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250. SZÜLETÉSNAP

November 19-én, szombaton egész
napos kézilabda ünnep!
Közben a Tóth Iván Sportcsarnok
hivatalos átadó ünnepsége.

Régi vágyunk, hogy az összes iskolás
gyer mekünk egy épületben kapjon
elhelyezést. Most úgy tűnik, jövőre
hozzá tudunk látni…

Városunk nem mindennapi jubileum előtt áll. 2017. március 23-án
lesz a 250. évfordulója annak, hogy
településünk ismét feléledt.

04. oldal

08. oldal

1956 60. ÉVFORDULÓJÁN
Gucsek István, Martonvásár Város
alpolgármesterének ünnepi beszéde

MARTONVÁSÁRI ÚTFELÚJÍTÁSOK
Ady E. u., Táncsics M. u., Vörösmarty M. u.,
Arany J. u., Rózsa u., Erkel F. u...

16. oldal
SPORTKÖZPONT ÁTADÓ
Október 22-én, szombaton átadták a Horváth Ottó Sportközpontot.

ESEMÉNYEINK
		

Teleki Blanka Hölgyklub
Előadás Szent Mártonról
16.30 órakor, BBK Központ

DEC. 10.
|
		
		

NOV. 19.
|
		
		

Termelői Vásár
7.00 órától 13.00 óráig
BBK Központ udvar

|
Jótékonysági karácsonyi vásár
		
7.00 órától 13.00 óráig
		
BBK Központ udvar
|
Közben:
		10.00 Betlehemezés
		11.00 Mesejáték a színházteremben
		
Belépő: 300 Ft gyerek, 500 Ft felnőtt
		
(a teljes bevétel jótékony célt szolgál)

NOV. 15.

|

|

Tóth Iván Sportcsarnok megnyitó

NOV. 25.
|
Kárpátia koncert
		
Jegyek elővételben (BBKK Infopont): 2500 Ft,
		
helyszínen: 2800 Ft
		
20.00 órakor (kapunyitás 18.30)
		
BBK Központ
NOV. 26.
|
		
		
		

Első adventi hétvége
adventi koszorú készítés
10.00 órától 12.00 óráig
Óvodamúzeum Galéria

NOV. 26.
|
Polgármester házhoz megy
		
Sporttelep u., Tükrösi u., Vajda J. u.,
		
Arany J. u., Radnóti M. u., Határ u.
		
14.00 órától
NOV. 27.
|
Körúti Színház: Spanyolul tudni kell!
		
Jegyek, bérletek elővételben (BBKK
		
Infopont): és a helyszínen is kaphatók.
		
Bérlet: 5900 Ft, jegyár: 2300 Ft.
		
17.00 órakor
		
BBK Központ Színházterem
NOV. 27.
|
		
		

Első adventi gyertyagyújtás
9.30 órakor,
Emlékezés tere

DEC. 03.
|
Második adventi hétvége
		
Adventi kézműves foglalkozás,
		
diavetítés, Mikulás várás gyerekeknek
		
10.00 órától 12.00 óráig
		
Könyvtár
DEC. 04.
|
Második adventi gyertyagyújtás
		
9.30 órakor,
		
Emlékezés tere

Termelői Vásár
7.00-13.00 óráig ,
BBK Központ udvar

|
		
		
		

„Csilingelő hópihék” - a Martonvásári
Fúvószenekar és a Dance Studio NagyKuthy balettosainak közös műsora
17.00 órakor, Tóth Iván Sportcsarnok

DEC. 11.
|
		

Harmadik adventi gyertyagyújtás
9.30 órakor, Emlékezés tere

DEC. 13.
|
		
		

Teleki Blanka Hölgyklub
17.00 órától 20.00 óráig
BBK Központ

DEC. 16.
|
		
		

Helyi kézműveseink adventi vására
16.00 órától 19.00 óráig
BBK Központ Kiállító terem

|
		
		

Margaret Island (ingyenes) koncert
20.00 órakor
Tóth Iván Sportcsarnok

DEC. 17.
|
		
		

Helyi kézműveseink adventi vására
10.00 órától 18.00 óráig
BBK Központ Kiállító terem

|
		
		
		

A Martonvásári Művészeti Iskola
Karácsonyi koncertje
16.00 órakor
BBK Központ Színházterem

DEC. 18.
|
		
		

Negyedik adventi gyertyagyújtás
9.30 órakor,
Emlékezés tere

DR. GRIMM LÓRÁNTRA EMLÉKEZÜNK
Születésének 100. évfordulóján, 2016. december 2-án, pénteken este 6 órakor a martonvásári temetőben lévő
sírjához csendes emlékező gyertyagyújtásra hívom és várom mindazokat, akik ismerték szerették, tisztelték
Martonvásár egykori körzeti orvosát.
Loli bácsiról, a Doktor Úrról a Forum Martini következő számában olvashatnak majd.
| Kizmus Lajos
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Lassan lezárulnak idei beruházásaink, ideje hát rövid számvetést tartani, mit végeztünk és milyen teendőink vannak még.
A ciklus elején úgy döntöttünk, hogy az első két-három
évben azokat a terveinket valósítjuk meg, melyekhez saját
vagy hazai kormányzati forrást tudunk biztosítani, az utolsó években pedig az Európai Uniós pályázati támogatásokat
igyekszünk maximálisan kihasználni.
Tartalmilag az első évekre az ifjúság sportolási lehetőségeinek bővítését tűztük ki célként. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy ez irányú munkánk eredményeként október közepén
elkészült új sportközpontunk és a fiatalok birtokba is vették. A felújított régi pályán és a világítással is ellátott műfüves játéktéren naponta akár 100-150 gyerek is sportolhat.
A sportházzal együtt európai színvonalú központ jött létre.
Úgy tervezzük, hogy iskolánk gyermekei a mindennapos
testnevelés keretében rendszeresen kilátogatnak a pályákra.
A beruházás értéke meghaladta a 360 millió forintot, melynek nagy része az úgynevezett TAO támogatási rendszer keretében érkezett, a többit pedig a város finanszírozta.
November 19.-én avatjuk másik sportlétesítményünket, a
csarnokot, mely szintén az említett TAO támogatásból és
önkormányzati forrásból épült. A kapcsolódó iskolai fejlesztésekkel, új fűtési rendszerrel és ebédlővel együtt több mint
620 millió forintba került.
A beruházás tervezésekor még abból indultunk ki, hogy az
iskolával együtt fogjuk működtetni, lehetőséget teremtve,
hogy a mindennapos testnevelés keretében akár négy-öt
osztály is egyszerre tartson tornaórát. Időközben olyan döntés született, hogy az állam átveszi az iskolák működtetését.
Az önkormányzat ennek ellenére továbbra is úgy gondolja,
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a sportcsarnok a mi gyermekeinknek épült, tanítási időben
szívesen bocsátjuk az új működtető és a diákság rendelkezésére. Délutántól estéig pedig a kézilabdásokat és minden más
sportolni vágyó közösséget szívesen látunk.
Szeretnék még említést tenni a befejezett útfelújításokról.
Saját forrásból sikerült 2 kilométer utat teljesen újjá építeni.
Köszönet az utak felújítási kellemetlenségeit elszenvedőknek a türelemért! Meggyőződésem, hogy megérte!
A jövő évben terveink szerint folytatjuk az útépítéseket,
sorra kerül a nagy forgalmat lebonyolító Ady-Vasvári és
Rákóczi utca is.
Régi vágyunk, hogy az összes iskolás gyermekünk egy épületben kapjon elhelyezést. Most úgy tűnik, jövőre hozzá tudunk látni az új, kilenc tantermes iskolaszárny építésének,
mely összeköti majd általános iskolánkat a „malomban” működő művészeti oktatási helyszínnel. Igazi oktatási központ
jön létre, mely a sportolástól a tanuláson át a művészetekig
összekapcsolja a nevelés helyszíneit. Meggyőződésem, hogy
helyes döntést hozunk, ha gyermekeink jövőjébe fektetünk!
Jövő évi beruházásaink értéke terveink szerint meghaladja
a 800 millió forintot. És természetesen előkészítjük az uniós
forrásokból megvalósuló fejlesztéseket is. A következő 2-3
évben sem lesz unalmas az élet Martonvásáron!
| Szabó Tibor
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1956
60
GUCSEK ISTVÁN,
MARTONVÁSÁR VÁROS
ALPOLGÁRMESTERÉNEK
ÜNNEPI BESZÉDE
Azok számosan, akik ’56 e kerek évfordulójához
méltóan ellátogattak a forradalom és szabadságharcra emlékezni, hallhatták Gucsek István
megindító, gondolatébresztő beszédét. Bizonyára sokan voltak, akik nem lehettek jelen. Számukra teljes egészében közöljük az ott elmondottakat.
Talán 10 éves lehettem, amikor otthonunkban egy öreg szekrény kincseket rejtő hatalmas fiókjában édesanyám egyik
régi tankönyvére akadtam. Némi lapozgatás után az egyik
tananyagban - megismerésre éhesen - az 1956-os ellenforradalomról olvastam.
Emlékszem, nem a „tanítás” igazságtartalma fogott meg, hiszen a történésekről addig még semmit sem hallottam.
Eszembe sem jutott, hogy szüleim, vagy barátaik esetleg részesei lehettek az eseményeknek. Arra sem gondoltam, hogy
néhány évvel a születésem előtt, az előttem járó nemzedékek millióinak álmait és vágyait lőtték, s taposták halomra a
szovjet harckocsik és a nyomukban járó bérencek.
A történelmi közelség volt az, ami mélyen érintett.

