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OKTÓBERI NÉPSZAVAZÁS

KOVÁCS ZOLTÁN ATYA

FÉL A RÁKTÓL?

Miről dönt Martonvásár?
Erre a kérdésre megfogalmazott
képviselő-testületi álláspontot
olvashatják.

Feladatot kaptam, a kihívás adott:
megszólítani, meghívni az embereket.
Az igazi kérdés azonban, a hogyan
megtartani őket!

A Martonvásáron lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik az elmúlt 2 évben
nem vettek részt emlőszűrésen, meghívót kapnak a szűrővizsgálatra.

02. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK
Dr. Szabó Tibor augusztus 20-i beszédét Szent
István királyunk fiához, Imréhez írt intelmeiből
merített gondolataira fűzte fel.

05. oldal
’56 EGY TANÁR SZEMÉVEL
Zajti Ferenc tanár úr '56-tal kapcsolatos kérdéseinkre több mint érdekes válaszokat adott

16. oldal
A Magyar Népdal Napja és kísérő rendezvényeinek programjaira
mindenkit szeretettel várunk szeptember 8-a és 11-e között!

ESEMÉNYEINK
SZEPT. 08-11. |
		
SZEPT. 17.

|

		
		
		
SZEPT. 18.

MAGYAR NÉPDAL NAPJA
és kísérő programjai
(részletes program a 16. oldalon)
„KISTATA” zenés vígjáték
a MASZK (Martonvásári Amatőr
Színjátszók Közössége) előadásában
A belépés ingyenes! Az adományokat
a színház jótékonysági célra fordítja!
18.00 órakor
BBK Központ Színházterem

|

„MAZSOLA ÉS TÁDÉ” zenés bábjáték
az Ametist Bábszínház szervezésében
és előadásában, jegyár: 1200 Ft
		
18.00 órakor
		
BBK Központ Színházterem
SZEPT. 25.
|
		

Dynamic Dance Crew (ECDS) nyílt nap
13.00 órától, BBK Központ

POLGÁRMESTERI SOROK
IRGALMASSÁGOT AKAROK,
NEM ÁLDOZATOT!
Dr. Szabó Tibor, Martonvásár Város polgármestere augusztus 20-án a Templomkertben megtartott ünnepi beszédét Szent István királyunk
fiához, Imréhez írt intelmeiből merített gondolataira fűzte fel. Bizonyára voltak, akik nem
tehették meg, hogy ott legyenek annak elhangzásakor, így azt változatlan formában közöljük.
Európa válságban van. Sokat halljuk ezt, igazán mégsem értjük miért a válság. Sokan attól tartanak, hogy rosszabbul
élünk majd, gazdaságilag tönkre megyünk. Ha a válság gyökerét tekintjük, azt kutatjuk, miért a félelem, a bizonytalanság, akkor azt kell mondanunk, Európa identitás- és értékválságtól szenved, minden más ennek következménye.
Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, államalapításunk
évfordulóján feltehetjük a kérdést, mi magyarok, István királyunk korától kezdve, az európai identitáshoz hozzá tudtunk-e tenni, vannak-e olyan értékeink, amelyeket Európa
felé közvetíteni tudunk?
Forduljunk hát István királyunkhoz, nézzük meg, ezer évvel
ezelőtt államunk alapítója mit üzent fiának, rajta keresztül a
magyarságnak, mi az, amit ma is meg kell fontolnunk.
Az első üzenet a hitről szól:
„A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a
mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett …”
FORUM MARTINI / 2016. SZEPTEMBER

SZEPT. 30.
|
		

Népmese napja
16.30 órától, Könyvtár

SZEPT. 30.

		

Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő fogadóórája
17.00 órakor, Városháza, Budai út 13.

OKT. 06.
|
		

Aradi vértanúkra emlékezünk
18.00 órakor, Városháza, Budai út 13.

OKT. 08.
|
		

Sporttelep avató-átadó
16.00 órakor, Sporttelep u. 17.

!

