbiakban ne késsenek, megelőzve ezzel azok torlódását és a közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.
Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan július-augusztus hónapokban való
megérkezésére. A számlával együtt az NHKV Zrt. megadja
a kellő tájékoztatást is a további teendőkkel kapcsolatban.
Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott
rendben és időszakok szerint történik.
Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz
nem kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti díj, ki- és
beszállítási díj) jogosultja továbbra is a VHG Nonprofit Kft.,
mely szolgáltatások továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően kerülnek kiszámlázásra.
Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését és köszönjük türelmüket! 			
Tisztelettel:
VHG Nonprofit Kft. • DEPÓNIA – VHG Konzorcium nevében
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MINŐSÉGI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
KÉSZÜLHETNEK FEL CSAPATAINK
Varga Szabolccsal, az agitatio
nevű új, polgári szemléletű blog
alapítójával beszélgettünk értékekről, az Y generáció apátiájáról, közéleti témákról és a közösség fontosságáról.
Forum Martini: Honnan jött
az ötlet?
Varga Szabolcs: Gyermekkorom óta
foglalkoztatnak az aktuális közéleti témák, de számtalan próbálkozásom ellenére le kellett vonnom a következtetést, hogy az Y generáció - amelyhez én
magam is tartozom - nem mutat különösebb érdeklődést a mindnyájunkat

galmazva, de mégis intellektuális
megközelítésből próbálok írni a sajtóban megjelenő hírekről, témákról.
FM: Mi a blog célja?
VSZ: A kezdeti célom a vita, véleményütköztetés generálása volt, de
mostanra az én elvárásaim is megnőttek. Szeretnék egy olyan fórumot, ahol
a fiatalok megfogalmazhatják véleményüket - amelyeket adott esetben ellenkezőek is lehetnek -, vágyaikat, félelmeiket, egyszóval mindent, amit
kihívásnak élnek meg, mert így együttesen tudnánk fellépni értük. Jó lenne,
ha Martonvásáron kialakulna egy olyan
kör, ahol a fontos közéleti témákat - le-

Az „Y generáció”
gyűjtőfogalom,
az 1980 és 1999 között
született embereket
jelenti.
érintő témák iránt, ami viszont csak
részben az ő felelősségük. Azt gondolom, hogy a mai elit vagy nem akarta
meghallani hangjukat vagy - és ez az,
amit valószínűbbnek tartok - nem az ő
stílusukban, nem az őket foglalkoztató
témákban szólnak hozzájuk.
FM: Mi az, ami manapság a fiatalokat érdekli?
VSZ: Úgy látom, hogy a világban zajló
folyamatok, a digitalizálódás és a globalizálódás befelé forduló, magányos
emberek generációját hozza magával,
akiknek a közösségi lét elsődleges
megtapasztalására az nyújt lehetőséget, hogy állandóan online lehetnek.
Ez olyan tény, amelyet bár el kell fogadnunk, de megpróbálhatunk tenni
ellene. A BBK Központ nagyszabású
rendezvényein tapasztaltak alapján
biztos vagyok benne, hogy az igény
megvan, csupán a bulik jelenlegi
egyeduralmát kellene árnyalni, további
témákkal kibővíteni.
FM: Hogyan szeretnél ezen
változtatni?
VSZ: Az idei évvel indítottam egy
blogot (agitatio.wordpress.com), amelyen
közérthető stílusban, fiatalosan foFORUM MARTINI / 2016. JÚLIUS

Varga Szabolcs, több mint 22 éve
költözött családjával Martonvásárra. Ide járt általános iskolába, aminek keretében számos közösségi
programból vette ki a részét. Kézilabdázott, a Művészeti Iskolában
zenét és rajzot is tanult, de kipróbálta magát az iskolai színjátszószakkörben és cserkész is volt.
Diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte, amit később
ugyanott egy mesterszakos számvitel diplomával fejelt meg. Számos
évfolyamtársához hasonlóan könyvvizsgáló cégnél helyezkedett el. Jelenleg egy szakmai kiadónál vezető
szerkesztő, emellett a Századvég Politikai Iskola Alapítványánál hallgat
politikai kommunikációt.