1956

Vége?

Ezerkilencszázötvenhat.
Egy népet elnyomtak.
Egy nép fellázadt.
De visszahullott nyomban.

1956 bátor harcosai
Örüljön az, ki hazafi!
Harcoljatok, itt az esély
Hajrá, mindjárt lesújt a vég!

De a pesti srácok
Nem hagyták a lángot,
mely tovább pusztította
Szép Magyarországot.

Fegyverek és tankok.
De ti bátran harcoljatok!
Börtönben rabok,
kinn pedig tankok.

Ezek a pesti srácok
szebb jövőt formáltak,
mellyel megmentették
a mai ifjúságot.

Vérbe fojt az orosz !
Az egész város romos.
Nincsen már több esély.
Elfogyott a remény.

(Pók Panna Anett, 5. b)

(Pogány Zselyke Júlia, 5.b)
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A könyv lapozgatása óta elrepült négy évtized és olyan
nagyszerű emberekkel találkozhattam, akik fegyverrel, szóval, vagy más módon a szabadságunkért harcoltak. Sokan
nincsenek már közöttünk, s ma már tudom, hogy amikor
tehettem volna, nem kérdeztem eleget tőlük.
A forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján tisztelettel
hajtok főt 1956 hősei előtt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha a háború rettenete nem barázdálta elég mélyen az arcokat
és nem facsarta eléggé a szíveket, úgy igyekezett azt megtenni a következő évtized szovjet csizmák nyomán járó kommunista hatalma. Felsorolni és elképzelni is nehéz mindazt a sok
borzalmat, a lelket és gerincet nyomorító megaláztatást,
melyet el kellett szenvednie hazánknak, mire fiatal fiai és a
hozzájuk csatlakozó tömegek kimondták: Elég volt!
Az orosz politika változása, a talpnyalóik igazodása és a nyugati hatalmak csalárd biztatása kedvező jelnek tűnt, hogy
történelmet írjanak.
Vajon, ha tudták volna, hogy a jel hamis, hogy az oroszok
nem engedhetnek precedens teremtést, hogy a nyugati hatalmaknak esze ágában sincs felrúgni a jaltai-egyezményt,
hogy a jel csak játékszer a nagyhatalmak kezében, akkor is a
zsarnokok képébe kiáltották volna, hogy elég volt?
Hiszem, hogy igen! Hiszem, hogy ettől ünnep a mai évfordulót
a szomorú vég ellenére is.
Nagy örömmel tapasztaltam, hogy az általános iskolánk is
igazi ünnepnek érzi a forradalom és szabadságharc emléknapját és a tematikus hetük lezárásaként egy értékes és szép kiállítást készítettek a gyermekek munkáiból. Kérem, ha tehetik
tekintsék meg, mit gondolnak gyermekeink 1956-ról.

Tisztelt Ünneplő Martonvásáriak!
A főváros és a nagyobb városok forradalmi eseményeiről, hőseiről, már sokat hallhattunk. A helyben történtekről és a
történelmi napok martonvásári szereplőiről azonban, nagyon keveset tudunk. Ezért legfiatalabb nemzeti ünnepünkre készülve egy kiállítással szerettem volna betekintést
nyerni és nyújtani Martonvásár 50-es évekbeli életébe, fókuszában 1956 történéseivel, következményeivel. Sajnos csak
néhányan reagáltak a felhívásra, és a személyes megkeresésre. Nekik köszönhető, hogy kerekebb lett a martonvásári
történet és a kinagyított fotók révén szinte részesei lehetünk
az '56-os ünnepi nagygyűlés felemelő pillanatainak.
Miért nem jelentkeztek többen?
4