|

LAKOSSÁGI FÓRUM

2016. szeptember 19-én, hétfőn 18 órakor
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr lakossági fórumra hívja az érdeklődőket.
Meghívott előadó: Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős államtitkára lesz.
Helyszín: BBK Központ Színházterem
Európa, benne Magyarország identitása erre a keresztyén
hitvallásra alapult, ez működött. Erre az alapra épültek azok
az erkölcsi normák, azok a kormányzati elvek, amelyek Magyarországot itt Európa közepén alkalmassá tették arra,
hogy ezer éven keresztül fennmaradjon.
Azon túl, hogy egy ország csak szilárd alapokkal működőképes, lakóinak is szükségük van identitásra, erkölcsi tartásra.
Ebben a tekintetben királyunk így üzen:
„Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni
királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban
akarod tartani lelkedet, türelmes légy.”
Az igazságot tehát ki kell mondani, s ha kimondtuk, ki kell
állnunk mellette, meg kell védenünk. Manapság sokszor már
az igazság kimondása is gondot jelent, ellenállást szül. Ellenállást, azzal a világban eluralkodott - talán nem is helyesen liberálisnak mondott - értékrenddel szemben, amely szerint az igazság csak addig terjed, amíg ezt politikailag korrekt
módon kifejezhetjük. Abban a pillanatban, amikor az igazság
valakinek a vélt vagy valós érdekét sérti, nem lehet, nem
szabad kimondanunk. Amíg ezzel a szemlélettel fel nem hagyunk, amíg ezt fel nem számoljuk, tévúton járunk. Az igazság minden cselekedet alapja, ha nem mondjuk ki, cselekedni sem tudunk.
István királyunkat gyakran idézik tévesen. Az idegenekre,
a máshonnan jöttekre vonatkozó üzenetet magyarázzák félre. Az igazságot itt is ki kell mondanunk. Mit mondott István
a jövevényekről?
„A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy
méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén.”
Ma is efelé törekszünk. Ami István korában bölcs tanácsadók,
okos emberek, keresztény hittérítők, német lovagok érkezését
jelentette a királyi udvarba, ma tudósokat, szakembereket,
tudást, erkölcsi tartást hordozókat és közvetítőket jelent. Ma
is szívesen fogadjuk a segítő szándékkal érkezőket.
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Mit mondott István az uralkodásról:
„A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig
zsarnokoskodnak.”
A magyarság a XX. században megélte a zsarnokság több fajtáját, ismerjük, tudjuk, mit jelent a zsarnokság, ha elveszik
vagyonunkat, lelkünket, mindazt, amitől magyarok vagyunk.
Ezeréves történelmünk arra tanít bennünket, azt bizonyítja,
hogy zsarnokságban nem tudunk élni.
S mit mondott a kormányzásról Szent István?
„A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi
a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront
le ellenséges várakat.”
A tanács a testület, amelyik a királynak ad tanácsot. Ilyeneknek kellene lenniük ma is azoknak, akik döntéseket hoznak Európa központjában. Ott, ahol a közös bölcsességnek
meg kellene születnie, bár sajnos nem mindig születik meg.
Talán azért, mert az alapok, a keresztyén erkölcs, a hit ebben
a tanácsban nincs meg. Az európai bölcsességnek úgy kell
megszületnie, hogy annak mindenki részese legyen. A bölcsességet nem lehet erőszakolni, nem mondhatja senki, hogy
annak csak én vagyok birtokában! Amíg ezt meg nem értjük
kölcsönösen itt Európában, addig nehéz a tanácsokat megfogadni. Mit mond István király a tanácsról?
„…pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én
úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak,
a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék
és csiszolódjék.”
Úgy legyen!
Legyen úgy, üzenjük meg, hogy ezt szeretnénk mi magyarok,
ha a tanácsok így születnének, s ezeket a tanácsokat minden
bizonnyal meg is fogadnánk.
Mi az az örökség, amire az intelmeken túl építenünk kell?
Nemzeti emlékeink, hagyományaink, történelmünk, kultúránk az!
„Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik
helyet.”– szól az intelem.
Őseink tisztelete, hagyományaink, történelmünk ismerete
megbecsülése nélkül nem vagyunk méltóak István örökségére. Ha ezt az örökséget, közös kincsünket nem adjuk át
gyermekeinknek, unokáinknak, akkor mi is arra a sorsra kárhoztatunk, amelytől Európa ma joggal és méltán fél.
A megoldás alapköve maga a család, amely egyben a társadalom alappillére. „Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat
gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót
fogadjanak.” – mondja István.
Gyakran találkozunk olyan édesapával, édesanyával, nagyszülővel, aki széttárja karjait és azt mondja, hogy gyermeke
nem fogad szót, ezért nem tud mit tenni. Ebben az esetben a
vizsgálat tárgya először maga a szülő, a nagyszülő legyen,
ugyanis elvárásokat joggal csak akkor támaszthat bárki, ha jó
példával jár elöl. Kérdezze meg önmagától, én, mint szülő,
nagyszülő megtettem-e mindent, gyermekemnek értéket, erkölcsi tartást, normákat adtam-e? S ha erre igennel válaszol,
akkor kérheti számon gyermekén mindazt, amit elvár tőle.
S végül az egyik legfontosabb üzenet:
„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben
mindig az isteni intést: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
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Különösen időszerű napjainkban ez az üzenet, hiszen az irgalmasság gyakorlása keresztyéni erkölcsi kötelességünk, a
nyomorultak, nyomorítottak, menekülők istápolása, segítése
emberi kötelességünk. De ne feledjük István üzenetének második részét: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot!
Senkitől, tőlünk sem várható el az olyan áldozat, amely vesztünket okozhatja, ami oda vezethet, hogy elveszítjük önmagunkat, kultúránkat, ezeréves hagyományainkat.
Mit kell hát tennünk, hogy Európa és benne hazánk visszataláljon önbecsüléséhez?
Vissza kell térnünk Szent István királyunk üzenetéhez, a kereszténységhez és az abból adódó erkölcsi alapokhoz. Vállalnunk kell európai kultúránkat mindenki felé, meg kell fogalmaznunk ezeket az értékeket, sajátunknak kell tekintenünk
és meg kell védenünk azokat.
Az európai identitás alapjai a kereszténység és az európai
ember, aki az európai kultúrát megteremtette, képviseli és
tovább viszi. Ezt az európai értékrendet megtaláljuk a kölni
Dómtól a barcelonai Szent Család templomig, a Notre Dametól a Gyulafehérvári katedrálisig, ezt hordozza Bartók, Kodály és itt Martonvásáron, nyugodtan mondhatom, Beethoven zenéje és ugyanígy ezt jelenti számunkra Shakespeare,
Dante vagy Goethe. Ha ezt feladjuk, akkor nem lesz Európa.
Akkor hiába beszélünk európai gazdagságról, gazdaságról, az
megszűnik létezni.
Magyarország megtapasztalta az idegen kultúrákat. Éltünk
tatár, török és orosz „alatt”. Túléltük, de megszenvedtük őket.
Ne feledjük el, hogy foglalták el Buda várát a törökök, hogy
jelent meg bástyáin a félhold, Nagyboldogasszony-templom
tornyán a lófarkas zászló, s hogyan kerültek a kaftános török
hadurak Buda várába! Ha valaki nyomon követte az olimpiai
játékokat, azon túl, hogy szurkolt magyar lányainknak és fiainknak, megdöbbentő tapasztalást is szerezhetett. Egyik magyar birkózónk egy német versenyzővel küzdött, és méltatlanul bár, de vereséget szenvedett. A német fiatalember
odafutott a szurkolóihoz, akik egy olyan német zászlót mutattak fel, amelynek a közepén vörös félhold volt. Ha az olimpián
ilyen történik, Európának komolyan el kell gondolkodnia.
Martonvásár főterét, a Templomkertet és az akadémiai kertet, ahogy tervezzük, szépítjük. Egész biztosan nem szeretnénk, ha városunk ékességét, tereinket, közintézményeinket
olyanok bitorolnák, akiket nem hívtunk magunkhoz. Úgy
gondolom ezért, hogy érdemes és kell véleményt nyilvánítani mindezekről itt, Martonvásáron is.
Kérem, gondolkodjanak el ezen a közeljövőben, hiszen a
martonvásáriak jövője, Magyarország jövője és Európa jövője
a mi kezünkben is van. Minden kis közösségnek meg kell élnie, erősítenie önazonosságát, öntudatát, önmagát. Erősnek
kell mutatkoznunk és erősnek kell lennünk.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
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TÁJÉKOZTATÓ
A 2016. OKTÓBER 2-I ORSZÁGOS
NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOSAN

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök Úr által az „Akarja-e,
hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” kérdés tárgyában 2016. október 2.
napjára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
Mi a teendő, ha a választópolgár a népszavazás napján
az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik? (pl.: más
településen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás
miatt Magyarországon belül más településen tartózkodik)
Ez esetben átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet
elő a Helyi Választási Irodában. A kérelemnek legkésőbb a
szavazást megelőző második napon, azaz 2016.09.30. napján 16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába.
Ezen időpontig kérhető ugyanígy a kérelem visszavonása,
módosítása is.
Az átjelentkezéshez szükséges kérelem nyomtatványon
nyújtható be, elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon
keresztül, személyesen vagy levélben. A kérelem levélben
történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a
http://valasztas.hu oldalról. Személyes ügyintézés esetén a
bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.
A Martonvásárra átjelentkezők számára az 1. szavazókör van
kijelölve.
Mi a teendő, ha a választópolgár a népszavazás napján
külföldön tartózkodik? (Külképviseleti szavazás)
A választás napján külföldön tartózkodó magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár adott országban a
külképviseleteken (nagykövetség, konzulátus) szavazhat,
amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő.
A kérelemnek legkésőbb 2016.09.24. napján 16:00 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodába.
Amennyiben mégsem tartózkodik külföldön ugyanígy kell
kérnie kérelme visszavonását vagy módosítását. A külképviseletek címéről, valamint a szavazás idejéről (Egyes országokban eltérő lehet!) a http://valasztas.hu/hu/download/900/
Kuvi_lista_20160705.pdf oldalon tájékozódhat. Fontos!
Csak ezeken a településeken élhet választójogával!
A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a
www.valasztas.hu oldalon keresztül, személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról.
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Szavazhatok-e levélben? Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem szavazhat levélben.
Mi a teendő, ha a választópolgár egészségi állapota
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben a szavazás napján?
Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
mozgásában korlátozva van, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve háziőrizete, fogvatartása (előzetes
letartóztatás, szabadságvesztés) miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat
be. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet
mozgóurnát kérni. Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi
a választópolgárt az általa megadott címen.
A kérelmet a szavazást megelőzően a Helyi Választási Irodához nyújthatja be legkésőbb 2016.09.30. napján 16:00 óráig.
Amennyiben váratlan esemény miatt akadályoztatása csak
a népszavazás napján derül ki, akkor 2016.10.02. napján legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet
meghatalmazott útján mozgóurnát.
A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a
www.valasztas.hu oldalon keresztül, meghatalmazott útján
vagy levélben. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben
történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a
http://valasztas.hu oldalról.
Amennyiben mozgóurnás szavazás lehetőségét kérte, és ezt
határidőben nem vonta vissza, a szavazóköri helyiségben
nem szavazhat!
A fogyatékossággal élő választópolgár milyen segítséget igényelhet választójoga gyakorlásának segítése
érdekében?
Választójogának gyakorlása érdekében a lakcíme szerinti
helyi választási irodától igényelheti megfelelő nyomtatvány
benyújtásával:
• Braille-írással készült értesítő megküldését,
• könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését,
• Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vételét a szavazás során 2016.09.23. 16:00 óráig,
• akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vételét 2016.09.30.
16:00 óráig, mely esetben szavazni az akadálymentesített 3.
szavazókörben lehet.
A nyomtatvány benyújtható elektronikusan a www.
valasztas.hu oldalon keresztül, személyesen vagy levélben.
A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalon.
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes. A szavazólap kitöltésében segítheti
az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs
jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
Hol szavazhatok?
Szavazókörök és a szavazókörök helyszínei:
1. SZAVAZÓKÖR NAGY ISKOLA - TANTEREM
(Szent László út 2.) (településszinten bejelentkezetteknek és
átjelentkezetteknek)
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2. SZAVAZÓKÖR FOGLALKOZTATÓ ISKOLA (Bajcsy-Zs. u. 32.)
3. SZAVAZÓKÖR NAGY ISKOLA - AULA (Szent László út 2.)
(mozgáskorlátozottaknak is)
4. SZAVAZÓKÖR RÉGI ISKOLA - EBÉDLŐ (Szent László út 2.)
5. SZAVAZÓKÖR ÚJ ÓVODA (Deák F. u. 3/A.)
A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjainak listáját Martonvásár Város honlapján tesszük közzé. A szava-

