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Szeptember 18-tól a Deák Ferenc utcába
csak engedéllyel lehet behajtani az
új iskolaépület építési munkálatai miatt.

Martonvásár Város Önkormányzata
kéri a lakosok településrendezési terv
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A Székesfehérvári Egyházmegye
fenntartásba került a
martonvásári katolikus óvoda.
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POLGÁRMESTERI SOROK
A tanévnyitó kapcsán meg kell említeni
egy jó hírt: szeptember 18-án megkezdődik
az új iskolaszárny építése.

SZÍNHÁZI BEMUTATÓ
Hamarosan útjára indul a két korosztályra
tervezett Gyermek- és Ifúsági Színházi Bérlet

16. oldal
MAGYAR NÉPDAL NAPJA – SZEPTEMBER 16-17.
Annyi program várja a látogatókat a IV. Magyar Népdal Napján, hogy arra a Forum Martini teljes
16 oldalas terjedelme is kevés lenne. Érdemes lesz kilátogatni a 16-17-i hétvégén a főtérre!

ESEMÉNYEINK

								
SZEPT. 15-17. |
		

MAGYAR NÉPDAL NAPJA
ÉS KÍSÉRŐ PROGRAMJAI
részletek a 16. oldalon

SZEPT. 22.
|
		

Premier Shakespeare:
Szentivánéji álom
a MASZK előadásában (premier)
Jegyár: 1200 Ft / Jegyek elővételben az
Óvodamúzeum InfoPontján kaphatók!
		
19.00 órakor
		
BBK Központ színházterme
SZEPT. 29.

|

Tessely Zoltán országgyűlési
képviselőnk fogadóórája
		
17.00 órakor
		Városháza

SZEPT. 30.
|
Polgármester házhoz megy
		
14.00 órától
		
Rákóczi utca, Ady utca, Vasvári utca

SZEPT. 30.
|
Népmese napja
		
10.00 órától 12.00 óráig
		Könyvtár
OKT. 01.
|
		
		

A felújított katolikus
közösségi ház
(a volt plébániaépület)
ünnepélyes átadása és megáldása
		
11.15 órakor

OKT. 06.
|
Aradi vértanúkra emlékezünk
		
18.00 órakor
		
BBK Központ színházterme
		
Emlékezés tere
OKT. 07.
|
Bencsik Sándor Emléknap
		
14.00 órától 02.00 óráig
21.00 Deák Bill Blues Band
		koncert
		
BBK Központ udvar

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasók!
Ha az utcán ünneplőbe öltözött gyereksereg siet az iskola
felé, akkor biztosak lehetünk benne, hogy vége a nyárnak,
eljött a tanévnyitó, és kezdetét veszi az iskola. Szeptember
elsején megnyitottuk az új tanévet, bár úgy éreztem, a gyerekek szívesen maradnának még egy-két hétig otthon. A tanévnyitó kapcsán meg kell említeni egy jó hírt: szeptember
18-án megkezdődik az új iskolaszárny építése. Sikeres közbeszerzés után megindul a kilenc tantermes új iskolaépület
kivitelezése, mely várhatóan jövő év júniusára elkészül, így a
Járási Hivatalból kiköltözhet hat osztály. Az iskola épületét
összekötjük a művészeti iskolának otthont adó malommal is.
Ennek köszönhetően egy olyan intézmény készül el, melyet
megálmodtunk, ahol a gyerekek reggel 8-tól késő délutánig
– a testnevelés órán keresztül egészen a hegedűóráig – mindenféle sport- és művészeti tevékenységben részt vehetnek.
Miután az építkezés befejeződik, megkezdődhet a régi iskolaépület energetikai felújítása, melyre elnyert pályázatunk
van, ami magában foglalja a tető felújítását, a teljes fűtési
rendszer cseréjét. Új szigetelést és új külsőt kap az épület.
Természetesen az építkezés és a felújítás mindig nehézségekkel jár, mindig gondot okoz. Most elsősorban a közlekedésben és a parkolásban lehetnek fennakadások, hiszen az új
szárny a mostani iskolai parkoló helyére épül. A tanároktól, a
szülőktől, de mindenekelőtt a gyerekektől sok türelmet és
odafigyelést kérünk. Igyekszünk javítani a parkolási helyzetet, és olyan bejáratot biztosítani reggelente, hogy mindenki
zavartalanul juthasson el az iskolába. Ezzel kapcsolatban az
iskola vezetésén és a szülői munkaközösségen keresztül
konkrét információkat is el fogunk juttatni Önökhöz.
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Az iskolai parkoló megszűnik ugyan, de cserébe újat alakítunk ki, mely a remélhetőleg 18-án elkészülő Rákóczi utcán
egészen a majdan felújítandó és bővítendő orvosi rendelőig
fog tartani. Majdnem 30 új parkolóhellyel bővül városunk,
mely még komfortosabbá teszi az itt lakók életét. Ezzel párhuzamosan folyik az Ady és Vasvári utcák felújítása is. Ezúton is elnézést kérek, és köszönöm a türelmet, melyet az
érintett utcák lakói tanúsítottak az elmúlt időben.
Minden észrevételt, minden igényt, és minden jogos panaszt,
mely az építkezés során felmerült, igyekeztünk orvosolni, de
képességeink és anyagi forrásaink ebben a tekintetben végesek. Ha esetleg valami nem úgy készült el, ahogy Önök
várták, akkor igyekszünk ezt kijavítani. A két utcának a felújítása több mint 100 millió forintba került, melyet a megtakarításainkból és a kormányzati támogatásból tudtunk finanszírozni. Meg kell jegyezni, hogy összevetve ezt a forrást
a kommunális adó mértékével, csak erre a két utcára két évi
lakossági kommunális adót kellett volna elköltenünk, ha
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nem takarékoskodunk, és ha a kormány nem segít ki minket.
Kérem Önöktől, hogy óvatosan közlekedjenek, vigyázzanak
egymásra, és használják boldogan az új útjainkat.
Van még egy régi adósságunk, amit igyekszünk teljesíteni, ez
pedig a lakópark és Erdőhát csatornázása. Nagy előrelépést
tettünk az ügyben, ugyanis a kivitelezővel (Colas Zrt.) aláírtuk a szerződést, és napokon belül megkezdik a munkálatokat. Először a ráckeresztúri tisztítót cserélik le és újítják fel,
majd ezután következik a lakópark és Erdőhát csatornázása.
Ebben az ügyben is szeretném megköszönni az ott lakók
hosszan tartó türelmét, és bízom benne, hogy mindannyiunk