Mondhatnák azért, mert egyre közömbösebbek az emberek. Igen, ez igaz.
Kevés dokumentum maradt meg, hiszen
az emberek féltek a megtorlástól. Ez is
igaz. De nem is gondolják, hogy az elmúlt hetek beszélgetései közben mennyi
aggodalommal, félelemmel találkoztam.
60 évvel a szabadságharcunk elbukása,
26 évvel a rendszerváltozás után.
Érzem, hogy a fiókok mélyén lapulnak
még beszédes képek, írások, melyeket
ma még mindig nehéz és talán nem is
szabad elővenni, hiszen az érintettek
maguk, vagy közeli hozzátartozóik itt
élnek közöttünk.
Egy meghurcolt intézeti kutató lányának gondolatát idézve:
„Minden családnak megvan a maga
’56-os emléke, története. Ezek nagyon
különbözhetnek egymástól, ugyanazok
az események és szereplők más-más
megvilágításban jelenhetnek meg attól
függően, hogy ki, mit, hogyan élt meg,
vagy a fiatalabb generációk mit tanultak az iskolában, mit hallottak azokról
a családtól, barátoktól.”
Azt hiszem, hogy ezekkel a gondolatokkal mindannyian egyetértünk.
Mi történt Martonvásáron 1956-ban?
Az ötvenes évek megpróbáltatásai
Martonvásárt sem kerülhették el.
Természetes tehát, hogy a falu java része a felébredt reménytől lelkesedve
figyelte a fővárosból érkező híreket.
Voltak, akik aktív szerepet vállaltak a
történelmi jelentőségű napokban, voltak
akik aggodalommal telve, de reménykedve várták sorsuk jobbra fordulását.
És persze olyan is akadt, akinek másfajta aggodalom, a hatalom elvesztésének lehetősége és a számonkérés ijesztő
képe kezdte szorítani a torkát.
A rádió akkor még ritka értéknek számított, nem volt minden lakásban, de a
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hírek gyorsan terjedtek. A Budapesten
dolgozók beszámolói, a magukkal hozott
röplapok, és az utcák szerte hallható hangosbeszélőn beolvasott forradalmi követelések ébresztőt fújtak a falu számára.
És a falu ébredt. Az egymást követő
tüntetések, nagygyűlések vezérszónokai, Grimm Lóránt körzeti főorvos és
Szabó Vencel, a nevelőotthon akkori
igazgatója voltak. Nagy volt a szónokok
felelőssége, hiszen a forradalom mámorában lévő tömeg előtt elmondott
minden szónak nagy hatása volt. A
józan gondolkodású, köztiszteletben álló
embereknek köszönhetően a forradalmi
hevület nem vezetett lincseléshez. A
kastély falai közt meghúzódó orosz kutatóknak sem esett bántódása.
Mint szerte az országban, itt is gyorsan
peregtek a történelmi események. Lemondatták a községi tanácsot, élén a
gyűlölt tanácselnökkel. A szovjet emlékmű vörös csillagát leverték, a rendőrség
őrsparancsnokát leváltották és a lefegyverzett rendőröket a népre eskették fel.
Az utcák neveit megváltoztatták.
A megalakult nemzeti bizottság és a
nemzetőrség vette át a falu vezetését
és a rend fenntartását. A nemzetőrség
tagjai fegyvereket keresve, néhány
kommunista személynél házkutatást
tartottak és összeszedték a faluban fellelhető vadászfegyvereket. Október végére a kutatóintézetben és itt, a mai
kulturális központ helyén működő
gépállomáson, a dolgozók megalakították a Forradalmi Munkástanácsot. Néhány fiatal a fővárosi harcokban állt
helyt, mások az élelmiszer szállítását
szervezték, vagy vért adtak a sebesültek számára. A falun Székesfehérvár
felől átdübörgő szovjet katonai egységektől a csendben lapítók a gyors vis�szarendeződést remélték, míg a lelkesedők egy kisebb csoportja barikádot
emelve próbálta az ellenséges csapatok
fővárosba jutását akadályozni.
A szovjet páncélosok azonban, harc
nélkül haladtak át a falun. A Budapestről érkező hírek, a nyugati propaganda
foszlányai, majd a visszavonuló szovjet
egységek látványa talán elhitették az
emberekkel: győzött a forradalom.
Martonvásár, október 31-én fáklyás
felvonulással és másnap, az akkor még
a kutatóintézet bejáratánál álló világháborús emlékműnél, nagygyűléssel
ünnepelt. Dr. Papp Jenőné, Angyal néni

Hőseink
Puskás, Hidekúti, Kocsis
nagy emberek voltak,
de hőseink nevét
nem említik nap mint nap.
Kik vérüket adták
egy csepp szabadságért,
életüket áldozták
egy szebb Magyarországért.
Sírjaikon virágok tömege
díszeleg,
s a szemekből könnycseppek
százezre megered.
Várjuk a holnapot,
talán az majd jobb lesz.
Békésebb, szebb
és legfőképp szabad lesz.
(Mednyánszky Erzsébet , 5. b)

Egy Magyarország
Magyarország
Katonaország
Harcias és nagy ország.
Szovjetek jöttek tankokkal
Mi meg lelkes ifjakkal.
Éjjel harcoltunk,
Reggel háborúztunk,
sohasem pihentünk, mert
dolgoztunk.
Hirtelen szabad ország lettünk
Katonák, dolgozók,
de szovjetekké nem lettünk.
(Nagy Endre Richárd, 5.b)

vezényelte tömeg hangja a Magyar Himnusz dallamával talán még a szobor
szemét is könnyesre fényezte. A sok
száz martonvásári boldogan köszöntötte a fogságából előző nap szabadult
Tóth Iván tanár urat és társait, és
együtt hitte Varga Lászlóval, ahogy
Petőfi versét szavalta: Rabok tovább
nem leszünk!
A bronz katona azóta sem látott olyan
lelkes tömeget maga körül… Vajon,
ha szólni tudna mit mesélne a
martoniakról?
Elmondaná, hogy a falu kivette részét
a forradalomból, s ha kellett, a vérét
adta, sebesültet mentett, ha kellett
kamrája maradékát osztotta meg az
éhes fővárossal. S talán azt is hozzátenné, hogy itt nem voltak hősök, csak
nagyszerű emberek.
5

Szabadon
Imádságotokat kérve kérik a magyarok,
Őrizzétek őket ti jóságos angyalok.
Őszinte hitük legyen a jövőjük,
Pecsételje meg ezt összes szenvedésük.
Nekik minden lépés hatalmas fájdalom,
Éhség, betegség s egy szó: szabadon!
Szabadon tanulni, szabadon zenélni,
Szabadon írni, cenzúrát törölni.
A forradalom lángja szikrázik s ég!
Szovjet hatalmat tiporni szét!
Harcolni s feladni,
Győzni majd veszteni!
A halál hangjával ébredni,
S aludni.
Szép remények, elnyomó hatalom,
De bennük csak egy angyali szó van:
Szabadon!
(Szilágyi Virág Anna, 7. b)

A bronz katona lábához helyezett sok
virág életénél is rövidebb volt a kivívottnak hitt szabadság. November
3-án a nemzeti bizottság és az intézeti
munkástanács tagjai rövid működé-

sük határozataira és intézkedéseire vonatkozóan örök titoktartásra esküdtek.
Másnap, november 4-én ismét a községi
tanács vette át a falu irányítását. A feljelentések egymást követték. A megtorlás és a reménytelenség elől többen
külföldre menekültek. Szabó Vencelt
fél év börtönbüntetésre ítélték. A korábbi büntetéséből a forradalom idején szabadult Kiss Emilre és két társára további hosszú börtönévek vártak. Varga
László rendőri megfigyelés alá került
és később az állását is elvesztette.
A kádári megtorló gépezet a martonvásáriak kedvét is igyekezett elvenni a
márciusi újrakezdéstől. 1957. március
elején egy teherautónyi karhatalmista
verte végig az ártatlan járókelőket,
majd a gyúrói és tordasi sorstársaikkal
együtt többeket előállítva a rendőrőrsön folytatódott a módszeres verés.
Verés és meghurcoltatás lett a sorsa a
kutatóintézet akkor már nyugdíjas
igazgatójának, Friedrich Bélának és

kollégáinak Kiss Árpádnak, valamint
Kükedi Endrének is. A meghurcoltak
évtizedekig viselték nézeteik következményeit.
Kükedi Endre a kutatóintézetben
1997-ben társai nevében elmondott
beszédét a következő szavakkal zárta:
"Bocsánatkérésre ellenségeinktől nem
számítunk, pedig mi tudunk megbocsátani, de feledni sohasem."
Mai emlékünnepünk legyen főhajtás a
Martonvásári meghurcoltak előtt is.

Tisztelt Ünneplők!
Ne gondoljuk, hogy elegendő csak ünneplő lélekkel emlékeznünk. Más módszerekkel ugyan, de harcolnunk kell
ma is. Ne engedhetjük, hogy az ellentéteket szítók hada és az 50 százalékos
közöny beszennyezze 1956 forradalmának zászlaját.
Méltóságteljes, szép ünnepet kívánok!