zókörökhöz tartozó közterületekről honlapunkon (www.
martonvasar.hu városháza/választás almenüben) és a
www.valasztas.hu honlapon tájékozódhat.
Szavazás: Szavazni a választás napján, 2016.10.02-án
06:00 és 19:00 óra között, a lakcím szerinti szavazókörben, személyesen lehet. A szavazásra kérjük, hogy
hozza magával:
- személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát
(személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) és
- lakcímigazolványát
Érvényesen szavazni az igen vagy a nem melletti karikába tett két egymást metsző, tollal írt vonallal lehet.
Egyéb kérdésükkel kapcsolatban kérjük, keressék fel a
Helyi Választási Irodát!
Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13., tel.: 06 (22) 460-004,
fax: 06 (22) 460-229, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu
• HVI vezető: Miklósné Pető Rita, aljegyző
(06-22-569-220, jegyzo@martonvasar.hu)
• HVI vezető helyettes: Kovacsevicsné Dr. Bögi Viktória
(06-22-569-227, kovacsevicsne.viktoria@martonvasar.hu)
• Választási Információs Szolgálat (VISZ): Buda Gabriella
(06-22-460-233, titkarsag@martonvasar.hu)
• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Molnár Lívia
(06-22-569-225, molnar.livia@martonvasar.hu)
| Miklósné Pető Rita • HVI vezető

A könnyebb tájékozódás miatt
az iskola épületében lévő
szavazókörök helyét mutatjuk be.

’56 A TÖRTÉNELEMTANÁR SZEMÉVEL
Zajti Ferenc tanár urat arra kértük, '56 ügyében segítsen eligazodni nekünk felnőtteknek a
történelemoktatás, a felnőttek és a diákok világában. Kérdéseinkre több mint érdekes válaszokat kaptunk…
Forum Martini Mennyit tudnak a diákok 56-ról?
Zajti Ferenc Valamit mindig hoznak otthonról. Vannak
olyanok, akik azt, hogy egy megbocsáthatatlan bűn volt az
akkor épülni próbáló rendszer megtörése, az emberek megölése, felkoncolása. Mások a forradalom felé közelítenek,
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értékelik, hogy szembeszálltak a Szovjetunió hadseregével,
megpróbálták az önállóságot megteremteni és valamiféle
szabadságot kivívni.
FM Több mint 2 évtizede forradalomról beszélünk, és
még mindig ennek ellenkezőjét is hozzák magukkal
otthonról a gyerekek?
ZF Naná!
FM Arányokról beszélhetünk?
ZF A bizonytalanokat is beleszámítva majdnem fele-fele.
FM Mit kellene egy általános iskolásnak tudnia '56-ról?
ZF Tudnia nem kell sok mindent, inkább érzésben kellene
5

valamit felvennie. A fenti arányok azért problémásak, mert
nem valós dolgokon alapulnak. Csupán érzések, amik bennük vannak és bizonytalanságot okoznak. Abban kell biztosnak lenniük, hogy '56-ban a nemzeti függetlenség kivívása
volt a cél és az eredmény.
FM Megérthetik ma a fiatalok a szabadságot?
ZF A 7. és 8. osztályosok már törekednek a szabadság felé.
Úgy élik meg, mint a valamitől való elszakadás érzését. Ha
ez megvan, az már jó alap. Innen kellene tovább lépni, hogy
ezt ne önmagába fordítsa. Az ember az egyetlen lény, aki
szabad akaratából a jó és a rossz között dönthet.
Erre ’56 nagyszerű példa. ’56-ban pillanatok alatt megalakultak a forradalmi tanácsok. A munkahelyeken létrejöttek
munkástanácsok, amik kezükbe vették az irányítást.
Magyarországon két hétig olyan rend állt fönn, amihez nem
kellett semmilyen állami beavatkozás, semmilyen fölső,
vagy külső irányítás. Az, hogy működött az elosztás, hogy
nem hagyták cserben a vidékiek a várost, hogy működött
egy társadalmi folyamatosság, azok a gyárak, amelyek nélkül nem élhettek volna az emberek tovább, ez példátlan. Keveset beszélnek arról, hogy milyen szerepe van ma az államnak. A munkástanácsok megoldották azt a problémát, hogy
hogyan lehet olyan viszonyt teremteni, ami se nem tőkés, se
nem szocialista. A használati tulajdon működését alapozták
meg. Ha valamiért forradalom ’56, akkor ez az.
FM 8. osztályba megérkeznek a diákok, tanulják '56-ot
és megváltoznak?
ZF Túl leegyszerűsített így a kérdés. Tanulni az tud, aki akar.
Akiben egy merev gondolat, egy más fajta attitűd van már,

Elfoglalt tank a József körút | Forrás: fortepan.hu
azon
semmilyen oktatás nem segít.

FM Mennyire hatékony az ’56-ról szóló oktatás?
ZF Ma az ünnep kényszerű dolog vagy hagyomány. Régen
az ünnep jeles nap volt. Jeles nappá tenni '56-ot az elmúlt
25 év megpróbálta, de ebből politikai csatározás lett, nem
'56 eredményeinek feltárása. Ez hiba, de Makovecz Imre szavaival élve mondhatjuk azt is, hogy „Ez nem hiba, hanem
eredmény.”56-ban sokkal több van, mint amit ünnepelni
akarunk.
FM Hogy tudja a tanár érdekesen, gyerekek számra is
értékelhetően átadni ’56 szellemét?
ZF A magyar történelembe visszanyúlva, amikor 1000 éve
megjelentünk, csírájában a kelet és nyugat között a magántulajdon szentségének problémája jelen volt. A magyar királyság ezt használati tulajdonnal megoldotta. A királyok
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BuTarack a Ferenc körút | Forrás: fortepan.hu