A Mirrotron nevű cég olyan neutronsugaras vizsgálóberendezéseket fog gyártani és fejleszteni, melyek lehetővé teszik a
nagyipari szerkezetek vizsgálatát is. Ilyen technológia a világon nagyon kevés helyen van. Bízunk benne, hogy az első
fecske további cégeket is városunkba vonz majd. Ez üzletileg
sem rossz befektetés részünkről, hiszen az egy hektáros területet ennek a cégnek 50 millió forintért értékesítettük.
Kedves Barátaim, Kedves Martonvásáriak! Remélem, mindenki kellemesen töltötte a nyarat, és feltöltődtek testileglelkileg. Már készülünk a szép őszre, melynek első nagyszabású és színvonalas rendezvénye a Magyar Népdal Napja.
Mindenkit sok szeretettel várunk egy kis kikapcsolódásra,
beszélgetésre, a muzsika és kultúra élvezetére.
Üdvözlettel:
|  Szabó Tibor • polgármester
megelégedésére fog majd működni az új csatornarendszer.
Ahogy az előző hónapokban is írtam, nagyon sok feladat vár
még ránk az elkövetkezendő két évben. 6-7 olyan projektünk
lesz, melynek keretein belül városunk megújul. Várom, és bízom benne, hogy sok javaslattal segítik majd a munkánkat.
Végezetül egy olyan hírt is szeretnék megosztani Önökkel,
mely hosszú távú terveink tulajdonképpeni első gyümölcse.
Az elmúlt héten olyan vállalattal írtunk alá szerződést (több
mint egymilliárdos martonvásári beruházásról), mely a világpiacon is jelen van. Mindez egybecseng azzal a törekvésünkkel, hogy olyan új technológiákat megjelenítő cégeket
szeretnénk idecsábítani, melyek hosszú távon is biztosítják
Martonvásár bevételeit és fejlődését.
Előadást tart: Pletser Tamás – „A vértanúk özvegyei és árvái –
Családi sorsok a Haynau-i megtorlásban” címmel.
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FELHÍVÁS

KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK
AZ ISKOLÁNÁL
Kedves Martonvásáriak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az új iskolaszárny
építése miatt a következő közlekedési változásokra lehet számítani 2017. szeptember 18-tól.
Az új iskolaépület építési területének környezetében foganatosított óvintézkedések miatt a nagy iskola Polgármesteri
Hivatal felőli bejárata lezárásra kerül, így az intézmény csak
a főbejáraton keresztül lesz megközelíthető. A Járási Hivatal
épületében működő osztályokat a lapostetős épületrészen
keresztül érhetik el.
2017. szeptember 18-tól a Polgármesteri Hivatal és a
Mentőszolgálat épülete mellett nyíló Deák Ferenc utcában
behajtási tilalom lép életbe. A kihelyezésre kerülő félpályás
fix útakadály mellett ezentúl csak a Mentőszolgálat, az ott
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élő lakosok és a különleges engedéllyel rendelkező autósok
hajthatnak be az utcába. A gyalogosok számára továbbra is
biztosítjuk a Malomudvar és az iskolaudvar közötti átjárást.
Megkérjük továbbá azokat a szülőket, akik gyermekeiket
autóval szállítják, hogy lehetőségükhöz mérten mellőzzék a
gépkocsi-használatot a torlódások elkerülése érdekében. Célszerűnek tartjuk hangsúlyozni, hogy gyalogszerrel vagy kerékpárral küldjék iskolába a felsőbb osztályos gyermekeket.
Ennek elősegítése érdekében az önkormányzat polgárőri és
közterület-felügyelői részvétellel fogja biztosítani a Rákóczi
utcai gyalogátkelőt, illetve további kerékpártárolók kerülnek
kihelyezésre a nagy iskola elé.
Amennyiben nincs lehetőségük gyermeküket gépkocsi nélkül célba juttatni, kérjük a térképen megjelölt várakozási helyeket vegyék igénybe. Az autósok számára gördülékenyebb
iskolai elérés érdekében jövő nyárig megváltoztatjuk a Deák
Ferenc utca, a Széchenyi utca és a „Martoni-vízfolyás melletti tehermentesítő út” (Kossuth tér szélén) kötelező haladási
irányát, egyirányúsítjuk azokat.
Köszönjük a megértésüket és a türelmüket!
Köszönettel:
| Martonvásár Város Önkormányzata
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK TÖBB
RÉSZTERÜLETET
ÉRINTŐ
MÓDOSÍTÁSA
A Martonvásár város területén megvalósuló
ipari telephely kialakításával, valamint agrárinnovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2016. (V.
3.) Korm. rendelet alapján Martonvásár Város
Önkormányzata megindította a város településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás
keretében történő módosítását.
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A módosítás célja - a kormányrendelettel összhangban - a
település külterületén:
1. Az M7 autópályától északra fekvő területeken ipari		 gazdasági terület kijelölése.
2. A Rózsa - Szőlőhegyi utcától délnyugatra húzódó sávban
		 lakóterület kijelölése.
3. Turisztikai és közjóléti erdő övezetébe sorolt területek
		 határának pontosítása és ezek cseréje, a tényleges
		 használatnak megfelelő besorolás érdekében
		 (Szent László-patak – 30A vasútvonal – M7 autópálya
		 által határolt területen).
4. Kismarton mellett korábban kijelölt, de be nem épített
		 gazdasági terület visszaminősítése mezőgazdasági
		 területté, a valós használatnak megfelelően.
A módosítás munkaközi anyaga elkészült, megtekinthető
elektronikusan a www.martonvasar.hu weboldalon, vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatal Városmenedzsment
irodájában.
Kérjük, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatos véleményüket Martonvásár Város Önkormányzatának címezve az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail
címre, vagy a 2462 Martonvásár, Budai út 13. postacímre
küldjék meg legkésőbb 2017. szeptember 27-ig.
| Martonvásár Város Önkormányzata
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TEHETSÉG,
FANTÁZIA ÉS
SZAKÉRTELEM