gyen az országos vagy helyi - rendszeresen meg lehetne vitatni, hiszen így
az érdekeinket is jobban tudnák közvetíteni a városvezetés felé.
FM: Hol tudnak az érdeklődők
veled kapcsolatba lépni?
VSZ: Hasonlóan legtöbb korombeli
társamhoz, én is Budapestre járok be
dolgozni/tanulni, így könnyen megtalálhatnak reggelente a vonaton vagy
délután valamelyik üzletben bevásárlás közben, esetleg hétvégenként - bár
időm ezt sajnos nem mindig teszi lehetővé - a főtéri kávézóban. De ha látnak,
bátran szólítsanak le az utcán is, hiszen a jó idő beköszöntével örömmel
sétálok vasárnaponként városunk értékeit csodálva. Akinek viszont konkrét
elképzelése lenne, annak rendelkezésére
állok blogomon keresztül is, a www.
agitatio.wordpress.com címen vagy
annak facebook-os változatán, amit a
www.facebook.com/#agitatio címen
érhetnek el.
FM: Tavaly ősztől a gazdasági
bizottság külsős tagja is vagy.
Hogyan látod Martonvásár jövőjét
a fiatalok számára?
VSZ: Azt hiszem nem árulok el nagy
titok, ha azt mondom, Martonvásár
történelmi lehetőség előtt áll. A futó
sportberuházásaink lezárultával olyan
minőségi körülmények között készülhetnek fel csapataink, amelyre korábban nem volt példa, és ha mindez még
sikerrel is párosulna, óriási lökést adhatna martonvásári identitásunknak,
hiszen a sport több egy puszta játéknál, az életre tanít. Arra, hogy alázattal készüljünk, tisztességgel küzdjünk,
dicsőséggel nyerjünk vagy méltósággal
veszítsünk, miközben mi magunk is
csapatjátékosokká válunk. De az önkormányzat csak a tárgyi feltételeket,
az infrastruktúrát tudja biztosítani. Az
épületeket nekünk, fiataloknak kell
élettel megtöltenünk - akár játékosként, akár nézőként - közösséget alkotva. Ez utóbbihoz reményeink szerint a
sportpályán kialakítandó új Ifjúsági
Ház adhatja a kezdeti lökést.
| Forum Martini
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De Gérando Teleki
Charpentier-né Judith levele

HÁLÁS SZÍVVEL,
GONDOLATBAN
ÉS LÉLEKBEN IS
MARTONVÁSÁRON
De Gérando Teleki Charpentier-né Judith
betegsége miatt a Brunszvik–Teleki–de Gérando
Emlékszoba megnyitóján személyesen sajnos nem
vehetett részt, ezért március 15-én felolvasott
levelét – mivel azt a legszélesebb martonvásári
közösségnek szánta – városunk lapjában is közzétesszük.
„Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves résztvevők, Kedves Barátaim!
Erősen kötődöm szülőföldemhez, ezért mindig nagy-nagy
örömmel tértem vissza ide, Martonvásárra, abba a városba,
amely különösen közel áll a szívemhez, hiszen jelentős szerepet játszott őseim életében, és az én személyes életutam
alakulásában is.
Ezúttal azonban egészségi állapotom megakadályozott az
eljövetelben, s ezt őszintén sajnálom. A szomorúságon kívül
mély csalódást is érzek, hiszen nem csupán nagy öröm lett
volna számomra, hanem erkölcsi kötelesség is, hogy itt legyek
ma Önökkel, osztozzam jogos büszkeségükben, áhítatukban,
megindultságukban.
Ez a 2016. március 15-ike fontos dátumként rögzül majd
emlékezetemben, hiszen egy szép terv érkezett el végcéljához. Ráadásul kivételes dimenziót nyert azáltal, hogy az
emlékszoba felavatása egybeesik nemzeti ünnepünk megünneplésével.
Ma a nagyközönség számára is látogathatóvá válik az az emlékszoba, amely segít megörökíteni néhány olyan családtagunk emlékét, aki alkotó tevékenységével nyomot hagyott
Magyarország történelmében.
A Telekik, Brunszvikok, de Gérando-k több generáción át
jelentős szerepet játszottak az ország kulturális, művészeti,
politikai életében. Ezek a képek, könyvek és dokumentumok,
amelyeket a városnak ajándékoztam, egytől egyig végigkísérték valamelyik családtagunk életét, így a lehető legjobb
helyre kerülnek ebben az épületben. Bemutatásukkal közös
kulturális örökségünk tárházát gazdagítjuk, hozzájárulunk
annak megőrzéséhez és biztosítjuk a jövő generációknak való
átadását.
Ennek vagyunk tanúi Martonvásáron, ahonnan jelentős életutak indultak el vagy keresztezték egymást, s ahol a Beethoven Múzeum és az Óvodamúzeum létrehozása már eddig is
szép példáját adta az emlékek méltó megőrzésének.
Ami engem illet, ahogy korábban, úgy most is abban a meggyőződésben cselekszem, hogy azok közül a családi emlékFORUM MARTINI / 2016. JÚLIUS