nem magántulajdont osztottak ki a kiskirályoknak, hanem
használatra adták addig, ameddig a közösség szolgálatába
tudta állítani a földek működését.
Ha odáig eljut egy gyerek, hogy kérdésként felveti, a gazdagság és a szegénység között van-e más út és hogyan lehet oda
eljutni, milyen megoldások voltak, akkor meg tudja érteni,
mert ’56 ezt a tulajdonviszonyt kérdőjelezte meg.
FM A diákok eszközei a facebook, a youtube, az
instagram, a spotify… a tanáré a szó, a (digitális) tábla,
a könyv, talán a videó… a felnőtt társadalomé még a
televízió, a rádió, az internetes portálok. Van ennek
metszete, közös nevezője? Hogy lehet ezt a szakadékot
áthidalni?
ZF Sehogy. Azt gondolom, hogy ez nem is feladat. Úgy és
olyan korán kerülnek a gyerekek kezébe ezek az eszközök,
hogy nincs szükségük rá és nincsenek is felkészülve használatukra. Ez nem az iskola problémája. Arra kellene irányítani
a gyerekeket, hogy a szüleikkel beszélgessenek. Vagy arrafelé, hogy ismerjék meg környezetüket, az országot, vagy
szomszédjukat. Mégis egy virtuális világba vezetik őket,
amiben minden feloldódik és nincs érték. Ez tragédia.
A gyerekeknek adtam olyan feladatot, hogy beszélgessenek
szüleikkel. Nem tudnak. Nincsenek emlékeik, már több lépcsős tudatvesztés van, ha lehet ezt így megfogalmazni. Az
ember elveszíti a saját magára való eszmélés lehetőségét is.
Csak egy példa: Már arra nem emlékszünk, hogy két perccel
ezelőtt miről beszélgettünk, hogy emlékeznénk, hogy 20 éve
mi történt, vagy kit érdekel, hogy 100 éve mi történt?
FM ’56-ban egy-egy összecsapásban emberek estek el,
a mai gyermek a virtuális térben, egy lövöldözős játékban 10 perc alatt tízszer is meghal. Érezheti egyáltalán a számára régmúltba vesző élet-halál harc súlyát?
ZF Fontos a beszélgetés, beszélgetni kell! Ma már mást nem
tudunk a virtuális világ ellen felvonultatni, mint hogy az
emberi mivoltunkat használjuk. A kezünkben van a működő,
recsegő ropogó rend irányítása, valamit ki kellene találni, de
új gondolatok csak akkor születnek, ha az ember a gondolkodási képességét használni tudja és akarja. Ha nem, akkor
más fog helyettünk gondolkodni. Ezt nem lehet megspórolni. Az én feladatom, úgy gondolom, hogy azt a lehetőséget
biztosítsam a gyerekeknek, hogy próbáljanak meg mindenen
gondolkodni. Nem ítéletet alkotni, nem rögtön választ keresni, hanem gondolkodni. Akkor talán saját életükre is rá
tudnak pillantani.
Nem lehet kampányokkal, filmekkel, tankönyvekkel a gyerekben lenyomni, hogy megértse ’56-ot. Ma ez nem megy.
Ha tananyaggá válik, az a halála mindennek. |  Nagy Árpád
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FELHÍVÁS
A ’56-os eseményekre való méltó megemlékezés,
és az ismeretek bővítése céljából Gucsek István alpolgármester kezdeményezte egy ünnepi kiállítás létrehozását. Kérjük a martonvásáriakat, hogy '50-es évekbeli
emlékeikkel, bemutatható dokumentumaikkal segítsék
a tervezett kiállítás megvalósítását.

AZ OKTÓBERI
NÉPSZAVAZÁSON-

MIRŐL DÖNT
MARTONVÁSÁR
(IS)?
5 év mindenki számára belátható idő. A mostani népszavazás következményei, annak
eredményétől függetlenül,
ennyi időn belül bizonyosan
éreztetik majd hatásukat.
Nem is olyan régen, amikor a migránsok számolatlanul özönlöttek be déli
határainkon, elterjedt a hír, hogy a
martonvásári börtönből is migráns-tábor lesz. Szerencsére végül ”csak” zárt
börtönként működött továbbra is, de
helyeztek el itt határsértőket szép
számban. Hozzájuk érkezhettek volna
a családtagok szabadon látogatóba vonattal, ha az országba belépők jelentős
része nem egyedülálló férfi lett volna…
Sokak szerint az egész bevándorló kérdés alaptalan vaklárma volt. A migránsoktól zajos válság valósága azonban sehogyan sem múlik. Bizonyára
mindenkinek megvan a saját - már
nemigen változtatható - álláspontja,
azonban egy kérdést, a számok kérdését nem árt tisztába tenni. Különösen
azért, mert a négyévenkénti országgyűlési és az ötévenkénti önkormányzati választásokon is túlmutató követ kez mények kel já rhat ennek a
népszavazásnak a kimenetele.
Ismert adat, tehát tényként kezelhetjük, hogy az első néhány ezer migráns
(egyelőre sikertelen) szétosztásánál
Brüsszelből Magyarországra 1,53%-os
penzumot szabtak, de az áthelyezési
programban résztvevő migránsok
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Az emlékek, dokumentumok átadásának határideje
2016. szeptember 20.
Elérhetőségek, amelyeken a felajánlások megtehetők:
2462 Martonvásár, Budai út 13., e-mail:
alpolgarmester@martonvasar.hu, tel.: 20 941 7968
|   Forum Martini

1,79 százalékát kellene befogadnunk.
Számháború nélkül is megállapítható,
hogy éves szinten akár egymilliónál is
több bevándorló érkezik az EU-ba (számoljunk „csak” 800 ezerrel). Ha nem
pillanatnyi, hanem középtávú lépésekben gondolkodik a brüsszeli vezetés ezt nem nagy kockázat feltételezni -,
akkor legalább 5 éves periódussal számol, vagyis ez idő alatt mintegy 4 millió bevándorló 1,79 %-áról, minimum
71 600 emberről kell gondoskodnia
majd a mindenkori Magyar Kormánynak, a magyar embereknek, ha nem
száll szembe a betelepítési szándékkal.
Összességében 12 mar tonvásár nyi
emberről beszélünk, akiknek családegyesítési szándékát is el kell fogadnunk, ha befogadjuk őket. A szorzó számot ebben a z esetben mindenki
képzeletére bízhatjuk, így népesebb
családnál több, kevésbé népesnél kisebb számmal többszörözhetjük majd.
Közelebb hozva Martonvásárhoz a számot: a kisebb falvakat kiszűrve kisvárosunknak is nagyságrendileg 50
bevándorló befogadásával, eltartásával lehetne számolnia. Németország-

ban már működik ez a rendszer, ezt
kívánják exportálni, ahogyan az amerikaiak a demokráciával tették…
A tét tehát az, hogy
- igennel szavazva - esetleg elbagatellizálva a kérdést, vagyis otthon maradva -, vállaljuk a soktízezres tömeg érkezésével, eltartásával, integrációjával
járó anyagi és erkölcsi terheket, vagy
- a népszavazás kérdésére nemmel felelve ellenállunk az ide, vagy rajtunk
keresztül érkező tömegeknek.
5 év mindenki számára belátható idő.
A mostani népszavazás következményei, eredményétől függetlenül (!), en�nyi időn belül bizonyosan éreztetik hatásukat. Október 2-án tehát döntenünk
kell, mert öt év múlva, de akár két-három év múlva is késő lehet.
Aki ennek felelősségét látja, érzi,
az vigyen el szavazni mindenkit,
akit mozdítani lehet!
A többiek pedig bízzanak abban, hogy
a szavazók helyesen voksolnak, a számukra is vállalható döntést hozzák
majd meg.
|  Horváth Bálint
alpolgármester
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HOGY KERÜL
A CSIZMA
AZ ASZTALRA?
Boban Marković zenekara a Magyar Népdal
Napjának vendége. A szombati sztárfellépőt
csíptük el néhány kérdés erejéig.
Nagy Árpád Egyszer azt nyilatkozta, hogy focista
szeretett volna lenni. Miért lett mégis zenész?
Boban Marković Kénytelen voltam belátni, hogy a foci nekem nem megy. Ami nekem a fociból jutott az, hogy jó szurkoló lettem.
NÁ Nézi a meccseket?
BM Mindig, amikor szabad vagyok, de be kell vallanom, hogy
ez nem annyiszor történik meg, amennyiszer szeretném.
NÁ Sűrűn találkozhatunk önnel itt Magyarországon.
(Az interjú a Várkert bazárban készült, előtte néhány
héttel Etyeken léptek fel.) Miért?
BM Valóban sokat lépünk itt fel. Imádom a magyar közönséget és úgy érzem, ők is szeretnek. Egymásra találtunk,
barátkozunk, remélem még sokáig élvezzük egymás társaságát.
NÁ Ön miben különleges?
BM Úgy érzem, az ösztönös energia, amit közvetítünk, az a
titok. Koncertjeinken nem lehet ülni, mint a moziban, megmozdul, aki hallgat bennünket, a mozgás pedig egészséges,
meghosszabbítja az életet…