Kis városunkban a Budai út 3. alatt több mint
17 éve töretlenül működik az SPR művészeti
csoport, Sütő Petre Rozália grafikusművész
odaadó irányításával.
Az utóbbi egy-két évben a gyerekek átlagéletkora csökkent
ugyan (zömmel kisiskolás korosztály), ám ez koránt sem jelenti a színvonal csökkenését, sőt. A hazai és nemzetközi pályázatokon elért kiváló eredmények sora töretlen. Mondhatnánk, hogy ez már megszokott és elvárt tendencia a
csoporttól, de ha a gyerekek kis létszámára és fiatal korára
gondolunk, felismerhetjük, hogy micsoda tehetség, fantázia
és szakértelem áll mindennek hátterében. Következzen tehát
az elismeréseinek és nyereményeinek listája:
A Szedresi Lovas Udvarház VIII. országos lovas rajzpályázatán fődíjas lett Hajbin Sára, díjazott Perrone Dániel.
Mundi Bogi, Csohány Eliza, Balogh Annamária, Szüts
Donáth, Kizmus Jázmin és Perrone Oliver műveit kiállították. Rozália mindkét évben tanári elismerésben részesült.
A Kondor Béla emlékév kapcsán megrendezett „Angyalok
a város felett” című versenyen négyezer alkotó közül
Perrone Oliver külön díjat kapott.
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központ
„Költészet a kastélyban” című alkotói pályázatán Győry
Zsófi fődíjat, Sachs Beáta és Somogyi Zsuzsanna pedig
különdíjat kaptak a korosztályukban.
Az Iráni Nemzetközi Gyerekbiennálén Vörös Virág
bronzéremben részesült.
A K&H bank által meghirdetett „Vigyázz, kész, pénz!” országos versenyen korosztályában második helyezést ért el
Perrone Oliver, Szabó Kinga pedig harmadik lett.
A Forgó Morgó környezetvédelmi pályázaton a kiosztásra kerülő 19 díjból négyet elhozott a csapatunk: második helyezett lett Mundi Boglárka és Perrone Oliver, harmadik
Perrone Dániel, különdíjas Kizmus Jázmin.
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kép: nlcafe.hu

AZ SPR CSOPORT EREDMÉNYEI

Perrone Oliver és Perrone Dániel

A Körforgó Morgó, ugyancsak környezetvédelmi rajzversenyen 2. helyen végzett Hajbin Sára. Munkájából
puzzle-t készítettek, amit egy ausztriai konferencián is bemutattak két másik diákunk (Perrone Oliver és Szabó Kinga) munkájával együtt.
Balesetvédelem témában Perrone Dániel nyert rajzával
25 000 Ft értékű utalványt a Generali Biztosítótól.
Az „Én kis kertet kerteltem” országos pályázaton Mundi
Boglárka 2., Perrone Dániel 3., Kizmus Jázmin pedig különdíjas lett. Perrone Oliver megkapta korosztályában az
Európai Mobilitási Hét fődíját, egy biciklit.

Hajbin Sára

A Fővárosi Közművesítési Vállalat fődíjasaként egy évig
látható Perrone Oliver munkája egy kukásautón, óriásplakát méretben. Ugyanezen a versenyen díjazták Szüts Donátot és Tóth Lucát is.
A Fejér megyei, víz témájú versenyen 1-4, osztályos kategóriában első lett Mundi Bogi, dicséretet kapott: Balogh
Annamária, Szüts Donát, Kizmus Jázmin, Rácz Réka.
Rozália is tanári díjban részesült.
A Toyota által meghirdetett nemzetközi verseny országos
fordulóján különdíjas lett Csohány Eliza.
A „Csodadoki” országos rajzversenyen Rácz Réka nyerte
el a különdíjat.
Soli Deo Gloria!
Gratulálunk a gyerkőcöknek és a Művésznőnek, kívánjuk, hogy
kellő motivációként szolgáljon mindez a további alkotáshoz!
|   Somogyi Zsuzsanna
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SZENT LÁSZLÓ ÉV
Martonvásáron szimbolikus időpontban, augusztus 20-án került sor a Szent László-kiállítás
megnyitására.
Két szent királyunk között nemcsak a történetírás, hanem
az egyházi és a népi emlékezet is szoros kapcsolatot lát.
Államalapító királyunk ereklyéit épp a lovagkirály, László
emeltette oltárra 1083. augusztus 20-án a székesfehérvári
bazilikában, ezzel avatva szentté őt. Az önálló, keresztény
magyar államot Szent István alapította, de az anarchia évtizedei után csak Szent Lászlónak sikerült megszilárdítania.
Míg István alakját bölcs államszervezőként, apostoli királyként elsősorban a hivatalos (egyházi, később nemzeti) emlékezet őrizte meg, Lászlóé az egyszerű nép körében is rendkívül elterjedt volt - Krisztus katonájaként (Athleta Christi),
legendák hőseként, csodás gyógyítóként emlékeznek rá.
A martonvásári kettős megemlékezésre a nemzeti ünnephez
és emlékévhez méltó ünnepélyes keretek között került sor:
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Gaal Gergely, a Szent László-év Tanácsadó Testületének
elnöke méltatta Szent László királyunk életútját

az ünnepi beszédeket Dr. Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese és Gaal Gergely, a Szent László-év Tanácsadó
Testületének elnöke mondta, az ünnepi kenyeret Kovács
Zoltán plébános áldotta meg, közreműködött a MusiColore
Énekegyüttes és a Szent László Völgye Lovas Egyesület.
|   Hojdák Gergely