Félicie de Gérando Máthé olvasta fel nagynénje levelét

tárgyak közül, amelyeket a sors rám bízott, vannak olyanok,
amelyek fontos szerepet tölthetnek be a kulturális értékek
megörökítésében, és ez ösztönzött arra, hogy megtekintésüket a szélesebb közönség számára is lehetővé tegyem.
Hálás vagyok mindazoknak, akik segítettek ezen szándékaim
megvalósításában.
Engedjék meg, hogy külön is megemlítsem Horváth Ottó
nevét. Az Önök első demokratikusan megválasztott polgármestereként ő volt az, aki már sok évvel ezelőtt dédelgetni
kezdte az emlékszoba létrehozásának gondolatát.
Köszönöm Félicie de Gérando Máthé unokahúgomnak, hogy
helyembe lépett a rendezvényen. Ő személyében testesíti meg
azt a folytonosságot, amelyet családunk fiatalabb tagjai képviselnek a bennünket éltető eszmék, értékek szellemében.
Hálámat fejezem ki Gajda Péter úrnak, aki vállalta, hogy
röviden ismertesse Önökkel a három történelmi famíliát ös�szefonó családi szálakat.
Köszönetet mondok dr. Szabó Tibor polgármester úrnak és
városházi munkatársainak. Egyúttal gratulálok ahhoz a kitűnő, látványos kulturális találkozóhelyhez, amelyet tavaly
avattak fel a Brunszvikok által épített régi épületben és az
azt övező térben.
Köszönetet mondok dr. Trócsányi László igazságügy-miniszter úrnak, Magyarország volt párizsi nagykövetének,
valamint feleségének, Krisztinának, törekvéseim szíves és
hatékony támogatásáért. Ugyanígy Ablonczy Balázs úrnak,
a Párizsi Magyar Intézet volt igazgatójának, aki szolgálati
ideje alatt sokat segített e tárgyak és dokumentumok hazajuttatásában.
Kifejezem hálámat még Pletser Tamás úrnak közreműködéséért és adományáért, amellyel a szoba elrendezését segítette és végül különösen köszönöm dr. Miklós Gergely
muzeológus úr munkáját a bemutató szöveg összeállításáért.
Kifejezem reményemet, hogy kellő adakozókedv esetén a későbbiekben e három család újabb tárgyi emlékei gazdagítják
majd a gyűjteményt, ezzel is fenntartva a folyamatos érdeklődést a kiállítás iránt.
Szeretettel ajánlom családunk minden fiatal tagjának, jöjjenek el, fedezzék fel és becsüljék meg ezt az emlékhelyet és a
környezetében lévő számos egyéb értékes látnivalót!
Biztosíthatom kedves mindnyájukat, hogy az elvégzett munka iránti hálás szívvel, gondolatban és lélekben most én is
ott vagyok önökkel:
| de Gérando Teleki Charpentier-né Judith
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Helyes társadalmi szerepvállalás
Az Önkormányzat nevében az átadó ünnepségen
Farkas Erzsébet, a Humán Bizottság tagja vett
részt.

KEDVES SZÜLŐK,
NAGYSZÜLŐK,
KEDVES TÁMOGATÓK,
MARTONVÁSÁRIAK!
Mindenkit értesítünk, hogy a Tesco üzletlánc által
kiírt pályázat nyertese a martonvásári óvoda lett.

Elmondása szerint a kereskedelmi egységnek köszönhetően
a családias, baráti eseményen óvodások egyenpólóban jelentek meg. A parkolóban, majd az előadótérben várták őket
üdítővel, nasival, gyümölccsel, amit nagy kedvvel fogyasztottak.
Az önkormányzat jelenlétével erősítette meg a vállalkozás
és a helyi óvoda ilyen jellegű együttműködését. Megtudtuk,
hogy a Tesco ezen akcióját központilag szervezték, több mint
50 településen, de a helyi vezetés is nyitott az arra érdemes
célok támogatására, amiről többek között a tavalyi szeretetvendégség alkalmából tettek tanúbizonyságot.
Sőt, a Tesco dolgozói szeptemberben várhatóan társadalmi
munkában segítenek majd a mezítlábas ösvény kialakításában.
| Forum Martini