MAGYAR NÉPDAL NAPJA
A rendezvény belépőjeggyel látogatható!
(Csütörtök ingyenes.)
A rendezvények látogatása
12 éves korig ingyenes!
ONLINE JEGYRENDELÉS:
www.jegy.hu
HELYBEN:
Az Óvodamúzeumban működő
InfoPontban:
Keddtől péntekig: 10.00-18.00
Szombat, vasárnap: 11.00-17.00
2462 Martonvásár, Emlékezés tere
+36 22 460 065

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ:
www.magyarnepdalnapja.hu
A programokat eső esetén is megtartjuk.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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NÁ Úgy tudjuk, hogy Ön Szerbia legjobb trombitása.
Igaz ez?
BM Igen. Annyi elismerést kaptam otthon és külföldön is,
hogy ezt vállalom. Mesterként tisztelnek Szerbiában, trombitás nagyköveti címmel is felruháztak. Egy angol zenei szaklap világszinten is a legjobb trombitásnak kiáltott ki.
NÁ Mit kell tennie egy zenész fiatalnak, hogy a világ
tetejére jusson?
BM A recept a sok gyakorlás. Nincs más, bár kell hozzá tehetség, de amellett nagyon sokat kell gyakorolni!
NÁ Volt már köze a magyar népzenéhez?
BM A Száztagú cigányzenekarral találkoztam Szegeden, de
röviden inkább csak annyit mondanék, hogy a magyar népzene gyönyörű.
NÁ Szeptember 10-én, úgy hallottam készülnek valami egyedire Martonvásáron, a Magyar Népdal Napján.
Hallhatunk erről valamit?
BM Meglepetés lesz. Készülünk egy olyan magyar népzenével, amelyben talán magyar ének is megszólal majd. De ez
még titok. 		
|   Nagy Árpád

JEGYEK
KEDVEZMÉNYES JEGYEK
ELŐVÉTELBEN
Szeptember 08. 18.00-ig
KÉTNAPOS BÉRLET
(szept. 10-11.)

DIÁK/NYUGDÍJAS

FELNŐTT

elővételben
1200 Ft

elővételben
2500 Ft

NAPIJEGYEK
(szept. 09-10-11.)

DIÁK/NYUGDÍJAS

FELNŐTT

elővételben
800 Ft

elővételben
1500 Ft

a helyszínen
1100 Ft

a helyszínen
1800 Ft

A nagyobb látogatottságú koncerteknél biztonsági okokból ülőhelyet
csak korlátozott számban, a kijelölt helyen tudunk biztosítani.
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AZ IGAZI KÉRDÉS:
MEGTARTANI
A HÍVEKET!
Schröder atya nyugdíjba vonulása után új pap
vezeti plébániánkat. Sokan tudják már, hogy
Kovács Zoltán atya Erdélyből származik. Gyergyószentmiklóson született, Kilyénfalva a település neve, ahol szüleivel élt. Egyházi gimnáziumba járt Gyulafehérváron. Szülőfalujában a
plébános megtanította orgonálni, így a gimnáziumi évek alatt el tudta végezni a kántorképzőt is.
Érettségi után katonáskodott, saját bevallása
szerint erről az időszakról túl sok jót nem tud
mondani. Ezután került Gödöllő mellé, kántorként Dányba.
Forum Martini Nagy távolságot tett meg Dányig. Mi
hozta ide?
Kovács Zoltán Úgy kerültem ide, hogy keresztszüleim
Gödöllőn élnek. Gimnáziumi éveim alatt nyaranta két hetet
töltöttem náluk. Mára rokonságom nagy része Magyarországon él. Gödöllőn kértek, ha lehet, jöjjek el, mert kántort
keresnek.
Még a múlt évezredben 1999-ben kezdtem el papi tanulmányaimat. 2005-ben szenteltek pappá. Káplánként Szolnokon
és Pásztón tartózkodtam és majdnem 10 évet a Váci Egyházmegyében.
Két éve kerültem a Székesfehérvári Egyházmegyébe. 2014ben Lepsénybe irányított püspökatya, majd Válba, végül Lajoskomáromba. Júniusban jelezte Spányi Antal megyés püspök, hogy Martonvásár lehet a következő szolgálati helyem.
FM Mi első benyomása Martonvásárról?
KZ Három hét után veszélyes erről nyilatkozni, de az első
benyomásaim, tapasztalataim nagyon pozitívak. Örömmel
jöttem ide, és nem csak azért, mert Gyula atyával korábban
már beszéltem erről.
FM Ő szerette volna, hogy ide jöjjön?
KZ Több alkalommal jelezte, de mindannyiszor mondtam,
hogy ez püspöki hatáskör.
FM Lajoskomáromból könnyen elengedték a hívők?
KZ Nagyon szorgalmas, sokat dolgozó sváb emberek laknak
a Mezőföldnek azon a tájékán. Szerettem ott lenni, tiltakoztak az ellen, hogy eljöjjek. Persze, püspök atyának az egész
egyházmegyét kell tekintenie, tudja, mit miért tesz.
FM A martonvásári hívekkel volt alkalma megismerkedni?
KZ A közösség összetétele itt teljesen más. Arányaiban sok
helyen az idősebbek vannak túlsúlyban, itt a fiatalok, a fiatal házasok, sőt a többgyerekes családok is jelentős számban
járnak templomba, gyakorolják hitüket. Ez a közösség jövőjét
jelenti. A szüleikkel most ide járó gyermekek felnőtté válva
a jövő meghatározói lehetnek. Nagyon jó egészséges közösséggel találkoztam itt
FORUM MARTINI / 2016. SZEPTEMBER