A Szent László Völgye Lovas Egyesület tagjai díszsorfallal
várták az érkező vendégeket, köztük Barnabás Beátát,
az MTA főtitkárhelyettesét
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NYÁRESTI ZENÉS
PIKNIKEK
MARTONVÁSÁRON

								

Idén immáron 3. éve tartottuk meg a város főterén nyáresti zenés piknikeinket.
Anno Lizák Lia kolleganőnk fejéből pattant ki a gondolat,
hogy milyen hangulatos lenne a főtér fái alatt, kellemes zene
mellett közös piknikezésre hívni a város lakosságát.
Az ötlet egyből elnyerte a tetszésünket, továbbgörgettük a
gondolatot, közös ötleteléseket elindítva, tematikákat kitalálva. Így lett aztán az évek alatt latin, görög, jampi, karibi
és francia piknikünk is. Nagy örömünkre a martoniak is úgy
gondolták, hogy szükségük van ilyen jellegű rendezvényekre, ahol (szerencsés esetben) a nyáresti kellemes melegben
vérpezsdítő, vagy éppen elgondolkodtató zenéket hallgathatnak, miközben barátaikkal, szeretteikkel beszélgetnek,
táncolnak, és falatoznak. Az ingyenesen látogatható rendezvényre, aki úgy gondolta hozhatott ételt-italt, hiszen egy
pikniken így szokás, de a helyszínen is lehetett fogyasztani
a Für Elise jóvoltából, aki a rendezvény társszervezője lett.
|  Oroszné Pál Mónika

EGÉSZSÉGNAP

RÁCKECKERESZTÚRON,
SZEPTEMBER 30-ÁN!
PROGRAMOK
09:15 JÓGA BEMUTATÓ
09:30 MEGNYITÓ
10:00 „STOP” AUTÓS ISKOLA KRESZ totó és ügyességi
verseny gyerekeknek. Kerékpárt hozzatok magatokkal!
10:10 KÖZÖS GYÓGYTORNA - Jezsó-Kolláth Zsófia
10:20 DINAMYC DANCE CREW - (ECDS Martonvásár)
10:50 „MÁKVIRÁG” - TÁNCBEMUTATÓ
11:00 SZÉKELYHIDI TÍMEA - LOVASTERAPEUTA
11:10 „JOHARA” HASTÁNCCSOPORT
11:40 PILOXING BEMUTATÓ - Pruma Nikolett és csapata
12:10 BESZÉLGETÉS HEVESI TAMÁS zenész- előadóművésszel

A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁN
sok szeretettel várjuk a gyerekeket
és szüleiket egy mesés délelőttre
szeptember 30-án, szombaton
délelőtt 10:00- 12:00-ig
a könyvtárba.

A programot kreatív
alkotóműhely és
meseolvasás színesíti.

VIZSGÁLATOK:
Koleszterin-, vércukor-mérés, diabéteszkockázatelemzés
(a Richter Gedeon Gyógyszergyár és a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szolgáltatási Szerve
támogatásával)
Életmód - tanácsadás a háziorvosoktól
Magyar Vöröskereszt bemutatója
Jenei fogászat tanácsadása, szájüregi daganat szűrés
PSA-szűrés (prosztata vizsgálat vérből)
Mell-ultrahang-vizsgálat
és még sok-sok más program és vizsgálat.
FORUM MARTINI / 2017. SZEPTEMBER
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MARTONVÁSÁRI
ÁLOM
Szeptember 22-én 19 órakor Shakespeare:
Szentivánéji álom című darabját mutatja be a
Martonvásári Amatőr Színjátszók Közössége
zenével, tánccal és sok humorral.
A Martonvásári Amatőr Színjátszók Közössége másfél
éve alakult, első előadását jelen felállásban 2016. tavaszán mutatta be Kistata címmel, Kalányos Tamás rendezésében. A társulat fontos törekvése, hogy az érdeklődő és tehetséges fiatalokat összefogja, és számukra
professzionális támogatást biztosítson a közös alkotás
során. Ennek eredményeként már az elmúlt rövid időszakban látványos fejlődésen ment át a csapat. Köszönhető ez nem kis részben a város civil közössége és az
önkormányzat támogatásának is.
A Csillaghajó Kulturális Alapítvány 2015. decemberében alakult, azzal a célkitűzéssel, hogy biztosítsa a kultúra széles körű elérhetőségét. Tevékenysége elsősorban
az előadó-művészetek és a drámapedagógia, ifjúsági
programok területeit öleli fel. A szervezet kiemelt törekvése, hogy a gyerekek már óvodás kortól megszeressék
a kultúrát, így kialakuljon egy olyan generáció, akinek
nem fog nehezére esni a színház és más kulturális javak
befogadása, értelmezése és akiknek már saját belső igényük lesz a színház – és a tágabb kultúra –, mint olyan.
A 2017. elején indult együttműködés első lépése William Shakespeare: Szentivánéji álom című művének bemutatása. Az őszi premiert intenzív, fél éves előkészítő
munka előzte meg. Ennek során a fiatal – és idősebb
– színjátszók az anyanyelvi és gesztikus kommunikációs készségeket fejlesztő, illetve színházi tréningeken
vettek részt, és nagy hangsúlyt fektettünk a klasszikus
alapanyag mélyebb elemzésére is. A bemutatót követően is folytatódik a közös munka, amelynek gyümölcse
a hamarosan útjára induló két korosztályra tervezett
Gyermek- és Ifjúsági Színházi Bérlet. Ezzel párhuza-

mosan a színházi-nevelési tevékenység fejlesztése is zajlik.
Immár a Nemzeti Tehetség Program keretében várjuk 2017.
őszétől a műfaj iránt komolyan érdeklődő fiatalokat.