„MINDIG ÚJ ÉLET
LESZ A VÉRBŐL”
A Martonvásári Beethoven Általános Iskola
'56-os megemlékezésének eseményei
1956 történelmi eseményei még a felnőtt korosztálynak sem
könnyűek, hiszen túl közeliek még az események, sokszor túl
személyesek ahhoz, hogy elfogulatlanul láthassuk és értékelhessük azokat. A 40-es 50-es korosztály még érti a korszak
jelképeit, még valamennyi ifjúsági dallamot dúdolni kezdi, ha
szóba kerül a korszak, de a fiatalabbaknak ezek a fogalmak
sokszor már csak a történelemkönyvek gépelt szavai. Ahhoz,
hogy tanítványaink közelebb kerülhessenek az 1956-os forradalom eseményeihez sok-sok fogalom várja, hogy megmagyarázzuk, megértessük: miért volt olyan fontos , hogy - Márai
Sándor szavaival - „egy nép kiáltott - aztán csend lett.”
Éppen ezért az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról rendhagyó módon emlékeztünk meg iskolánkban: projekthét
keretében alkottak, dolgoztak diákjaink.
Az ünnepi műsorok szervezője Bottyánné Márkus Olga volt,
aki közös versmondással vonta be a diákokat a közös ünneplésbe. A megemlékezésen fellépő énekkart Bodóné Polányi Tünde
vezette. Az évfolyamonként eltérő versek szövegét már korábban
lediktáltuk tanítványainknak, és tulajdonképp már ekkor kezdetét vette a közös munka, hiszen nemcsak a hangsúlyokat és szüneteket beszéltük meg az osztályokban, hanem azt is, hogy mit
jelentenek a sorok, amiket együtt mondanak majd el.
Majd megkezdődött az alkotó munka második szakasza:
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Vasi Krisztina tanárnő D. Kizmus Beatrix, Kisdi Gergelyné
és Huszár Hajnalka tanárnők segítségével megálmodta a
feladatokat, majd fáradhatatlanul gyűjtötték - és készítették
elő a kellékeket, hogy a diákok különböző órákon hozzáláthassanak a közös munkához. Sok-sok alkotás készült: pl.
korabeli Budapest makettje, a korszakot felidéző ruhatervek,
utcakövek az elesett hősök neveivel, versek, tablók az eseményekről, hímzések, karkötők, nemzeti színű virágok, Országház színezők. Alsósaink lyukas zászlókat és színezőket készítettek, felsőseink valamennyien megnézték a „Játsszunk
nyugodtan” című dokumentumfilmet, amely Puskás Ferenc
életén át mutatja be '56 eseményeit.
A diákok alkotásainak legjavát egy kiállítás keretében mutattuk meg az érdeklődőknek.
Az '56-os eseményekhez kapcsolódó alkotások létrehozása, az
ünnepi közös versmondás reményeink szerint közelebb hozta
diákjainkhoz a szabadságharc és az azt követő megtorlások
megértését.
Programjainkat egy színházi látogatás zárta: a Nemzeti Színház Tóth Ilonka című darabját nézte meg hetedik és nyolcadik osztályosaink egy csoportja. A több síkon futó, jelképek
sorát felvonultató darab megbeszélése méltó lezárása volt ünnepi megemlékezésünknek. | Rezessyné Zsoldos Erika
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A MAI
MARTONVÁSÁR
KÖZELGŐ 250.
SZÜLETÉSNAPJA
JEGYÉBEN

Az 1793-1794-ben felépült plébánia tervrajza (részlet)

Városunk nem mindennapi jubileum előtt áll:
2017. március 23-án lesz a 250. évfordulója
annak, hogy a település, amelyből az élet a török alatt teljesen kihunyt, a százhúsz éves puszta állapotából ismét feléledt. Ennek az immár
„harmadik honfoglalásnak” a kezdeményezője
és elindítója idősebb Brunszvik Antal volt, aki
az ispánja, Csernyey Ferenc uram útján a fenti
napon jelentette be Fejér vármegye közgyűlésén, hogy a pusztát betelepíti.

hez hasonló, azaz vallásfelekezetek, pártok, baráti- és érdekcsoportok feletti, és hátsó szándéktól mentes összefogásra!
Még időben vagyunk, s – a fiatalabb korosztályok tagjait is
bevonva (!) – alkothatnánk előkészítő bizottságot, szőhetnénk és vitathatnánk meg terveket, kereshetnénk anyagi
támogatókat stb.
A jobbágytelkek kimérésével Martonvásár, mint közigazgatási egység, ismét felkerült Magyarország térképére.
Az újdonsült jobbágyok listáján szereplő magyarok között
szereplő Orosz Péter a korábbi birtokos ökrös béreseként
majorsági cseléd volt. A többiek nagyobb részét viszont (az
ispánjukká tett kisnemes, Simoncsics Józseffel az élen) időE sorok szerzője meghatottan emlékezik vissza arra a két
sebb Brunszvik Antal hívta ide a felvidéki birtokairól. Ők
évfordulós ünnepségre, sőt ünnepségsorozatra, amelyeknek
pedig jöttek – sőt: az utódaikban (és olykor magyarosított
az „átkosban” részese, sőt a szervezői egyike lehetett: 1983névvel, de) – jó néhányan most is közban volt az első martonvásári óvoda
tünk élnek!
100. születésnapja, amelyet 1986-ban
Hát hozzájuk képest minden mai marBrunszvik Teréz halálának 125. évA lokálpatriotizmus, vagyis
tonvásári „gyütt-ment”-nek számít.
fordulója követett. A község aprajátannak a helynek a szeretete,
Tévedés ne essék, itt a „gyütt”-ön a
nagyját mindkétszer sikerült megmozahol élünk, a hazaszeretet erőhangsúly! Egyébként a „gyütt-ment”
gatnunk. Nem volt olyan intézmény,
próbája.
rosszalló értelemben használatos. (Pl.
szervezet, egyesület, sőt: igazgató,
„Nekem holmi gyütt-ment ne parantanácselnök és párttitkár sem, aki az
csolgasson!”) Szerencsére jóval többen vagyunk mi, a „gyütt
akciónkat a maga erejéhez mérten ne támogatta volna! A
maradt”-ak! Olyan két-, sőt olykor háromgyökerűek, amiTeréz-évfordulón rendezett ideiglenes kiállítást a kastély
lyennek magát Sütő András tartotta. Ám a „gyütt-maradt”földszintjén rendezhettük meg, a Brunszvik Teréz óvodaak tábora igen színes. Van, aki büszke arra, hogy a dédapja
alapítói tevékenységét, valamint az unokaöccse, Géza által
mint martonvásári katona, érdemérmekkel kitüntetve har1883-ban alapított, első martonvásári óvoda múltját bemucolt a Nagy háborúban, a nagyapja pedig a szovjet csapatok
tató kiállításunk anyagának a nem helyi vonatkozású részét
elleni harcban a hazáért hősi halált halt, de élnek köztünk
később hazánk több óvodája is bemutatta.
olyanok is, akik az ittlétet – a továbbállást fontolgatva – éppÚgy gondolom, a közelgő évforduló is méltó lenne a fentiekhogy elszenvedik.
A lokálpatriotizmus, vagyis annak a helynek a szeretete, ahol
élünk, a hazaszeretet erőpróbája („aprópénzre váltása”). Ennek egyik fontos megnyilvánulási formája: a múlt egyre ritkulóbb emlékeinek a tisztelete, összegyűjtése, megőrzése és
továbbhagyományozása. Kezdjünk hát hozzá!
Fogjunk össze, és tegyük emlékezetessé a harmadik martonvásári honfoglalás 250. évfordulóját! Ha mindenki, hangsúlyozom: a Városvezetéstől a legszerényebb lehetőségekkel
rendelkező Polgárig mindenki (!) megteszi azt, ami tőle telik,
nyert ügyünk van!
A történész a levéltárak és könyvtárak mélyén kutakodik.
A „tárgyiasult történelem” azonban – az Orbán-hegyi pincéktől a magtáron (granárium), templomon, kastélyon át a
legrégebbi házakig stb. – jelképesen szólva „a földön hever…”
| Üvegesné Hornyák Mária
Az Orbán-hegyi Győrffy-pince ajtaja (részlet)
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ELNÉZÉST, TÉVEDTEM!
Október elején egy táblázat került az asztalomra,
amelynek fejléc sorában „Utca megnevezése”,
„Munka megnevezése”, majd dátumok következtek október ötödikétől huszadikáig.