FM Érkezésével mely területen várható változás?
KZ Alapjáraton nem lehetünk azonosak Gyula atyával, én 39
éves leszek. Változás mindenképpen történik, de liturgia és
papi feladat szintjén minden pap ugyanazt teszi, ugyanúgy misézik. A közösség formálásában a meglévő jól működő közösségek mellett meg szeretném szólítani a 8. osztályt elvégzettektől egész a 30 évesekig a fiatalokat. Ez az a korosztály, amely
elkerül más településre, esetenként más közösséget keres magának, ha itt nem talál helyben. Őket szeretném összefogni.
FM Tervez valamilyen újításokat bevezetni a gyermekekkel való foglalkozásban?
KZ Most szombaton is volt a misén egy néggyermekes család. A legkisebb talán még két éves sincs. Miatyánk közben
feljött a szentélybe, ami nem okoz problémát. A gyerek soha
nem csinál semmi rosszat, felfedez, ismerkedik, de azt is elfogadom, hogy az idősebb hívőket zavarhatja. Igaz itt nem
találkoztam eddig ezzel.
A testülettel majd megbeszéljük, kivitelezhető lehet, hogy
megkérek néhány szülőt, mise ideje alatt foglalkozzanak a
gyerekekkel. Vallási, hittan ismereteket interaktív módon is
át lehet adni. Jobb oldalon van egy olyan helyiség, amelynek
átalakításában látnék fantáziát. Egy üvegfallal le lehetne választani. A gyerekek ott lennének, a Miatyánkra jönnének be,
azután pedig a szülőkhöz csatlakoznának.
FM Mi a véleménye a körülményekről?
KZ Luxuskörülmények fogadtak, nem is tudom, hogy nevezzem, talán Kánaán? Ilyen aktív közösségnél és az új plébánia
épületnél többet nem is kívánhattam volna.
FM A körülményekhez mért a feladat is. Mely települések tartoznak Önhöz?
KZ Gyúró, Tordas, Ráckeresztúr, Kajászó, Vál és Tabajd is
hozzám tartozik. Ma vettem át a Tabajdi Egyházközséget.
Komoly probléma a paphiány, a papság kétharmada idős,
szükségállapot van. Feladatot kaptam, a kihívás adott: megszólítani, meghívni az embereket. Az igazi kérdés azonban, a
hogyan megtartani őket! 			
|   Forum Martini
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KEDVES
MARTONVÁSÁRIAK!
Van városunkban egy eldugott, csendes tér,
amelynek létezéséről sok martoni még csak
nem is hallott.
Évekkel ezelőtt néhány lelkes család összefogott és időt,
anyagiakat, munkát nem sajnálva egy igazi közösségi teret
hozott itt létre, ahol még egy szánkózó domb is elfért. Ezúton
is köszönjük!
A téren áll Illyés Gyula fából faragott szobra és mellette a
szintén fából készített, lovas faragással díszített pihenő pad.
Sajnos a játszótér elemei mostanra elhasználódtak, vagy garázda kezeknek estek áldozatul.
Ezért most egy újabb lelkes csapat állt össze, akik tervbe
vették, hogy megszépítik a teret.
Szeretnénk a menthetőt felújítani, lefesteni, a hiányzó elemeket pótolni (csúszda, homokozó, mászóka, hinták).
A focikapukra és a röplabda oszlopokra jó lenne hálót vásárolni. A két pingpong asztalt és a tűzrakó helyet is szeretnénk rendbe tenni.
A szobron és a padokon is akad tennivaló: Illyés Gyula kezéből eltűnt a toll és a nevéből is hiányzik egy betű. Kár lenne
veszni hagyni!
Elférne még itt néhány árnyat adó fa is…

FÉL A RÁKTÓL?
TEGYEN ELLENE!
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A Martonvásáron lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik az
elmúlt 2 évben nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló
meghívót kapnak a szűrővizsgálatra.
Jöjjön el!
Időpont 2016. szeptember 12-19. között  9-15:30 óráig
Helyszín: Martonvásár, Óvodamúzeum udvara
A szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
szűrőállomáshoz bizalommal.
Telefonszám: 06-20/456-4256
|  Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

FIGYELEM!

A szűrésen, rendelési időben, meghívó nélkül is részt
vehet. A vizsgálat díja ebben az esetben 5000 forint.
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Az önkormányzattól ígéretet kaptunk, hogy amennyiben
megvalósítható ötletekkel és méltányolható önerővel rendelkezünk, szívesen támogatják a tér újjászületését.
Ezért szeretnénk az önök segítségét kérni!
Várjuk azok jelentkezését, akik akár anyagilag, akár munkával, vagy bármilyen más módon támogatnák kezdeményezésünket.
Létrehoztunk egy facebbook csoportot, Nap Hold Szél néven,
ahol tájékoztatást adunk a fejleményekről. Itt is jelezhetik
támogató szándékukat, illetve ötleteiket és észrevételeiket is
szívesen fogadjuk.
Kapcsolatfelvétel: 06 20 588 6799
Tegyük együtt újra mesebelivé az Illyés Gyula teret!
Köszönjük:
|  Halászné Niki,
Juhászné Szabó Kata,
Krapfelné Gucsek Rita

TISZTELT ADÓZÓK!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi adók második félévi fizetési határideje:

2016. szeptember 15. napja.

Kérjük, szíveskedjenek befizetéseiket időben teljesíteni.
Kérjük Önöket, amennyiben fizetési nehézségük
jelentkezik, azt idejében jelezzék adócsoportunk
munkatársainak, akik rendelkezésükre állnak és
ismertetik Önökkel a jogszabályok adta lehetőségeket a fizetési könnyítésre vonatkozóan a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adóirodájában
ügyfélfogadási időben.
Elérhetőségeink:
Németh Istvánné,
06-22-569-223, nemeth.istvanne@martonvasar.hu
Farkasné Vécsei Erzsébet, 06-22-569-224,
vecsei.erzsebet@martonvasar.hu
Együttműködésüket megköszönve
| Adócsoport
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ÖTVENEZREDIK
ÜGYFÉL A
MARTONVÁSÁRI
KORMÁNYABLAKBAN
A martonvásári második generációs kormányablakban egy helyen intézhetőek az
okmányirodai és a kormányablakos ügyek.
Az ügyfelek többsége egy alkalommal több
kérelmet is benyújt, így a Kormányablak nyitásától, 2014. március 6-tól 2016. augusztus
25-ig ötvenezer ügyfél 69.342 ügyet intézett
az ügyfélszolgálaton.
Dr. Koltai Gábor hivatalvezető és Fabók Lászlóné kormányablak vezető virágcsokorral és emléklappal köszöntötte
Hajdu Gabriella Anna martonvásári lakost, aki gépjármű
ügyintézés miatt kereste fel a kormányablakot ötvenezredik
ügyfélként.
A kormányablakban az ügyfelek 85%-a okmányirodai ügyet
intéz, melynek kb. 75-80%-a személyes okmányok készítésével (pl. személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) kapcsolatos, 20-25% gépjárművek tulajdonjog változásának átvezetésével és gépjármű okmányok cseréjével kapcsolatos
kérelemmel keresi fel hivatalunkat.
A KAB-os ügyek (az összes ügy kb. 15%-a) nagy részénél

családi pótlék, GYES, anyasági támogatás, nyugdíj, TAJ
kártya, tulajdoni lap iránti kérelemmel és tájékoztatás
kéréssel (pl.: hatóságok címe, elérhetősége) fordulnak hozzánk az ügyfelek.
A kormányablakokban intézhető ügykörök száma az elmúlt
években folyamatosan bővült. Jelenleg ügyfeleink több mint
ezer ügytípus intézéséhez kaphatnak segítséget gyorsan és hatékonyan az integrált ügyfélszolgálatokon, egységes szakmai
színvonalon, korszerű informatikai eszközök alkalmazásával.

A KORMÁNYABLAK ELÉRHETŐSÉGE:

2462 Martonvásár, Budai út 1. | +36 22 460-081
kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

A KORMÁNYABLAK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

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
|   Dr. Koltai Gábor • hivatalvezető
Martonvásári Járási Hivatal

AUGUSZTUS VÉGI KÉSZÜLŐDÉS AZ ISKOLÁBAN,
A SPORTPÁLYÁN ÉS A BUDAI ÚTON

A földszinti tantermek megújítva várták a kicsiket.
Az osztályokban a világítás felújítása is megtörtént

Végre méltó körülmények között ebédelhetnek gyermekeink
az általnos iskolában
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A műfüves pálya alapja. Két végpontja között
maximum 2 centiméteres függőleges eltérés lehet

Járdafelújítások és útburkolat javítások várhatók az ősz folyamán.
Az első a Budai út páratlan oldalát érintette
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BÖLCSŐDEI
ELLÁTÁS INDUL
MARTONVÁSÁRON
A 2017. ÉVTŐL
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
értelmében új szabályozás lép életbe a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan.
2017. január 1-jétől minden olyan településen kötelező lesz
a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol arra legalább 5 gyermek vonatkozásában igény jelentkezik, vagy a településen
élő 3 év alatti lakosok száma meghaladja a 40 főt.
Martonvásár Város Önkormányzatának kezdeményezésére, a felmerülő lakossági igények és szükségletek alapján a
jelenlegi családi bölcsődét is működtető Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi kereteiben a fenntartó Kistérségi Társulás azt a döntést hozta, hogy 2017. január 1.
napjától, a családi napközi átalakítása és kibővítése mellett
három csoporttal működő családi bölcsődét indít a térségben, így mintegy 21 fő bölcsődés korú gyermek ellátását biztosítva.