Az előadásról:

SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Shakespeare varázsmeséje szerelemről, az álmok és a művészet hatalmáról. Míg a fiatalok egymást üldözik a boldogságot keresve, az idősebbek játszani próbálnak, hogy esküvőre
készülő hercegük kedvére tegyenek. Ám a kastély parkjában
tett minden lépésüket árgus tekintettel figyeli a szellemvilág
népe, és a tündérek viszálya még sok kalamajkát okoz a halandók életében, míg mindenki haza talál...
A Martonvásári Amatőr Színjátszók Közössége előadása
zenével, tánccal és sok humorral.
Arany János és Nádasdy Ádám fordításának felhasználásával.
JÁTSSZ ÁK: Albrecht Márk , Bitó Kitti, Bitó Péter,
Eisenbacher Judit, Engler Virág, Farkas Bálint, Héhn
Csilla, Hlinyánszky Doma, Keresztes Abigél, Keresztes
Gábor, Nagy Cintia, Resetár Dániel, Sári Csaba, Simon
Kitti, Simon Olivér
RENDEZŐ: Tömő György
MOZGÁS: Csikász Ágnes, Resetár Dániel
PRODUCER: Bitó Péter, Mészáros Zsuzsanna

HELYSZÍN: Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
(2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.)
IDŐPONT: 2017. szeptember 22., 19:00 (bemutató előadás!)
Jegyek 1200 forintos áron megvásárolhatók az Óvodamúzeum Infopultjánál.
|  Tömő György
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KÖNYVAJÁNLÓ

módon bemutatni a tragédia körülményeit. Nem találgat, és
nem von felelősségre. Mint tudjuk, a valóság sohasem fekete
vagy fehér, valahol a kettő között helyezkedik el. Hogy mi
ANATOLIJ BUKREJEV –
történt ott és akkor, hogy ki volt a felelős, vagy volt-e felelős
egyáltalán, azt mi már soha nem fogjuk megtudni. 8000 méG. WESTON DEWALT:
teres magasságban, oxigénhiányos állapotban és tomboló
HEGYI ŐRÜLET
viharban, ahol az ember léte pengeélen táncol, nem lehet jó
döntést hozni. Kérdés, hogy vajon az elhunytak hozzátartozóinak enyhülést hozhatna-e a fájdalomra, ha meg lehetne
Választásom azért esett erre a dokumentumrenevezni egy konkrét felelőst. Scott és Rob, a többiekhez hagényként definiálható műre, mert már régóta
sonlóan csak emberek voltak embertelen körülmények köfoglalkoztatnak az 1996-os Mount Everest trazött, akik próbálták menteni a menthetetlen. Bukrejev leírja,
gédia körülményei.
hogy a tragédiának több előjele is volt, amire nem fordítottak
kellő figyelmet. Sokan tapasztalatlanok voltak a hegymáMiután megnéztem számos dokumentumfilmet, és a 2016szásban, még soha nem jártak ilyen maos Everest című filmet, elkezdtem beleásni
gasságban, és voltak akik – figyelmen kívül
magam a történtekbe, könyvekben és angol
hagyva a hegyi betegségek tüneteit – folynyelvű fórumokon próbáltam minél több
tatták útjukat felfelé, veszélyeztetve ezzel
információt szerezni arról, hogy mi is törönmagukat, társaikat és az egész expedícitént azon a végzetes napon. A két legérdeót. Az író többször is emlegeti könyvében
kesebb könyv a témáról Jon Krakauertől az
Scott Fischert, és nem csak azért, mert ő
Ég és jég, illetve a fent említett Hegyi őrüvolt az expedíció vezetője, hanem azért is,
let. A két íróról tudni kell, hogy részt vettek
mert aggódott az egészségi állapotáért. Fia ’96-os expedíción, csak más csapatban.
scher már a kezdet kezdetén túlhajtotta
Jon Rob Hall, míg Bukrejev Scott Fischer
magát, nem akklimatizálódott megfelelőcsapatában mászta az Everestet. Abban az
en, és egy napon belül kétszer tette meg a
évben különösen sokan voltak a hegyen,
3-as tábor és az alaptábor közti utat. Valóezért – az esetleges balesetek elkerülése
színűleg kimerültsége vezetett a halálához.
miatt – összefogott a két csapat, hogy majd
Aki elolvassa a könyvet és esetleg még a
május 10-én együtt indíthassák a csúcstáfilmet is megnézi, biztosan fel fog tűnni
madást. 33 mászóból 5 vesztette életét.
neki, hogy egyetlen dolog tehető felelőssé
Krakauer egyértelműen Bukrejevet teszi
azoknak az embereknek a haláláért: a pénz,
félig-meddig felelőssé a tragédia miatt,
az elüzletiesedett hegymászás. Az 1996-os
mert szerinte felelőtlenül ott hagyta az
expedíció vezetői közül sokan pont emiatt
ügyfeleket a csúcstámadás után. A Hegyi
feledkeztek meg arról, hogy a végső döntés mindig a Hegyé.
őrület egyfajta válasz mindarra a vádra, ami az Ég és Jégben
Az ügyfelek rengeteg pénzt fizetnek ki azért, hogy felvigyék
felvetődik.
őket a hegyre, a vezetők pedig – hogy hírnevük ne szenvedA mű az első betűtől az utolsóig magával ragadja az olvasót,
jen csorbát – mindenáron fel is akarhiszen a hegy meghódításának előkéják juttatni őket. Nem nézik, hogy ki
születeitől vezet minket a tragikus
„Csak az segíthet győzelemre
csatlakozik, egészen addig, míg kifizevégkifejletig. Mi, olvasók, a csapatokminket, ha annak ellenére is
ti a költségeket. Így kerülhetett a mákal együtt élhetjük át a készülődés izfolytatjuk, hogy egy cseppnyi
szók közé Beck Weathers, akinek egygalmát, az akklimatizáció nehézségeit,
energiát sem érzünk.”
két évvel a mászás előtt szemműtétje
a pillanatnyi mámort és dicsőséget,
volt. A nagy magasság és az oxigénhimajd az emberfeletti küzdelmet a
George Mallory
ányos állapot miatt szinte teljesen
heggyel.
megvakult, egyedül nem tudott elinÉrdemes Krakauer és Bukrejev könydulni lefelé. Mégis azon kevesek egyivét egymás után elolvasni, hiszen a két
ke, akik túlélték a tragédiát. Beck megtapasztalta, hogy a
mű kétféle nézőpontból kétfajta magyarázatot ad ugyanhegymászóknál már a halál előtt véget ér az élet, ugyanis ha
azokra a kérdésekre. Sokan támadják Bukrejev művét, hogy
a többiek úgy ítélik meg, hogy menthetetlen, akkor otthagynem hiteles, nem cselekményes, csak sorolja egymás után az
ják megfagyni.
eseményeket. Véleményem szerint egy dokumentumregényA történtek és a könyv több szempontból tanulságos lehet
nek pontosan ilyennek kell lennie. Az, hogy tényszerűen álazok számára is, akik nem tervezik, hogy hegymászók leszlítja elénk a sorban bekövetkező eseményeket, semennyit
nek. Teljesen laikusként, ráadásul több évtized távlatából nem
nem von le az értékéből és az élvezhetőségéből. Megismerbiztos, hogy meg tudjuk érteni, mi hajtotta azokat az emberekedhetünk a nagy mászók életével és a hegy iránti szenveket, de a könyv utat nyit az emberfeletti teljesítmények viládéllyel, mely csak azzal, hogy „ott van”, ellenállhatatlan kihígába, mely olykor szívszorító emberi történetekkel van teli.
vást jelent a mászás szerelmeseinek.
| Takács Réka
A könyv jól szerkesztett és hiteles, próbálja a legobjektívabb
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A SZÉKESFEHÉRVÁRI
EGYHÁZMEGYE
FENNTARTÁSÁBA KERÜLT
A MARTONVÁSÁRI
KATOLIKUS ÓVODA