Útfelújítások Martonvásáron

Bercsényi köz

Sporttelep utca
Vörösmarty Mihály
utca

Rózsa utca

Erkel Ferenc utca

egyike palacsintát sütne az aszfaltozó brigádnak, másika kávéval kínálja őket. Magad uram, ha szolgád nincsen, elkértem
a BBK Központ fényképezőgépét, mert dokumentálni kell…
Múltak a napok, sorban készült el a többi utca is. Eső nem
volt, akkora nem, hogy a határidőt ne lehessen tartani.
Most, ahogy a fényképes beszámoló közzétételén tűnődöm eszembe jutott nagyapám mondása: „Szégyenbe nem akkor maradsz
fiam, ha tévedtél, hanem akkor, ha nem kérsz bocsánatot.”
Bocsánatot kérek, tévedtem!
| Nagy Árpád

Táncsis Mihály utca

Arany János utca

Ady Endre utca

Az Utca megnevezése alatt a következőket olvashattam:
Ady Endre u., Táncsics M. u., Vörösmarty u., Arany J. u.,
Rózsa u., Erkel F. u. Akik ezekben az utcákban laknak,
bizonyára sejtik, hogy a táblázat címe „Martonvásári útfelújítások műszaki ütemterve” lehetett.
Az volt. Nekem meg, bevallom, kétségeim.
Rákérdeztem, hogy ez mennyire komoly, a válasz pedig igencsak meglepett. Mint kiderült, ez idő alatt a hat felsorolt utca
mellett még a Bercsényi köz és a Sporttelep utca is megújul,
ha az időjárás engedi. Nocsak, van egy sunyi kapaszkodó, az
időjárás – gondoltam magamban. Némi cinizmussal hozzágondoltam még, hogy tudom én, ennyi utca nemhogy szűk
20 nap alatt, de 20 év alatt sem mindig készül el! Korom
miatt persze hangosan nem mondtam ki, nehogy szégyenbe
maradjak. Aztán meg, az utóbbi évek martonvásári tapasztalása, a gombamód szaporodó beruházások, fejlesztések ténye
is óvatosságra intett.
Hamarosan jöttek a hírek a Táncsics utcából. Az ott lakók
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TÁ JÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság! Kedves Martonvásáriak!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2016. november
15-étől hatályba lép Martonvásáron a települési rendet
érintő új önkormányzati rendelet, melyről az alábbiakban a legtöbb panasszal kapcsolatos új rendelkezésekről
nyújtok tájékoztatást.
A közelmúltban, a Polgármesteri Hivatalban munkába állt új
közterület-felügyelőnk, aki az eddigiekben figyelmeztetésekkel élt a szabályszegőkkel szemben, az új rendelet hatályba lépésével azonban lehetősége lesz – a szabálysértési tényállásokon túl – a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértőkkel szemben helyszíni bírságolásra, illetve az ilyen
magatartást elkövetőkkel szemben a jegyző közigazgatási
bírságot szabhat ki. A helyszíni bírság mértéke legfeljebb
50 000 Ft, míg a közigazgatási bírság természetes személy
esetében 200 000 Ft-ig, jogi személy esetében 2 000 000
Ft-ig is terjedhet.
A Képviselő-testület – reagálva a lakossági panaszokra is
– a közösségi együttélés alapvető szabályának minősítette különösen az alábbi magatartásokat:
- a közterület-használat rendjének betartása;
- az ingatlanok előtt található járdák tisztántartása, hóés síkosság mentesítése, valamint az úttestig terjedő
teljes területsáv tisztántartása, gyommentesítése;
- a keletkezett hulladéknak a megfelelő, arra kijelölt gyűjtőedényben történő elhelyezése;
- háztartás igényeit kielégítő, zajt keltő tevékenység (így
pl. fűnyírás, flexelés, elektromos fűrész használata) hétköznap reggel 7 óra és este 8 óra, szombaton reggel 9 óra
és este 8 óra, vasárnap reggel 9 óra és 12 óra közötti
időtartamban végzése;
- közterületeken lévő közkifolyó, vízmedence, vízfolyás, dísz-,
köz-, illetve szökőkút rendeltetésszerű használata;
- közterületről látható módon magánterületeken tilos hulladékot felhalmozni, valamint a növényzetet gondozatlanul tartani;
- hirdető, figyelmeztető- és tájékoztató tábla, papír,

i

transzparens élő növényzetre, utcabútorra, középületre, annak kerítésére, közműoszlopra és -építményre a közműszolgáltató engedélye nélkül, közösségi közlekedés céljára szolgáló épületekre, építményekre történő elhelyezése tilos;
- dohányozás – a törvényben meghatározott helyszíneken
túl – játszótereken, temető területén, sportközpont területén, megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben,
valamint annak külső határvonalától számított 10 méteres
távolságon belül, közintézmények területén és azok 50 m-es
körzetében, a dohányzásra kijelölt területek kivételével, tilos.
Ezek mellett fontos, hogy számos esetben állattartás miatti kellemetlen szaghatás ügyében fordultak a lakosok
panasszal a hivatal felé. Ilyen esetekben az önkormányzat
állattartási rendeletében foglaltak be nem tartása büntethető, illetve környezetvédelmi eljárás megindítására fog sor
kerülni a jövőben, indokolt esetben.
Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó
szabályok nem változtak, arra szeptember 1. és április 30.
között van lehetőség a szombatok, vasár-, valamint
ünnepnapok kivételével.
A közterület-felügyelő a KRESZ-ben foglaltak be nem tartása esetén is – hatáskörében – a jövőben élni fog a figyelmeztetésen túl a pénzbüntetés lehetőségével is, így kérjük
településünkön is tartsák be a parkolási, közlekedési szabályokat is.
A rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatalban,
valamint a www.martonvasar.hu honlapon a Városháza/
Önkormányzati rendeletek menüpontban, illetve a www.njt.hu
honlapon az önkormányzati rendelettárban.
Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a szabályokat és a
békés, kellemes közösségi lét és élet érdekében tartsuk be azokat!
| Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

TÁ JÉKOZTATÁS

LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS
A VHG Nonprofit Kft. ezúton értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy elektronikai hulladékgyűjtést
szervez az alábbiak szerint:
Időpontok:
2016. november 20. vasárnap 8.00-12.00 óra között
2016. november 21. hétfő 7.00-10.00 óra között
Helyszín: Martonvásár, Dózsa György út 6. (volt TSZ udvar)
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Az alábbi elektromos készülékeket vesszük át egészben:
• televízió • hűtőszekrény, mosógép • háztartási elektromos
cikkek (kávédaráló, lemezjátszó, hajszárító, mikrohullámú
sütő, porszívó, stb.) • számítógépek, monitorok • csatlakozók,
kábelek, távirányítók
A helyszínen kérjük bemutatni a legutolsó számlalevelet
vagy hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekket!
Egyéb hulladékot a fent meghirdetett időpontban nem
áll módunkban átvenni (pl. patronok, tonerek, elemek,
akkumulátorok, kommunális hulladék)!
Együttműködésüket köszönjük!
| VHG Kft.
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XIV. JÓTÉKONYSÁGI
KARÁCSONYI VÁSÁR!
Az idei télen december 10-én, szombaton rendezzük a hagyományos Jótékonysági Karácsonyi Vásárt. A vásár fő célja
az adománygyűjtés, mellyel ezúttal a rászoruló helyi nagycsaládokat támogatjuk. Sok szeretettel és széles kínálattal
– süteményekkel, teával, és közösen készített vásárfiával –
várjuk a kedves vásárlókat, akiknek önzetlen hozzájárulásával remélhetőleg minél több családon segíthetünk.