NYÁRI TÁBOR
A SEGÍTŐ
SZOLGÁLATNÁL
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Ezzel egyidejűleg a Szent László Völgye Segítő Szolgálat
működtetésében lévő jelenlegi – 7 fő kisgyermeket fogadó –
családi napközis csoport, mint ellátási forma a törvény erejénél fogva megszűnik.
A jelenleg működő családi napközinkben – és tervezett jövőbeni bölcsődénkben is – a nevelés-gondozás családias, derűs,
nyugodt légkörben folyik. A kisgyermekek az óvodába lépés
időszakáig járhatnak majd a közösségbe. Bölcsődei csoportjaink a gyermekek egyéni igényeihez igazodva fogják biztosítani a fejlődésükhöz szükséges tárgyi, és személyi feltételeket. A bölcsődei nevelő munka a családnevelésre épül, azt
kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a
két közeg együttműködjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolva. A bölcsőde az első intézmény, amellyel a
család kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus
elveken alapuló együttműködést.
Családi bölcsődéink rugalmas, napi tíz órás nyitva tartással
nyújtanak majd segítséget a szülőknek, hogy gyermekeik ellátása munkaidejükhöz, elfoglaltságukhoz, elvárásaikhoz igazodjon.
A családi bölcsődei ellátásért havi díjat kell fizetni (előzetes
számítások szerint 30-35 ezer Ft/hó körüli összegben), mely
függ a beiratkozottak számától, azonban ez – a szülő munkába állásával is számolva – várhatóan jóval kevesebb kiadást
jelent a családnak, mint a családi napközi.
A 2017 januárjában induló csoportokba az igényeket, jelentkezéseket már tudjuk fogadni, személyesen a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat székhelyén, Martonvásár, Szent
László út 24. szám alatt, nyitvatartási időben. Előzetesen
érdeklődésüket a 22/460-023, 20/51-21-421, vagy 30/4679722 telefonszámon fogadom Rákosiné dr. Molnár Anna
igazgató helyettes kolléganőmmel.
A beiratkozás feltétele, hogy a gyermek életkora ne haladja
meg a 3. életévét, valamint a gondviselő szülő részéről szükséges munkába állásáról, vagy alkalmazásáról munkáltatói
igazolást tudjanak bemutatni.
Örömmel várjuk jelentkezésüket!
| Szabóné Pályi Judit • SZLVSSZ igazgató

Az idei évben az előző évekhez hasonlóan a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat szervezésében 2016. július 24 - július 29. között került megrendezésre az intézmény ellátási
területéhez tartozó településeken élő (Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas, Vál) általános
iskoláskorú gyermekeknek szervezett nyári tábor. A táborban 20 fő kisgyermek vett részt, számukra napi háromszori
étkezést, változatos, színes programokat biztosítottunk. A
gyermekekkel való foglalkozást, felügyeletet az intézmény
család és gyermekjóléti szolgálatának munkatársai látták el.
|   Szent László Völgye Segítő Szolgálat
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KERTBARÁTOKTÓL
Neve ellenére (hetedik) a kilencedik hónapba
léptünk.
A rómaiak eredetileg márciustól számolták az évet és innen
ered a sorszámeltolódás. Magyar neve Szent Mihály hava vagy
Mérleg hava. Királyi hónapnak tartja a népi bölcselet, mert
bőkezűbb, mint a többi.
Jólesik az őszi napsugarakban sütkérezni. Munka is akad elég a kertben, ezért
használjunk ki minden időt kertünk és
lelkünk ápolására.
Kert: Folyamatosan szedhetjük a bimbóskel rügyeit. Vethetünk még hónapos
retket és most van az ideje a csoportos
vagy téli sarjadék hagyma ültetésének.
Elérkezett a kertépítés, az örökzöldek és
a fenyők ültetésének időszaka. Alapos
tervezés után, a család igényei szerint
alakítsuk ki a kert színtereit. Legyünk
figyelemmel arra, hogy a most még aprócska csemete pár év alatt hatalmas
fává fejlődik és bizony a megerősödő
gyökerek nagy kárt tehetnek az épületekben. Még duggathatunk tulipán
és nárcisz hagymákat, telepíthetjük az
új gyepet. A hagymások nem szeretik
a frissen trágyázott talajt, ezért csak érett komposztot terítsünk a sorokra. Szedjük fel a kardvirág hagymákat, szellős
helyen szárítsuk meg. A nagyvirágú krizantémokat le kell
bimbózni és készítsünk állványzatot, hogy szükség esetén
megvédhessük a fagytól. Tisztítsuk meg, kaszáljuk le a diófák
és mandulafák alatt a földet, így könnyebben szedhetjük fel
a lehulló terméseket. Metsszük ki a letermett, öreg és beteg
málnavesszőket. A megmaradó 3-4 termővesszőt 180 cm-re
vágjuk vissza és karózzuk, vagy rögzítsük huzalhoz. Érik a
szilva. Lekvár főzéshez a kocsányánál ráncosodó a legalkalmasabb. A többit cefrézhetjük. A téli gyümölcstárolásra használt ládákat alaposan tisztítsuk meg, meszeljük ki a tároló
helyiségeket is. A letermett fákat érdemes őszi permetezéssel
védeni a kórokozók ellen.
Szőlő: A kedvezőtlen időjárás miatt, alaposabban kell felké-

PROFI SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTŐK IDEI TAPASZTALATAI
Szabó László, kertészeti vállalkozó 9,5 hektáron gyümölcstermesztéssel foglalkozik a város határában. Főként cseresznyét,
meggyet, kajszi és őszibarackot termeszt. Betakarítás végére
érve, tapasztalatainak átadására hívta meg a kertbarátokat.
Beszámolóját azzal kezdte, amit a résztvevők is megerősíthettek, az időjárás nem volt kegyes a kertészekhez. Az ígéretesnek mutatkozó földieper és a sárgabarack jelentős részét
elvitte a tavaszi fagy. Őszibarackból a kései fajták fagytak el,
szerencsére cseresznyéből és meggyből nem volt jelentős
fagykár, így ezek kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű
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szülni az őszi munkákra. Figyeljük meg, mely fajtákat lehetett
megmenteni és mely fajtákat nem lehetetett a sok munka és
törődés ellenére sem. Jelöljük meg a cserére ítélt beteg, vírusos tőkéket és mielőbb távolítsuk el azokat az ültetvényből.
Érnek a legjobb csemegeszőlők. Csak a teljesen érett fürtöket szedjük le, mert a szőlő nem utóérő gyümölcs. Ma már
számtalan kiválónak tartott fajta kapható a kereskedésekben.
Sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha az őszi
telepítés előtt, az érés idején megismerkedünk a különböző
fajtákkal. Ha még nem tettük meg, a
borszőlőknél a fürtzónából távolítsuk
el a leveleket. Jobban érik, színesedik és
kevésbé fog fertőződni. A szüret előtti
időszakban már ne rotáljunk, mert ha
esős idő lesz, bokáig dagonyázhatunk
szüreteléskor. A hónap utolsó dekádjában megkezdődik a szüret. A tervezett
időpont előtt, legalább három héttel
már ne permetezzünk. Mossuk ki és
kénezzük a hordókat, takarítsuk ki a
présházat és a pincét. Vásároljuk meg
a szükséges vegyszereket. Figyeljük folyamatosan a fürtök érését, a cukor és a
savak alakulását. Ha nem emelkedik a
cukor mennyisége, vagy kritikus érték
alá csökken a sav, kezdődhet a szüret.
Csak tiszta, műanyag vagy rozsdamentes edényeket használjunk, a fürtöket
éles késsel vagy szüretelő ollóval vágjuk le. Távolítsuk el a beszáradt, lisztharmatos szemeket. Az éretlen másodfürtöket ne
szedjük le. Törekedjünk a gyors kíméletes feldolgozásra. Kitűnő gépek segítik a munkákat, érdemes beruházni, ha tehetjük.
100 kg szőlőből 70-80% mustra számíthatunk. Az egészséges,
penészmentes cefrét érdemes pektinbontó enzimmel kezelni,
majd kénezni (5-10 g/hl). A penészes cefrét ne kénezzük. Ebben az esetben a mustot kell kénezni (20-30 g/hl), majd fajélesztővel beoltani. Az erjedés optimális hőmérséklete 24-28
C⁰ Magasabb hőmérsékleten nem kívánt erjedési folyamatok
következhetnek be. Erjedés során különösen figyeljünk a pincében felhalmozódó szén-dioxidra (színtelen, szagtalan és a
levegőnél nehezebb) Ebben az időszakban csak alapos szellőztetés után, égő gyertyával menjünk le a pincébe.
| Uhrin Gábor