„Munkánk során arra törekszünk, hogy a ránk
bízott gyermekek a teremtett világra rácsodálkozni tudó, önálló gondolkodásra képes
felnőttekké váljanak.” - olvasható a martonvásári Bóbita ovi néven ismert, a kistérségben az
egyedüli keresztény szellemiségű óvoda alapítványi oldalán.
Az egyházmegye éppen ezért a letisztult keresztényi értékrend miatt kezdeményezte a martonvásári óvoda fenntartásának átvételét, hogy az intézmény számára a jövőben is
garantálva legyenek a gondtalan működés feltételei.

Az intézménybe jelenleg 44 gyermek jár, új neve pedig mostantól a Szent László Katolikus Óvoda lesz.
Spányi Antal megyés püspök Isten bőséges áldását kérte
az intézmény vezetője számára, továbbá szeptember 12-én
ünnepélyes keretek között megáldja az óvoda épületét is.
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=YsmqmqghsEc&fea
ture=youtu.be
| Csoma Tamás

ÚJ VEZETŐ
A PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI
TAGINTÉZMÉNYÉNEK ÉLÉN
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 2015. augusztus 20-án
nyitotta meg kapuit.
Nagy örömmel kezdtük meg a munkát akkor még nyolcan
a Tűzoltószertárban, Tassy Ildikó szakszerű irányításával.
Két év alatt élő, bővülő szervezetté alakultunk, kapcsolatrendszerünk kiépült, folyamatosan erősödik. Martonvásár és
a járás többi településének megbecsülését, támogatását nap,
mint nap tapasztaljuk, mely lehetőséget biztosít a gördülékeny munkavégzésre, a gyermekeknek, szülőknek pedig a
szolgáltatások lakóhelyhez minél közelebbi igénybevételére.
Tassy Ildikó igazgató asszony a következő tanévtől tőlünk
nagyon távol folytatja életét, pályafutását, a nyár folyamán
elbúcsúztunk tőle. Ittléte alatt megalapozta intézményünk
szellemiségét, munkamorálját, összetartó alkalmazotti közösséget hozott létre.
FORUM MARTINI / 2017. SZEPTEMBER

A folytatást rám bízta, melyet bizalma és kollégáim megerősítése mellett szívesen vállalok el. További munkánk minőségére garancia kollégáim elkötelezettsége, motiváltsága
és szakmai igényessége. Martonvásár és Ercsi város önkormányzata biztosított változatlan támogatásáról, mely rendkívül nagy segítség a zökkenőmentes folytatáshoz, további
fejlődéshez.
|   Szabó Antalné • igazgató
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KÉZILABDÁS HÍREK

								
Augusztusban teljes erővel üzemelt a Tóth Iván
Sportcsarnok, hiszen a kézilabda sportegyesület
csapatai kemény edzésekkel, valamint 1 hetes
edzőtáborral készültek a szeptemberben kezdődő
bajnokságokra.
Ezen felül a férfi felnőtt csapat hagyományosan részt vett
Szlovákiában a Kolarovo Kupán, ahol a mérkőzéseken győzedelmeskedett, így az 1. helyezéssel zárta az eseményt. A
legjobb kapus címet az MKSE játékosa Szokoli Kristóf tudhatja magáénak. Junior lányaink Maglódon szerepeltek eredményesen, szintén 1. helyezést értek el a felkészülő tornán.
Gratulálunk nekik és edzőjüknek, Varga Zoltánnak.