Nagyon köszönjük a segítségüket, hisz Önök nélkül ez a győzelem nem valósulhatott volna meg.
Egy forró délelőtt a Martoni Tesco áruház vezetője kis ünnepség keretében átadta a nyereményt jelképező csekket,
majd munkatársaival vendégül látta az óvodás gyerekek egy
csoportját. Köszönjük!
A megnyert összeget a szeptemberben induló „MEZÍTLÁBAS
ÖSVÉNY” készítésére fordítjuk, melyre minden tettre kész
segítőt is várunk.
Munkálkodjunk együtt gyerekeink egészségéért, gyönyörködjünk örömteli arcukban! Addig is mindenkinek jó pihenést, szép nyarat kívánunk az óvoda gyerekei és dolgozói
nevében!
| Csernáné Piroska

Jelentkezni lehet a szeptemberben és a januárban induló
bölcsődei csoportba történő felvételre 1,5 - 2 éves kortól.

KISGYERMEKES SZÜLŐK
FIGYELMÉBE!
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat családi
napközije a júliusban elballagó gyermekek helyére várja a kisgyermekes szülők érdeklődését, jelentkezését.
FORUM MARTINI / 2016. JÚLIUS

A beiratkozáshoz szükség van:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonatára
• TAJ kártyájára
• A lakcím igazolására, valamint a szülő lakcímkártyájára
• Mindkét szülőtől munkáltatói igazolás, vagy munkáltatói
szándék nyilatkozat benyújtására
A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat a
szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük.
A beiratkozás a Szent László Völgye Segítő Szolgálat központjában (2462 Martonvásár, Szent László út 24.) történhet
hétfőtől péntekig 8.00-12.00 óra közötti időpontban.
A jelentkezés megtehető még az alábbi telefonszámon:
06-30-467-9722. Telefonos jelentkezés esetén, szükséges a
későbbi személyes egyeztetés.
| Szabóné Pályi Judit • SZLVSSZ. Igazgató
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KERTBARÁTOKNAK
Az év hetedik hónapjába érkeztünk, és ahogy a
nedves rák átadja helyét a tüzes oroszlánnak, az
erdő-mező színe is lassan megváltozik.
A színek megfakulnak és csak az aranyló búzatáblákban virító
pipacsok pirosa hoz egy kis élénkséget a tájba. A perzselő
sugarak édes gyümölcsöket érlelnek és a déli hőségben egyre
jobban esik a vén diófa árnyékában megpihenni egy hideg
fröccs mellett.
A hónap nevét egy földi halandóról Július Caesar-ról kapta,
aki kora egyik legügyesebb politikusa, hadvezére és egyben
pontifex maximus is volt. Így nem csak a hónap nevét adhatta, de naptárreformot is végrehajthatott.
Szőlő: A jó minőségű termés feltétele az egészséges lombfal. A zöldmunkák gondos elvégzése és a kórokozók elleni
védelem ad időszerű feladatot. A megtermékenyült bogyók
már szépen gömbölyödnek, hónap végén a korai fajták már
zsendülnek, érnek. A csemegeszőlőknél célszerű fürt- és bogyóválogatást végezni. Egy vesszőn egy fürtöt kell hagyni
a minőségi termés érdekében. Folytatjuk a hónaljazást és
szükség esetén már végezhetjük a csonkázást, a felső huzal felett 20-30 cm-rel vágjuk el a vesszőket. A fürtzónában
ritkítsuk meg a leveleket. Még végezhetünk zöldoltást és a
hónap végétől az alvó szemzéseket. A meleg párás idő kedvez
a kórokozók terjedésének. Hét- tíz naponként kontakt szerekkel permetezzünk, figyelve a várakozási időkre.
Gyümölcsös: Már javában érik az őszibarack. A felhasználás
szempontjából más-más a szedés időpontja. Friss fogyasztásra teljes érett állapotban, míg befőzésre keményebben