SZERETET FÁJA

40 GYERMEK VÁRJA ANGYALKÁ JÁT!

Programok:
7-13 óra | Karácsonyi vásár
10 óra | Betlehemezés – a Martonvásári
Művészeti iskola diákjainak előadása
11 óra
| Mesejáték
A karácsonyi vásár helyszíne a BBK Központ udvara és színházterme (Emlékezés tere 2.). A Mesejátékra belépőjegyek
300, illetve 500 Ft-ért kaphatók, a befolyt összeget szintén a
családok megsegítésére fordítjuk.
Kézműves készülődéseink a vásár napjáig még tartanak,
minden kedden és csütör tökön, 17.30 órától tar tjuk az
Óvodamúzeum közösségi helyiségében, amelyen mindenkit
szívesen látunk!
Érdeklődés és további információ:
Dolinka Zsoltné Éva, telefon: 06 30/384-4382
Gáborné S. Edina, telefon: 06 20/515-3950
| G. S. Edina

MARTONVÁSÁR
ADVENTI NAPTÁRA
24 NAP – 24 AJÁNDÉK

Bizonyára sokan emlékeznek, amikor gyermekként alig várták
a reggelt, hogy kinyithassanak egy újabb ablakot az adventi
naptárban, ami mindig valamilyen ajándékot rejtett.
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Mára talán már magyaráznunk sem kell, mit jelent Martonvásáron a „Szeretet fája”. Sok martonvásári gondolta úgy az elmúlt években, hogy segíteni szeretné azon gyerekek családját,
akiknek a karácsony kicsit fakóbb fénnyel csillogott.
Az Óvodamúzeum InfoPontjánál felállított karácsonyfát a „Szeretet fájává” varázsolták át az adakozó martonvásáriak. Napokon belül elfogytak a fenyőre aggatott kis dobozok, amelyeken
egy-egy gyermek neve és karácsonyi kívánsága volt olvasható.
A kívánságok valóra váltak, a gyermekek szemei újra csillogtak.
Idén is hasonló támogatásra számítunk. 40 dobozkát helyezünk ki az Óvodamúzeum InfoPontjánál felállított fenyőre,
amelyeket adventváró programunk napjától, november 26tól angyalkákká varázsolhat bárki, aki meg szeretne ajándékozni egy kisgyermeket, hogy ne csak kívánság maradjon a
hőn áhított karácsonyi ajándék.
A jótékonysági akció december 11-ig tart. A gyerekek még
Karácsony előtt átveszik a csomagokat egy meghitt, ajándékátadó ünnepségen, ahol a „Szeretet fája” alatt kakaózhatnak, mesét hallgathatnak, játszhatnak, kézműveskedhetnek.
Köszönjük minden segítő szándékú angyalkának, ha eljön,
levesz egy dobozkát és hozzájárul a rászoruló gyerekek és
családjuk karácsonyának szebbé tételéhez!
További információ: 22/ 460-065.
| Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

Az ablakok és a napok fogytak, és egyre közelebb került a
Karácsony. Azt is tudjuk, hogy Karácsony előtt mindenki rohan. Mi csak 1 percet „kérünk”, azaz adunk, méghozzá ajándékot. Sok-sok meglepetéssel várjuk a HOZZÁNK betérőket!
Nyerhetnek többek között: 4 főre szóló vacsorát, egy kellemes kávézást egy finom sütivel, könyveket, CD lemezeket,
hangos könyveket, színházbelépőket, csocsózást, x-box csatát 3 órában, a kemence terület és a kiállító tér ingyenes
magáncélú használatát is.
Nincs más dolguk, mint nyitvatartási időben bejönni az
Óvodamúzeumba (dec.19-től zárva), figyelni a BrunszvikBeethoven Kulturális Központ Facebook oldalát, www.
facebook.com/bbkozpont december 24-ig, minden nap.
Senki nem távozik ajándék nélkül, de hogy ki lesz az aznapi
nyertes, az a szerencsén is múlik.
Várjuk együtt a Karácsonyt!
| Óvodamúzeum
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FORGATAG AZ
ÓVODÁBAN
A Mihály naphoz kapcsolódóan nagyon sok szólást, hagyományt ismerünk, de a régebbi korok
emberei még többet ismertek. Ezekkel szerettük volna megismertetni a mai gyerekeket.
Ilyenek voltak:
Őszi évnegyedkezdő nap. Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják be a legtöbb állatot a faluba, ekkor
lépnek szolgálatba az új pásztorok. Bérfizető, pásztorfogadó
napnak is tartották Mihály napját. Megszakad a fű gyökere,
megszűnik a mézelés, a halak a víz fenekére húzódnak. Megkezdődik az őszi vetés.
Farkas ünnep a hegyi pásztoroknál, a télre mutató nap az időjárás-megfigyelés szerint. A pásztorok úgy tartják: ha Mihály
nap éjszakáján összefekszik, egymást melegítve a birkanyáj,
kemény lesz a tél, ha egymástól távolabbra feküsznek, enyhe
telet várhatunk. A Mihály napi mennydörgés szép őszt, de
kemény telet jelent.
Ha ezen a napon dörög az ég, hosszú őszre van kilátás: "Szent
Mihálykor keleti szél, nagyon kemény telet ígér." Ha ezen a
napon még itt van a fecske, úgy karácsonyig nem lesz hideg.
A fenti jóslatok közül talán csak a fecskék jelenléte volt tapasztalható idén Mihály napkor, amikor is verőfényes napsütésben megtartottuk hagyományőrző céllal Mihály napi
forgatagunkat. Szombat délelőttre vendégül hívtuk az óvodába járó gyermekeket, szüleiket, testvéreiket, hogy a régóta
hagyománnyá vált családi napunkat most más köntösben

ünnepeljük együtt. Igyekeztünk úgy megszervezni ezt a napot, hogy egy kicsit a régi világot is becsempésszük ebbe a
délelőttbe. A hangulatot a váli Bíbor Néptáncegyüttes táncosai biztosították műsorukkal, majd az azt követő táncházzal.
A programokat jó hangulatú vásár is színesítette, melyen a
kreatív szülők és gyerekek portékáit adták-vették.
Ez a nap rengeteg programban bővelkedett, teraszainkon kolléganőim vezetésével kézműves foglalkozásokon lehetett részt
venni őszi termések felhasználásával. KRESZ pályánkon és környékén mozgásos játékok folytak. Sok gyerek és felnőtt arcára
csaltak mosolyt a régi idők népi játékai. Udvarunk sarkában kisebb házi állatok és egy boci viselték türelemmel, hogy a gyerekek örömüket leljék az állatsimogatásban. A délelőtt zárásaként
„A Nyúl meg a sün” című mesét nézhettük meg.
A színes, vidám programok mellett mindenki jól lakhatott a
helyben készített ételekből.
A rendezvény nagy sikeréért köszönetet mondunk: Cseprekál
Istvánnak, Kramár Attilának, Ambach Attilának, Koncz Zsoltnak és családjaiknak, Süle Józsefné Rózsikának, Deák Móninak, Kastély Cukrászda és a Für Elise Kávéház vezetőinek és
segítőinek. Minden lelkes szülőnek, és az óvoda dolgozóinak.
| Bíber Dóra • Óvodapedagógus