HAZAI MÉRKŐZÉSEK
(időpont változhat):

09.17.   14.00   MKSE - Albertirsa
09.23.   14.00   MKSE - Aranyszarvas
09.30.   14.00   MKSE - ESMTK
            16.00   MKSE - Mór
            18.00   MKSE - Mór
10.07.   12.00   MKSE - Bugyi
10.14.   16.00   MKSE - Bicske
             18.00   MKSE - Sárbogárd

junior
junior
junior
női
férfi
junior
női

fiú
lány
fiú

lány

A mérkőzésekre mindenkit szeretettel várunk!
|  Hargitai Lászlóné

TAGOKAT TOBOROZ
A HAVASI GYOPÁR
Ha szeretnél egy futóközösséghez tartozni, jelentkezzél be
a Havasi Gyopár facebook csoportunkba. Lehetsz kezdő, haladó, profi, mi szívesen látunk, segíteni fogunk neked, hogy
tovább fejlődj és ne állj le. Jöhetsz velünk edzeni, versenyekre, edzéstervedet megbeszélhetjük, kérdéseidre válaszolunk.
Nyilván tudod, hogy a futás sokat segít a fizikai erőnléted és
mentális egyensúlyod fenntartásában. Talán még egy fontos gondolat: a futás egyáltalán nem magányos sport, reánk
számíthatsz.
|  Fehér László
p.s. A Havasi Gyopár Futóegyesület, martonvásári székhel�lyel bejegyzés alatt van. Az alapító tagok között jónéhány
martonvásári futó van.”
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ÍM’, MEGLELTEM
HAZÁMAT…
Családommal bő három hónapja költöztünk
Martonvásárra, feleségem azon vágyát kielégítendő, hogy élete hátralévő éveit kertes családi
házban tölthesse.
Bár már nem rövid életem során költöztem néhányszor, némi
aggodalom volt bennem. Annak ellenére is, hogy igen hamar
otthon tudom érezni magam bárhol, legyen az vállalati üdülő, szálloda, albérlet, új lakás.
Hallomásból már ismertem az MTA ATK parkját, a nyaranta
itt zajló hangversenyeket, a BBKK színvonalas programjait.
Egyet azonban nem gondoltam volna. Amikor először elindultam a városban intézni apró-cseprő ügyes-bajos dolgaim,
egyik ámulatból a másikba estem. A boltban nem foghegyről
válaszolgató eladók által kiutált vevőnek éreztem magam,
hanem kedves vásárlónak, az étteremben nem kekec éhen-

kórásznak néztek, hanem kedves vendégnek, akit máskor is
szívesen látnak. A legnagyobb meglepetés azonban a hivatalokban ért, nem ügyfél voltam, hanem a város egyik megbecsült polgára, akinek az ügyét el kell intézni. S mindezt
mindenhol mindenki kedvesen mosolyogva tette.
De még az úgynevezett „utca embere” is, akitől felvilágosítást vagy segítséget kértem, előzékenyen igyekezett támogatni, afeletti örömét nem titkolva, hogy ezt teheti.
A határtalan segítőkészséget megtapasztalhattam akkor is,
amikor egy sajnálatos közlekedési baleset sérültje lettem.
Aki ott volt segített, aki csak hírét hallotta, mai napig is
hogylétem felől érdeklődik.
S ami még nagyon tetszett: szinte nem volt senki, aki meg
ne kérdezte volna, hogy tetszik a város. Nos, most egyszerre
válaszolok kedves mindnyájuknak. Nem a város tetszik elsősorban, hanem a lakói és az a hangulat, amely belengi azt.
Ettől jó itt enni, jó itt venni és jó itt lenni. S bár a választás
a véletlenen múlt, nejemmel mindketten úgy érezzük, hazaértünk…
|  Mag László

KERTBARÁTOKNAK

								
Szeptember mind csillagászati, mind naptári és
a földművelés szempontjából is jeles hónap.
A Nap égi útján áthalad az Egyenlítőn. Ettől kezdve a nappalok rövidebbek, az egyre gyengülő, simogató napsugarak
édesítik a betakarításra váró gyümölcsöket. Az égen egyre
gyakoribb lomha felhők meghozták az őszt. A megfakuló,
sárguló levelek a természet örök körfogásában az elmúlásra
figyelmeztetnek, egyben a szüret a betakarítás időszaka. Ez
örömteli, hálás feladat a kertész számára. Az éves munka
megkoronázása, melyet ünnepekkel, bálokkal színesít. Kisasszony napja, az egyik legjelentősebb Mária ünnep.
A szépen kitisztított szamócaágyásokat és az új telepítéseket
még öntözzük és mulcsozzuk, hogy jól felkészülten telelhessenek. Ebben az időszakban zajlik a virágdifferenciálódás.
Védekezzünk a sodrómolyok és a gombás fertőzések ellen.
A gyümölcsfákat már nem szabad öntözni, mert a vesszők
nem fognak beérni. A gyümölcsök leszedése után érdemes
még a fákat lepermetezni az őszi lemosó permetezés előtt. A
szilvák szüretével nem kell sietni. A később szedett szilvák
sokkal édesebbek. Lekvárfőzésre a kocsánynál töppedt, ráncos gyümölcs a legjobb. Ha van megfelelő alanyunk, még végezhetünk alvó szemzést. Csak ellenőrzött, egészséges fákról
szedjünk szemzőhajtásokat. Így biztos, hogy jó minőségű
oltványunk lesz.
Alaposan takarítsuk ki a tároló és szüretelő helyiségeket és
eszközöket. Szerezzük be a szükséges vegyszereket (fajélesztő, pektinbontó, borkén)! A hónap második felétől megkezdődik a szőlő- és almaszüret. Szüret előtt jelöljük ki az átFORUM MARTINI / 2017. SZEPTEMBER