szedjük a gyümölcsöket. Befőzéshez 750 ml-es üvegeket
használjunk. A mosott, aprított gyümölcsöt lazán helyezzük
az üvegbe. Három csapott evőkanál kristálycukrot teszünk
rá és vízzel felöntjük. Üvegenként késhegynyi szalicilt mokkáskanálnyi rumban feloldunk, és az üvegekbe tesszük.
Zárás után negyven perces nedves dunsztba tesszük.
A száraz idő kedvez a levéltetvek elszaporodásának. A fertőzött ágvégeket vágjuk le és égessük el. Szükség szerint
öntözzük meg a fákat.
A kert: A szép gyep rengeteg gondoskodást igényel. Rendszeresen kell öntözni és tápsózni, valamint hetente nyírni.
Ebben az esetben a nyesedék a füvön maradhat, melyet a talajlakó élőlények gyorsan humusszá bontanak. A vastagabb
nyesedék komposztálható, vagy mulcsként használható fel
például a szamóca tövek, vagy a paradicsom köré. A mulcs
párásan, nyirkosan tartja a talajt. Az elvirágzott rózsákat
metsszük vissza, öntözzük meg a töveket. Már folyamatosan érik a paradicsom, paprika. Hetente szedjük a zöldbabot.
Frissítő öntözés után lazítsuk a talaj felső részét. A megüresedett helyekre másodvetésként még vethetünk bokorbabot,
sárgarépát, céklát. A szamócát rendszeresen indázni kell.
Csak annyit hagyjunk, amennyi a szaporításhoz kell. A virághagymákat két-három évenként kell felszedni és száraz hűvös
helyen tároljuk az augusztusi ültetésig.
Végül a cefrézésről. A megtermelt gyümölcsöket hasznosítani kell. Az érett, túlérett gyümölcs cefrézhető. Az erjesztő
edény mérete igazodjon a gyümölcs mennyiségéhez. A tiszta edényt pár nap alatt töltsük meg és hűvös, tiszta helyen
tároljuk. Többször csömöszöljük és nem keverjük. Kierjedés
után (2-3 hét) főzessük ki. A jó pálinka gyümölcsből készül
és nem cukorból, ezért kerüljük a nem húsos termésekből
készült cefrék készítését.
				
| Uhrin Gábor

ORVOSI ÜGYELETI
ELLÁTÁS
Már Érden is tudják, hogy illetékesek a Martonvásári
betegek ügyében!
A múlt havi Forum Martiniban ígértem Önöknek, hogy utánajárok az Érdi Kistérség Ügyeleti Centrumban ügyeleti időben történő elutasításokkal kapcsolatban.
A központot működtető részvénytársaság vezérigazgatója
Molnár György úr megnyugtatott. Egyrészt megköszönte a
Martonvásárról érkező jelzéseket, másrészt biztosított arról,
hogy a cégnek nem áll szándékában elutasítani a térségünkből érkező betegeket.
Amellett, hogy reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban hasonló eset nem fordul elő, arra kért, mindenképpen forduljunk hozzá, bármilyen hasonló esetben.
Kérek ezért mindenkit, akit ezek után elutasítanak az Érden
működő ügyeletesek, a lehető legrövidebb időn belül jelezzék
azt a +36 20 625 0014-es telefonszámon, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, illetve a
22/461 004-es telefonszámon. 		
| Nagy Árpád
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JÁRÁSI HIVATAL
Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a
Martonvásári Járási Hivatal Kormányablakának
nyitvatartása 2016. augusztus 1-től az alábbiak
szerint módosul:
Hétfő
7:00 – 17:00
Kedd
8:00 - 16:00
Szerda
8:00 – 16:00
Csütörtök
8:00 – 18:00
Péntek
8:00 – 12:00
Továbbra is várjuk kedves ügyfeleinket!
| Dr. Koltai Gábor • hivatalvezető
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LABDARÚGÁS

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

Véget ért a bajnokság, felnőtt csapatunk a 6. helyen zárt.
Voltak jó periódusaink, de maradt bennünk egy kis hiányérzet, megfelelő edzésmunkával előrébb is végezhettünk
volna. Pozitívum, hogy csapatunk a mérkőzéseken mindent
megtett a sikerért, de az edzéstelenség jó pár játékoson a
mérkőzések folyamán meglátszódott. Ezen próbálunk a nyári
szezonban javítani…
Felkészülésünket az őszi szezonra július 12-én kezdjük, ahol
heti 2 edzéssel és 2 mérkőzéssel készülünk az előttünk álló
bajnokságra.
Egy új környezet vár ránk, sportpályánk teljesen átalakul,
új öltőzők, felújított pálya, az ősz folyamán egy nagyméretű
műfüves sportpálya is átadásra kerül.
Elnökünk Kápolnai Csaba továbbra is azon van, hogy felnőtt labdarúgásunknak legyen jövője, nincs egyszerű helyzetben igen kevés segítséget kap, de ennek ellenére próbáljuk
pár fiatal tehetséges labdarúgóval erősíteni keretünket.
Ha csapatunk magja együtt marad és sikerülnek átigazolásaink, akkor ütőképes csapattal vághatunk neki a következő
szezonnak.
Bővebb információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu
honlapon találnak.			
| MSK