termése hálálta meg a befektetett munkát. Őszibarackból a
korai fajták hozták az elvárható termést.
Vabrik Ferenc Kajászói gazdálkodó szőlővel, borászattal foglalkozik, szőlővel kapcsolatos tapasztalatairól számolt be. Éves
szinten tizenkilenc alkalommal járták át a permetezőgépek az
ültetvényeket. Elmondta, hogy a meteorológiai intézet statisztikája szerint ezen a környéken eddig 1200 óra volt a napsütés
ideje, ez átlagban 500 órával kevesebb, mint egy jó évben.
A jelenlévők a szakmai kérdések megbeszélése után, és a
gyümölcsök párlat formájában való kóstolgatása közben
megállapították, hogy bár a gyümölcsösben véget ért a szüret, a munka sosem ér véget, a szőlőtermesztőknek meg
most jön a hajrá.
|   Foki Gábor
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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
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
szerda		
13.00 - 14.00

csütörtök
13.00 - 14.00

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

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00
| Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
FORUM MARTINI / 2016. SZEPTEMBER

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!

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

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!

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
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Bíró Adél Flóra
Deák Sarolta Eszter
Tóth Mária Jázmin
Wu Yichen

Balogh Györgyné / 61 éves
Fiáth István / 82 éves
Jankovits Elemér / 77 éves
Mátyási Sándor István / 68 éves
Rosta József / 74 éves
Szabó Gyula / 65 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: szeptember 10., 11.; október 1., 2.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: szeptember 24., 25.; október 15., 16.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: szeptember 17., 18.; október 8., 9.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

A gyep és a szurkolói tetőterasz várja
a sportolókat és látogatókat.

SPORTTELEP
HIVATALOS
ÁTADÁSA
Október 8-án, szombaton a hivatalos átadás mellett utánpótlás és gálamérkőzések várhatók.

FORUM MARTINI / 2016. SZEPTEMBER

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília
Fotó: Turcsányi Erzsébet, Buzás Tamás • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu,

ISSN 2060 -6346

IMPRESSZUM

Amint elkészül a sporttelep, megtörténik hivatalos
átadása is, amelynek tervezett időpontja:
2016. október 8. (szombat).
Mindenkit szeretettel várunk délelőtt 10 órától,
amikortól NB-III-as utánpótlás csapataink (U17 és
U19) bajnoki mérkőzésein lehet szurkolni. Délután a
környékbeli fiatalabb korosztályok mérik össze tudásukat.
A hivatalos megnyitó várható időpontja 16 óra, amelyen a MH.25. Klapka György Lövészdandár Tata
Helyőrség Zenekar gyep show-ját, utána pedig gálamérkőzéseket láthatnak a kilátogató érdeklődők.
A sportcsarnokunk átadására november közepén kerül sor. Részletesebb információk:
facebook.com/martonsport
|   Tóth Balázs
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09. 08.

CSÜTÖRTÖK

14:00

A Közösség Ereje - LEADER szemlélet a
gyakorlatban - Vidékfejlesztési konferencia

17:00

„Fesztiváljaink” fotókiállítás megnyitó

17:30

„Szép Porta és Szép Közterület”
díjátadó ünnepség
Műsor: Lantom s kardom tied!
Petőfi zenés-verses összeállítás
Előadják a mezőkölpényi fiatalok

09. 09.

PÉNTEK

20.00

CARAMEL koncert

21:30

Gereben Zita - Horváth „Tojás” Gábor Duó

09. 10.

09. 11.
7.00- 18.00

Termelői vásár

10.00-16.00

Tarsoly zenekar

10.00- 18.00

Hungarikum udvar,
népi játszótér,
állatsimogató

10.00- 20.00

Kézműves vásár

10.30

Bab Társulat

„Fenevadak az utcán”
Óriásbáb előadás
11.00

Népdal
300 gyermek énekel
Fejér Megyei Iskolák Népdalos
Találkozója

12.30

Dankó Rádió élő adás

SZOMBAT

7.00- 18.00

Termelői vásár

10.00- 18.00

Hungarikum udvar, népi játszótér,
állatsimogató

„Martoni ebédhez szól a népdal”,
Közreműködnek: Zsikó Zenekar,
Navratil Andrea, Konkoly Borbála;
Műsorvezető: Tarnai Kis László

10.00- 20.00

Kézműves vásár

11.00- 18.00

Autóbemutató és tesztvezetés

11.00

Vitéz László - Pályi János bábelőadása
gyerekeknek és felnőtteknek

14.30

Népzene és néptánc
A Martonvásári Művészeti Iskola és
a Százszorszép Táncegyüttes közös
műsora, mezőkölpényi vendégekkel

15.30

13.45

14.45

Martonvásári Fúvószenekar
Jelen és Múlt a Magyar Muzsikákban

15.30

Földtől az asztalig / Földben és
asztalon / Az Agrármarketing
Centrum kvíz játéka

16.00

17.30

Herczku Ági és a Banda

16.00-19.00

Csőgör Róbert és barátai

16.00

Pál István „Szalonna”
és bandája
közreműködik

a Bartina
Gyermektánccsoport
17.15

Földtől az asztalig
Földben és asztalon
Az Agrármarketing Centrum
kvíz játéka

17.45

Esszencia Zenekar

„Bandázom” című műsor

18:45

Eszem-iszom kvíz a NÉBIH támogatásával

19.15
21.00

Zuboly koncert
Boban Marković Orkestar

22.30

Tűzijáték

23.00

A Cimbaliband és
a Fricska Tánc műsora

24.00-03:00

Táncház Csőgör Róberttel és barátaival

www.magyarnepdalnapja.hu

Bab Társulat

„Jelenetek egy házasságból,
avagy a három kívánság”
Óriásbáb előadás

„Csintekerintő” gyermekkoncert
Népdalok - A mezőkölpényi Szabó
Teri néni énekel

Berecz András

„Medvés” című gyergyói műsor,
táncosokkal, zenészekkel

Bognár Szilvia

17.25

VASÁRNAP

„Szárnyalás” koncert
19.00

Eszem-iszom kvíz
a NÉBIH támogatásával

19.30

Szabó Balázs Bandája
koncert

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