oltásra, a továbbszaporításra, illetve a kiszedésre ítélt beteg
tőkéket. A beteg, vírusos tőkékkel nem érdemes kísérletezni,
csak a többi tőkét fertőzzük, előbb vagy utóbb kipusztul.
A leszedett szőlőt minél gyorsabban dolgozzuk fel. Az egészséges cefrét kénezzük, az illatos fajtákat áztathatjuk, majd
az erjesztő edénybe helyezzük. A penészes cefrét azonnal
préseljük, és a mustot kénezzük. Tiszta műanyag edényekbe
szüreteljünk. A szőlőszüret mellett háttérbe szorul a burgonya és a gyökérzöldségek betakarítása. Ezeket borospincében ne tároljuk!
Az őszi telepítést már most tervezzük meg. Keressük meg a
megbízható forrásokat.
Fontosabb őszibarack fajták:
Fehér húsúak: Springtime, Piroska, Amsdem, Mariska.
Közepes méretűek, lédúsak és maghoz kötöttek. Rendkívül
finomak. Nektár H, Genadix 4, Mireille: közepes és nagy méretűek, szálkásabb húsúak.
Sárgahúsú fajták: Dixired, Jerseyland, Redhaven, Napsugár, Cresthaven, finom, éretten magtól elváló, befőzésre is
alkalmas fajták.
|  Uhrin 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)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
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
07.30 - 11.00
csütörtök
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: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
FORUM MARTINI / 2017. SZEPTEMBER

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
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
ÚJSZÜLÖTTÜNK:
Pásztor Laura

Újszülöttünk hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

!

ELHUNYTJAINK*
Soha János / 75 éves
Stancsik Sándorné / 90 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

FELHÍVÁS

MARTONVÁSÁR: szeptember 23., 24.; október 14., 15.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: szeptember 15., 16.; október 7., 8.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: szeptember 30.; október 1.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

!

SA JTÓKÖZLEMÉNY

Fejér Megyei Kormányhivatal

							

HÁZTARTÁSI
ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS

A JÖVŐ HÉTEN MEGKEZDŐDIK
A PARLAGFÜVES TERÜLETEK
LÉGI FELDERÍTÉSE
A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai szeptember 4. napján megkezdik
a parlagfüves területek helikopteres felderítését is, a gépjárműves területbejárások mellett. A légi felderítés során a
megye teljes területét ellenőrzik a szakemberek.

2017. OKTÓBER 7-ÉN, SZOMBATON
7-12 ÓRA KÖZÖTT!
Helyszín:
2462 Martonvásár, Dózsa György út 6.

LEADHATÓ HULLADÉKOK:
- Elhasználódott háztartási kis- és nagygépek
- Számítástechnikai berendezések
- Kábelek, csatlakozók stb.

A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e
után a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása. Nagyon fontos, hogy ezt az állapotot fenn
kell tartaniuk a tenyészidőszak végéig.

NEM ADHATÓ LE:
Akkumulátorok, elemek
Fénycsövek, izzók

Az elmúlt évi felderítések során a megye parlagfű fertőzöttsége a korábbiaknál kedvezőbb képet
mutatott. A szakemberek bíznak a földhasználók
hozzáállásában, és abban, hogy ez a tendencia az
elmúlt időszakban lehullott csapadék ellenére is
fennmarad.
Székesfehérvár, 2017. augusztus 31.
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09. 15.

PÉNTEK

19.15

Eztán Együttes

20:30

Kowalsky meg a Vega koncert

22.00

Dj Jutasi

09. 16.

22.00

Tűzijáték

22.30

Ferenczi György és
az 1ső pesti Rackák

00.00-03:00

Táncház
a Dűvő zenekarral és
a Magyarpalatkai Bandával

SZOMBAT
09. 17.

VASÁRNAP

7.00- 18.00

Termelői vásár

10.00- 18.00

Hungarikum udvar, népi játszótér
kézműves foglalkozás, állatsimogató

7.00- 18.00

Termelői vásár

10.00- 20.00

Kézműves vásár

09.30

Pályi János bábelőadása

10.00

Langaléta Garabonciások Háry János

11.00

BAHORKA Társulat

12.00- 18.00

Utcazene fesztivál

Gatyamadzag, Mentés Másként,
Magyarpalatkai Banda, Sarjú banda
14.00

Netz Produkció

Családi örömzene-örömtánc

14.30

Vitéz László
10.00- 18.00

Hungarikum udvar, népi játszótér
kézműves foglalkozás, állatsimogató

10.00- 18.00

Kézműves vásár

10.30

Alma Együttes

11.00-17.00

Utcazene fesztivál

Gatyamadzag, Galiba zenekar

450 fős gyermekkórus
kísér a Csík Zenekar

15.30

Veres Zoltán műrepülő bemutatója

16.00

Magyarpalatkai Banda

12.30

Dankó Rádió „élő közvetítése”
Martonvásárról

14.15

A Martonvásári Művészeti
Iskola és a Százszorszép
Táncegyüttes műsora

15.15

A Martonvásári Fúvószenekar és
a Beethoven Általános Iskola
kórusának közös műsora

16.30

Ghymes együttes

Erdélyből, táncosokkal, énekesekkel
17.00

Népzenés divatbemutató
a Dűvő Zenekarral

Népi motívumok a divatban
18.30
20.15

Parno Graszt
Csík Zenekar

vendég a „Páva” döntős Sarjú Banda
www.magyarnepdalnapja.hu

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