Véget ért a tavaszi szezon a Mustang-nak is, rengeteg tornát,
fesztivált szerveztünk az U7-9-11-13-as korosztályoknak,
ahol gyerekeink kiválóan teljesítettek. Megyénkben a Felcsút
Alközpont kiválóan teljesített, ami a Martonvásár, Felcsút és
a Csákvár csoport, közel 30 csapat 4 korosztály programjait
foglalja magába, megelőzve a Székesfehérvár és a Dunaújváros
Alközpontot.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik segítették munkánkat, igaz ezen a téren egyre kevesebb a segítség, ezért ezen
a téren újra kell szerveződnünk. U16-os csapatunk is kiváló
teljesítményt nyújtott a Kiemelt Bajnokságban, ahol a 4. helyen zártunk. Gratulálunk a srácoknak a végén mind játékban,
mind eredményben az élen játszókat meg-megtréfáltuk!
U14-16” korosztályunk Alsóörsön, a Balaton partján edzőtáborozott, ahol kiváló körülmények között töltött el közel egy
hetet. Jelenleg vakáció, július végén összevont edzésekkel
elkezdjük a felkészülést az őszi szezonra. Változás, hogy az
U17 és az U19-es korosztályokat az NBIII-ba neveztük, így
megadódik a lehetőség fiataljainknak, hogy magasabb szinten edződjenek!
Ezzel kapcsolatban várjuk 2001 és 1998 közötti tehetséges
labdarúgók jelentkezését csapatainkba!
Bővebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon találnak!			
| Mustang SE

FELHÍVÁS!
A Magyar Népdal Napja alkalmából 2016. szeptember 8-a
és 20-a között (emlék)fotókiállítást szervezünk, melyre 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 kiállító terem
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.
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SZÉP VOLT
ÖREGFIÚK!
Kupi József az öregfiúk edzője. Azoké a martonvásári (nem is olyan öreg) fiúké, akik idén is bajnokságot nyertek. Megtudtuk tőle, hogyan is lesz
valakiből kétszeres bajnokcsapat edző és miként
működik egy bajnokcsapat.
Kupi József a kupával. Két és fél év edzősködés után