ELHASALTUNK
Ritkán van alkalma egy látogatónak a Nemzeti Galéria padlóján hasalni úgy, hogy nem szólnak rá, sőt, biztatják: dolgozzon csak nyugodtan.
Nos, nekünk lehetőségünk volt mindezt megtapasztalni az őszi múzeumi napunk során….
Sokan vannak úgy a mi korosztályunkból, hogy ha tanáraink,
szüleink kimondják a múzeum kifejezést, rögtön azt gondoljuk,
hogy unatkozni fogunk. A végén persze többnyire pozitívan
csalódunk, és ez most is így volt. Sulyokné Kati nénivel és
Cseh Vali nénivel egy csütörtöki napon a Nemzeti Galériába
indultunk. Már a vonat megérkezése után, a Déli pályaudvarnál jobbnál jobb programokkal álltunk elő: pizzázó, sétálgatás,
galambvadászat, de tanáraink kérlelhetetlenül a Budai Vár felé
vezető lépcsősor felé vették az irányt. Bár az elején tiltakoztunk, de megérte: a lépcsők tetején rácsodálkozhattunk Budára.
( S persze nem hagytuk ki a csodás autókat sem, az úton elsuhanó gyönyörű M3-ast és BMW-t sem. )
Galéria udvara lélegzetelállítóan szép volt: a növények rendezettsége, a szobrok kecses, művészi megformálása sokunkat
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megragadott. Belépve a hallba tovább fokozódott a látvány, az
aranydíszítés és a márvány belső remekül kiegészítették egymást. Az idegenvezetőnk nagyon kedves, közvetlen és türelmes
volt, beszélt az egyes időszakokra jellemző festményekről, ruhatípusokról, az akkori szokásokról , a szobrászat fortélyairól.
Megtekinthettük a híres királyi profil-domborműveket Mátyás
királyról és nejéről ,majd a Galéria padlóján hasalva mi magunk
készíthettük el alkotásainkat, amit nagyon élveztünk.
Ezután felmehettünk a Kupolába, és megcsodálhattuk a gyönyörű kilátást, (valamint a Német Túraautó bajnokság autóit!!)
A Várból a Budavári Siklóval jöttünk le, ami mindannyiunknak
nagyon tetszett. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat nevettünk és még tanultunk is.
| Hamary Márkus Viktória, Szabó Anna, Gábor Ákos • 8.b
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KERTBARÁTOKTÓL
November az őszutó hónapja, az év tizenegyedik, a római naptár kilencedik hónapja. Magyar
neve Szent András hava. A hónap utolsó dekádjában a Nap a Nyilas csillagképbe lép.
A pihenni térő természet, a rohamosan rövidülő nappalok,
a ködös-nyírkos időjárás az elmúlás, a halál gondolatát ébreszti a természetben élő, dolgozó emberben. Ezért a hónap
elején halottairól emlékezik meg, melynek emblematikus
virága a krizantém. E pompás virág az indiai buddhista kertekből indult világhódító útjára. Számtalan változatával nem
csak szeretteink sírjait díszíthetjük, de a kert és a lakás hálás
virágai is.
Az egyre hosszabbodó sötétséget mind több vígassággal múlathatjuk Szent Hubertusztól Erzsébetig. A bortermelő magyar ember számára kiemelkedik Szent Márton ünnepe. A
317 táján Pannóniában született szent neve napján (nov.11.)
a libasült mellé az újbort kóstolták meg. Persze a sültből a
papnak is illett küldeni, de gyarló földiként a legsoványabb
rész a püspökfalat került e megtiszteltetésre.

Kert

A fagyok beállta előtt szedjük fel a téli retket és sárgarépához hasonlóan, gondosan tároljuk. A lehullott leveleket
ássuk be a talajba, esetleg komposztáljuk, vagy szárazon
égessük el. Kezdjük meg a gyümölcsfák törzsének tisztítását,
kaparását. Tisztítsuk ki a fák sebeit, távolítsuk el a taplógombákat. A sebeket fémmentes olajfestékkel kezeljük le. Vágjuk
ki és semmisítsük meg a letermett málnavesszőket. A fagyok
beálltáig végezhetjük a málnasarjak, facsemeték és szőlőoltványok ültetését. A védettebb helyeken, így Martonvásáron
is megél és egy kis szerencsével szép termést hoz a füge és
a szelídgesztenye. Mogyoró bokor helyett oltott törzses oltványt ültessünk. Az elültetett csemetéket alaposan öntözzük
be, törzsüket újságpapírral kötözzük be, védjük a nyúlrágástól és fagytól. Ássuk fel a letisztított ágyásokat utat engedve
a téli csapadéknak. Helyezzük ki a madáretetőket és odúkat.
Olajos magvakkal kezdhetjük a madáretetést. Száraz időben
végezhetünk egy őszi lemosó permetezést, majd enyhén lúgos
vízzel alaposan mossuk át a gépet. A megtört mandula, dió
héját érdemes a nyári flekkensütéshez eltenni. Füstmentes,

tartós parazsa van. A megtisztított magokat vászonzacskóban hűvös helyen tárolhatjuk. A kerti medencéket víztelenítsük és takarjuk le, hogy a téli csapadék ne jusson bele, mely
károsíthatja. Növényeinket fagymentes helyen teleltessük.
Időnként meg kell locsolni, nehogy kiszáradjanak. A betárolt gyümölcsöket rendszeresen ellenőrizzük, a beteg, hibás
darabokat távolítsuk el. A tároló helyiség levegőjét rendszeresen kénezzük.

Szőlő, pince

Kezdjük meg a szőlő ásását, takarását. Szedjük meg a tavaszi
oltáshoz a simavesszőket. Felhasználásig nedves homokban,
fagymentes helyen tároljuk. Szedjük fel a gyökereztető iskolát. Válogatás után ültessük állandó helyükre az oltványokat.
A szőlőoltványokat csak tavasszal kell visszametszeni. Ültetés után földdel gondosan takarjuk be.
Az idei borok gyorsan kiforrtak. Mielőbb fejtsünk és kénezzünk, hogy az újbor ne maradjon a seprőn. A seprő tele van
olyan anyagokkal, melyek káros utóerjedést indíthatnak be.
Fejtéskor ügyeljünk arra, hogy „darabban” sose maradjon a
hordó vagy üvegballon. A bor tisztaságát, állóképességét fejtés előtt Deriton alkalmazásával (30-50 g/100l) javíthatjuk.
Az óborokat továbbra is gondosan kezeljük. Szükség szerint
kénezzük, fejtsük, és ha tehetjük, palackozzuk.
Idén sajnos sok hordó üresen maradt. A hordó falán kiváló borkő
alatt kedvező feltételek alakulnak ki egyes penészgombák számára. Ezért a borkövet el kell távolítani. Régen lánccal végezték
ezt a műveletet, ma kiváló vegyszerek kaphatók erre a célra.
A borászati eszközöket gondosan mossuk el és szárazon tároljuk. A pincét folyamatosan takarítsuk és a penészedés
elkerülése érdekében kénezzük a levegőjét. Ellenőrizzük a
kifőzésre szánt törkölyt. Tömörítés, légmentes lezárás biztosítja a penészesedés elkerülését, a zavartalan erjedést.
Amint lehet, főzessük ki.
| Uhrin Gábor

APRÓHIRDETÉS

SZERETNÉL EGY ADVENTI KOSZORÚT?