Forum Martini: Európa Bajnokság, Copa Amerika…
a másodikkal. A történethez tartozik, hogy a fair play
versenyben sem szégyenkeztek, ott a 3. helyen végeztek.
nem túl sok már a foci?
Kupi József: Nekem ez jelenti az életet. Amióta az eszemet
FM: Magasabb osztályba kerültünk?
tudom, focista vagyok. Itt helyben kezdtem, Martonvásáron.
Nem. Bár minden évben felszólalok a szövetségben, hogy
Tóth Iván bácsi szerettette meg velem a testmozgást. Amíg
megyei szinten a négy egyszintű csoport nem megfelelő,
ő volt a testnevelő tanárunk, nagyon jó sportolók nőttek ki az
mert mind a négyben találunk 3-4 sokkal jobb csapatot,
iskolából. Örökké hálás szívvel emlékezik rá majd mindenki,
mint a többi. Ezekből kiemelt csoportot kellene létrehozni. A
mert megdobogtatta szívünket a sportért.
mi csapatunk az utolsó helyezettet akár tucatnyi góllal is
FM: Iskola után hogyan folytatódott?
verheti, aminek nincs sportértéke számunkra sem, a legyőKJ: Martonvásáron kezdtem az ifiben is, majd felkerültem a
zött pedig elveszíti motivációját, emiatt meg is szűnhetnek.
felnőtt csapatba. Honvédség után elkerültem Gyöngyösre,
FM: Nekünk így nem jobb, hogy simán győzünk?
ott NB1B-ben NB2-ben játszottam. Azután, amikor NB3-ba
KJ: Van annyira jó a csapatunk, hogy helytállnánk a legjobvisszaestünk, hazajöttem. 1978-at írtunk akkor.
bak között is. Komolyabb motiváció is lenne.
FM: Mikor lett igazolt játékos?
FM: Mennyit edz a csapat?
KJ: 50 éve, augusztusban igazoltak le. Rehus Tibor „Bögyös”
KJ: Hetente egyszer, szerdánként két órát. Az edzés lazább,
volt az edző akkor. Rá fel lehetett nézni. Iván bácsi a sportot
mint a felnőtt csapatoknál, de ha bajnoki van, akkor vadabbak,
szerettette meg Tibi pedig a labdarúgást. Sokat adtak ezzel,
jobban akarják a győzelmet. Még egyszer kellene edzeni…
mert engem igazán ez a közösség alakított emberré. VilágFM: Munka, család…?
életemben úgy gondoltam, hogy a labKJ: Azt szoktam mondani, hogy nem az
darúgás a legcsodálatosabb játék. Mai
edző állítja össze a csapatot, hanem a
napig vallom.
A BAJNOKCSAPAT:
feleségek. Sokszor az otthoni programok
FM: Térjünk vissza a martonvásári
Kozma László, Süle Barna,
az edzés vagy a mérkőzés idejére kerülgyepre. Hogy lett az öregfiúk edzője?
Kővári Krisztián, Czipa László,
nek, márpedig ez másképpen nem műKJ: Hogy is? Lejártam velük játszani.
Csáp László, Tóth Balázs,
ködik, csak ha az ember ellopja az időt a
Megdumáltak, hogy legyek én az, akire
Nagy Gyula, Varga László,
családtól! Ilyenkor hajlamos ez ember a
hallgatnak majd.
Klimó Miklós, Budai József,
családot választani, pedig nagyon nagy
FM: Mikor volt ez?
Juhász Ferenc, Herczeg Csaba,
szüksége van a sportra, hogy minél toKJ: Két és fél évvel ezelőtt történt,
Szentkuti Attila, Kovács Attila,
vább tudjon a családja számára egészSzentkúti Attila, aki szponzor-féle
Kapu József, Daru János,
séges lenni. Nem csak a gyerekeknek
volt a csapatnál, megkért, mert látta,
Sinka Roland, Földesi Dénes,
van szüksége az egészséges szülőre, hahogy én akkor is irányítok, amikor játBondor Tamás, Molnár Gábor,
nem az unokáknak is az egészséges
szom. Már ment a bajnokság. Nyolc
Szalay Szabolcs, Daru Zsolt,
nagyszülőkre.
meccs volt hátra. Megkerestem azokat,
Juhász Péter, Nagy Balázs,
FM: Fontos a győzelem?
a kiket ismer tem és tudtam, hog y jó
Kátai Lóránt
KJ: A foci a legcsodálatosabb sport,
játékosok. Hívtam őket, hogy jöjjenek
amit az emberek kitaláltak, de igazából akkor, ha győzelemjátszani, legyen erősebb csapatunk. A következő bajnokságmel párosul. Nem csak jót kell játszani, hanem eredményenak így jó kis csapattal „mentünk neki”, és még utána is sikesen is, akkor önbizalom terén is előrébb tudunk lépni.
rült egy-egy játékost igazolni.
De az öregfiúk csapata nem rólam szól. Igazi segítőim Kozma
FM: Most hány igazolt játékosa van a csapatnak?
Laci a csapatkapitány, Süle Barna, Kővári Krisztián, Czipa
KJ: Huszonöt. Jó is, hogy ennyien vagyunk, mert munka és
Laci, akiknek nagyon köszönöm éves munkájukat, Varga
család miatt nem mindig ér rá mindenki.
Laci, Klimó Miki vagy Tóth Balázs, akik nélkül szintén nem
FM: Ezek szerint nehéz összehozni a csapatot?
működik. Nagyon jó kis magja, váza van a csapatnak, és a
KJ: Dehogyis, amikor legkisebb létszámmal jelentünk meg,
többieknek is komoly szerep jutott abban, hogy a csapat így
akkor is volt négy cserénk.
szerepelt. Szentkúti Attila a mecénásunk, aki a szerelést bizFM: Megnyerték ismét Martonvásárnak a bajnokságot,
tosította, a labdákat, egyéb sporteszközöket, neki is nagyon
gratulálunk!
köszönjük, nélküle sem ment volna.		
| Nagy Árpád
KJ: Köszönjük!
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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., 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

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Gémesi Marcell
Lukács Milán
Varga Panna

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*

Boros Sándor / 82 éves
Takáts János / 75 éves
Pammer Endréné / 84 éves
Csanádi Tamás / 55 éves
Járányi Rudolf Istvánné / 85 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

APRÓHIRDETÉS
Kiadó házat / albérletet keresünk Martonvásáron hosszútávra. Kapcsolattartó: Szabó Gyula 06(20)3713906

ÁLLÁSHIRDETÉS

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: július 16., 17., 30., 31.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: július 23.,24.; augusztus 13., 14.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: augusztus 6., 7.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
Humán Osztályán ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának
határideje: 2016. július 26. Részletes információk:
www.martonvasar.hu

Gyurivill Kft érdi telephelyére

ÉRTÉKESÍTŐ és
RAKTÁROS

munkakörbe munkatársakat
keres!
Elvárás:
- megbízható, csapatban dolgozni tudó
- számítástechnikai jártasság
- kiváló kommunikációs és értékesítési készség
- B kategóriás jogosítvány
- nem dohányzó.
Előny: kereskedelemben vagy villanyszerelésben
szerzett tapasztalat!
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem,
- kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk !
Fényképes önéletrajzát a gyurivill@gyurivill.hu
email címre várjuk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik Csanádi Tamás temetésén
részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük Czikajló doktor úr és asszisztense áldozatos munkáját. 		
| Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Téglás Béla temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el,
gyászunkban osztoztak. 		
| Gyászoló család
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A KEMÉNY MUNKA
GYÜMÖLCSE
A Hét csillag Sáska Stílus Országos Bajnokságán
a martonvásári sportolók a következő érmekkel
gazdagodtak: Nemes Gáspár 3 arany és 1 bronz;
Kovács Emese 2 arany, 1 ezüst; Kassler Péter
és Kovács Anna 1-1 arany; Csiha Kira 1 ezüst;
Csiha Tibor, Kovács Hajnalka és Szabó Ádám
1-1 bronz. Felkészítő mesterük: Kovács László

NÁ: A stílusokat mi különbözteti meg egymástól?
LKW: Üt és rúg is mindegyik. A kérdés az, hogyan kivitelezi. Mondjunk egy példát. Az déli és északi stílusok között
a különbség, hogy amíg az előbbiek rövid technikákat, addig
utóbbiak hosszú technikákat használnak. Emellett a taktika
is megkülönbözteti őket. A sáska stílus a robbanékonyságra
és a fogásra épít, ami egyedülálló. A többi stílus is gyors, de
nem annyira robbanékony és nem fog olyan módon.
NÁ: Jól tudom, hogy a Kung fu kifejezést a Távol-keleten
nem használják?
LKW: Igen, a harcművészet a Wushu ( 武术/武術 )

A Hong Kongból érkező Lee Kam Wing nagymester tisztelte
meg a Martonvásáron megtartott Kung fu Országos Bajnokságot. Néhány kérdést tettünk fel neki, hogy közelebb hozzuk
városunk lakóihoz ezt a sikereket hozó sportágat.
Nagy Árpád: Mit jelent az, hogy valaki nagymester?
Lee Kam Wing: Az a nagymester, aki egy stílust teljes egészében elsajátított, akinek viselkedése a hagyományokat
követi. Olyan ember, akit a többi stílus képviselői is elismernek, elfogadnak, támogatnak.
NÁ: A nagymester egy adott stílus feje?
LKW: Mint egy családban a családfő, apának, nagyapának
is nevezhetjük.
NÁ: Több stílust említett. A Kung fu hány stílusáról
beszélhetünk?
LKW: Több mint 30 stílust ismerünk csak Hong Kongban,
egyébként több száz stílusa létezik.

Nemes Gáspár formagyakorlata
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Dr. Szabó Tibor és Lee Kam WIng nagymester is feszült
figyelemmel kísérte az OB utáni gálaelőadást

NÁ: Mikor járt itt először?
LKW: 1991-ben, amikor szemináriumra hívtak Budapestre.
NÁ: Milyen benyomásokkal távozott akkor?
LKW: Amikor megérkeztem, katonákat láttam a reptéren,
aminek nem nagyon örültem. Utána találkoztam az itteni
emberekkel, láttam a harcművészeket, akik nagyon kedvesek voltak és igen komolyan edzettek. Ez már tetszett.
NÁ: Mi a legszembetűnőbb változás Magyarországon?
LKW: Büszke vagyok arra, hogy több iskola működik, amelyek megtanulták a stílust, jól fejlődik a Hét Csillag Sáska
Stílus itt, és külön örülök, hogy a küzdelem részét is művelik.
NÁ: Egy Martonvásár méretű városkában mekkora
jövője van a harcművészetnek?
LKW: A harcművészet kemény munkát követel meg. Egy
település mérete nem befolyásoló tényező, csak az ott élők
munkája.
				
| Nagy Árpád
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