Akkor gyere el 2016. november 26-án, szombaton
10 - 12 óra között az Óvodamúzeumba.
Alapanyagok a helyszínen vásárolhatók.
Várunk minden kreatív kezű, alkotni vágyót!
A karácsonyi hangulatról mi gondoskodunk!

Földszintes családi házakat keresnek ügyfeleim,
12-mFt-tól Martonvásáron, és a környező telepüéseken.
| Eötvös Péterné • 06 30 3410 975
eotvos.beata@t-online.hu • www.ingatlan-martonvasar.hu
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GYERMEK
SAKKVERSENY
Lezajlott a VI. id. Pammer Endre sakkverseny
soron következő fordulója, amelynek október 29én Martonvásáron a BBK Központ adott otthont.
A rendezvény színvonalát emelte Csom István olimpiai
bajnok jelenléte, aki a díjakat adta át bajnokainknak.
A sakkverseny mellett LEGO verseny is zajlott, és a vendégfogadással is kitettek magukért a szervezők.

EREDMÉNYEK:

2. korcsoport
I. Kiss Gergő
II. Kajzinger Panna
III. Krizsán Balázs

Kezdők
I. Méhes Zalán
II. Bazsár Alex
III. Verhoczki Patrik

3. korcsoport
I. Czibere Zétény
II. Fábián Péter
III. Horváth Tibor

1. korcsoport
I. Tamási Levente
II. Horváth Gergely Álmos
III. Körtélyesi Szilárd

4. korcsoport
I. Horváth József
II. Sarok Péter
III. Fodor Árpád
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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
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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
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Németh Nóra
Németh Vanda
Gál Nikoletta
Kántor Ferenc
Holhós Bendegúz
Szalkai Zorka Veronika
Almási Bence
Gal Frida
Kovács Emil
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Kazi Csaba Jenő / 59 éves
Pálinkás Zsolt / 47 éves
Somkuti László / 54 éves
A múlt havi újságban Beinróhr
Lászlóné korát tévesen 93 helyett
66 évesnek írtuk. A tévedés miatt
elnézést kérünk!
| Nagy Árpád

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

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

NOVEMBER 24. / 17.00 / BBK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Vas Imre temetésén
megjelentek, virágot, koszorút helyeztek el sírján. Külön
megköszönjük dr. Simon Endrének áldozatkész segítségét.
| A gyászoló család
Köszönjük mindazoknak, akik Pálinkás Zsolt temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
| A gyászoló család
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SPORTKÖZPONT
ÁTADÓ
Október 22-én, szombaton átadták a Horváth
Ottó Sportközpontot.
A hivatalos átadó ünnepség 2016. október 22-én 9.30 órakor
fúvósok műsorával kezdődött.

Mit is ünnepeltünk?
Az elkészült beruházást, reméljük, mindenki személyesen
is megtekinti előbb-utóbb, ezért csak számszerűsítjük a
fejlesztést:
1. Új öltözőépület nézőtérként funkcionáló tetőterasszal
-180 millió forint
2. Nagyméretű műfüves pálya - 151 millió forint
3. Kerítés, automata öntözőrendszer, parkoló - 24 millió forint
4. Utca aszfaltozás - 9 millió forint
A BERUHÁZÁSOK ÖSSZÉRTÉKE: 364 MILLIÓ FORINT

Kinek épült?
A településen jelenleg 9 korosztály/csapat működik két
egyesület szervezésében.
A 100%-os önkormányzati tulajdonú MartonSport Nonprofit
Kft. nem csak a beruházások megvalósításáért felel, hanem
az utánpótlás nevelést szervezi hat csapattal (U7, U9, U11,
U13, U17, U19), míg a nagy múltú (85 éves) Martonvásári
Sport Klub az U16, felnőtt és az öregfiúk csapatokat működteti.
A szakmai munkát elsősorban Patkós Csaba edző (volt NBIes labdarúgó, Ferencváros) neve fémjelzi, munkája elismeréseként pár évvel korábban a megyei legjobb utánpótlás
edzőjének is megválasztották.
A sportközpont névadója Horváth Ottó, aki a településen
előbb kézilabda csapattagként, majd polgármesterként és
egyesületi elnökként sokat tett a helyi sportélet felvirágoztatása érdekében.

A 21-i sajtótájékoztatón hallottuk
Dr. Szabó Tibor bevezetőjében elmondta, hogy a helyi Képviselő-testület alapfilozófiája második ciklusában is az, hogy
szolgálja a település lakosságát. Ezzel az új intézménnyel
pedig kifejezetten az ifjúságért, a gyerekekért és a sportolni
vágyókért tettek.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a kormányzat szerepét emelte ki. 2010-ben ugyanis az eladósodott önkormányzatok álmodni sem mertek hasonló beruházásokról.

"Öreg" fiainkkal látványosan és barátságosan zárult
műfüves pályánk felavatása
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Dr. Szabó Tibor, Tessely Zoltán, Nyilasi Tibor, dr. Porvay Judit
és Tóth Balázs felavatják a sportközpontot.

Adósságuk konszolidációját, valamint a helyben élők komoly
szakmai előkészítése tette lehetővé az ilyen, európai színvonalú épületegyüttes létrejöttét. „Martonvásári gyerekként” –
jegyezte meg – belelát az itteni emberek igényébe, amelynek
ez az európai szintű fejlesztés tökéletesen eleget tesz.
„Az összefogás, amely a lakosság és a város vezetése között kialakult, lehetővé tette, hogy komoly beruházások
valósuljanak meg, olyanok, amelyek az itt élő emberek
életminőségét javítják” – mondta.
Bánki Erik, az MLSZ elnökségi tagja, a Parlament Gazdasági bizottságának tagja újságírói kérdésre adott válaszában jelezte, hogy az MLSZ tervei szerint a későbbiekben az
üzemeltetés, illetve a gyerekek sportolásának biztosítására
szánt költségek elszámolása lehetséges lesz TAO- ból. Tehát számíthatnak rá a települések és a sportegyesületek,
az üzemeltetők, hogy újabb 5 évre ez a támogatási rendszer
fennmarad, így ezeknek az objektumoknak a fenntartása és
üzemeltetése társasági adóból nagyrészt fedezhető lesz.
A támogatási időszak után viszont a saját lábra állítás a cél.

Pályaavató Nyilasi Tiborral és
a Fradi öregfiúkkal
A Horváth Ottó sportközpontnak az átadására Nyilasi Tibor
közreműködésével került sor. Az egész napos szombati eseményt kegyeibe fogadta az időjárás. A gyermekek kiváló körülmények között játszhattak az intézményi Bozsik-tornán,
amit NB III-as focimeccsek követtek. Ezután Martonvásár
U17-es csapata 3:1-es vereséget szenvedett Érd hasonló csapatától, majd az U19-es csapat 2:1-re nyert ugyancsak Érd
ellen.
15 órakor a felnőtt csapatnak némi meglepetésre a megyei
első osztályban a 2. helyen álló Bicske ellen sikerült győzelmet aratni. Ezt gálamérkőzés követte, amelyen az FTC
öregfiúk rúgták a bőrt a közönség és a helyi öregfiúk nagy
örömére, békés 4:4-es döntetlennel zárva a martonvásári
labdarúgó fiesztát.
A fociünnep alatt jótékonysági akció zajlott, amelynek során
finom ételeket, sütiket vásárolhattak a látogatók, melynek
bevételét a labdarúgó utánpótlás támogatására ajánlották
fel. Ugyanúgy a tombola bevételét is, amelyen az FTC öregfiúk által aláírt mezt, futball labdákat és labdarúgó évkönyveket sorsoltak ki.
| MartonSport, Forum Martini
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