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Kortyis Dávid, a fotós,
aki minden nap újra és újra
felfedezi a várost, észreveszi,
ha a közösség alkot és
összekovácsolódik. Ha együtt
ünnepel, vissza- és előretekint.
Vagy amikor éppen választ,
értékel, voksol. Amikor
városként működik.

Elkészült az Egészségház új épületszárnya

Szeptember 14-én Szabó Tibor polgármester átadta az új
martonvásári egészségügyi intézmény új épületszárnyát,
amelyet városunk legelső díszpolgáráról, Dr. Grimm Lóránt
egykori körzeti orvosunkról nevezett el Martonvásár Város
Önkormányzata. Az épületrész elkészültével a következő
hetekben és hónapokban fokozatosan átköltözik a védőnői
szolgálat, a gyermekorvosi rendelés és a fogorvosi rendelés
is. Az új rendelők felkeresését 23 darab új akadálymentesített parkolóhely teszi még kényelmesebbé. A rendelők átköltöztetésével kapcsolatban kövessék Martonvásár Város
Önkormányzatának facebook oldalát, illetve kérdezzék meg
orvosaikat is a fejleményekről! Az Egészségház beruházásához az Európai Unió és a magyar állam összesen 90 millió
forinttal járult hozzá, ám a projekt II. ütemének megvalósításához (régi háziorvosi rendelő felújítása és diagnosztikai
rendelő kialakítása) további 103 millió forint saját forrás
szükséges. Összehasonlításul az idei évben várhatóan 53
millió forint kommunális adóbevétellel számolt a képviselőtestület, így az Egészségház-projekt nem csupán a társadalmi hasznossága, hanem az önkormányzat saját erőforrásainak koncentrálása szempontjából is az elmúlt évek egyik, ha
nem a legjelentősebb beruházásunknak számít.

Városünnep - kiállítással

Nagy érdeklődés övezte azt a kiállítást, amelyet a kastély
fogadójában rendeztek meg, s amelyet Pletser Tamás nyitott
meg augusztus 18-án. Nemcsak a Mária Terézia által id.
Brunszvik Antalnak „ajándékozott” birtok adománylevelét
láthattuk, mely igazából egy város születésének dokumentuma, hanem értékes festményeket és kegytárgyakat is. A
megnyitó előtt Szabó Tibor polgármester tartott ünnepi beszédet, míg a reggeli órákban szentmisét mondtak a Brunszvikokért, akik nélkül Martonvásár egészen biztosan nem
létezne ebben a formájában.

Hamarosan elkészül a Sulisétány

Október elején nyílik meg a Szent László utat a Deák Ferenc
utcával összekötő új sétányunk, így hamarosan az iskolaudvar nyitvatartásától függetlenül éjjel-nappal átjárhatóvá
válik a sokak által használt útvonal. A sétány kialakításával
új kerítéseket is épített az önkormányzat, amire az iskolaudvar
megfelelő lehatárolása és a nemrégiben elkészült Ovi-Sport
pálya óvodai megközelíthetősége miatt volt szükség.

Fejlesztések a vasútállomás területén

Augusztus folyamán a MÁV Zrt. javított vasútállomásunk
vízelvezetési képességein, így a beázások miatt meghibásodott 1-es és 2-es peronok liftjeit is újra be tudták üzemelni,
továbbá új kerékpárrámpákkal látták el a peronokhoz felvezető lépcsőket is. Amennyiben egy nagyobb zivatar esetén
is jól fog vizsgázni aluljárónk, úgy megvalósulhat a jelenlegi
szürke falazat kifestése is, ahogyan az tárnoki vagy más
vasúti aluljárók esetében már megtörtént. (A fotón a vízelvezetés próbája zajlik.)

Megváltozott ügyfélfogadási rend

A martonvásári Kormányablak szeptember 1-től az
alábbiak szerint fogadja a ügyfeleket: H: 7.00-17.00
K: 8.00-15.00 | Sz: 8.00-15.00 | Cs: 8.00-18.00 | P: 8.00-12.00
Az ercsi kormányablak új nyitvatartási időpontjai a
következők: H: 7.00-17.00 | K: 8.00-13.00 | Sz: 8.00-15.00
Cs: 8.00-18.00 | P: 8.00-12.00
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ÖNÖK KÉRDEZTEK
AZ ALPOLGÁRMESTER VÁLASZOLT
Buszközlekedés, betegszállítás,
vállakozók, élelmiszerüzlet
A soron következő fogadóórán Horváth Bálint fogadta a helyi témájú kérdéseket és észrevételeket. A közel háromnegyed órás élő adásban elhangzó kérdéseket és válaszokat most ismertetjük is önökkel.
Miért csúsznak a martonvásári beruházások (is)?
– Ennek a hátterében döntően a magyar építőiparban tapasztalható extrém árdrágulás áll. Örömteli az építőipar felfutása, de az a fajta árdrágulás, amit az elmúlt évek hoztak,
nem nagyon lekövethető a közösségi projektek kapcsán.
Egy két évvel ezelőtt beadott pályázat árazása mára teljesen
elavult, van ahol 200%-os drágulással találkozunk – fogalmazott Horváth Bálint. A megváltozott gazdasági környezetre
a városháza a projektek műszaki tartalmainak módosításával
és új kivitelezők felkutatásával igyekszik reagálni, ám ez
gyakran több hónapos többletidő-ráfordítással jár.
Miért nem tett semmit a Városháza a Volán-közlekedés
ritkítása ellen?
– A hír, miszerint a Volán egyeztetett Martonvásár Város
Önkormányzatával a helyi Volánbusz-közlekedés átszervezésével kapcsolatban, valótlan. A regionális közlekedési cég
nem egyeztetésekkel keresi meg az illetékes települési önkormányzatokat, hanem a megváltoztatott menetrendek
közlésével. Ha tudnánk lobbizni, hogy plusz buszjáratokat
tegyenek be, megtennénk, de erre nincs mód – foglalta össze
az országos helyzetet az alpolgármester. Viszont mivel ezek
a járatok nagyon alacsony kihasználtsággal üzemelnek, így
a megfelelő válasz a helyi közösség önszerveződése lehet:
családok, szomszédok és barátok felkérése, új facebook csoport létrehozása pl: „Elviszlek magammal - Martonvásár”.
Ezeket létre kell hozni. Horváth Bálint azt is elmondta, hogy
a rászoruló, betegségekkel küzdő és idős martonvásáriak,
akik nem számíthatnak egyéb segítségre, az állami fenntartású betegszállítást, illetve a Szent László Völgye Segítő
Szolgálat szállító ellátását is igénybe vehetik.
Miért kerültek ki több utcában is az elmúlt hónapokban a 3,5 tonnás súlykorlátozások?
– A tiltásokra a lakóutcák burkolatának megóvása érdekében
volt szükség, mivel azok alapvetően nem a tehergépjárműforgalomra lettek méretezve. Az ott lakók 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművekkel történő esetleges behajtásai érdekében
az önkormányzat dolgozik egy olyan helyi rendelet kialakításán, amely a jövőben megkönnyítheti az ehhez kapcsolódó
adminisztratív teendőket.
Van-e új fejlemény a Kismarton-Erdőhát ivóvízhálózat-fejlesztési projekt kapcsán?
– A projektet lebonyolító állami konzorcium újabb pénzügyi
források megteremtésén dolgozik, mivel a több éve beárazott
projektelemeket a 2019-es árakon már nem tudják elvégeztetni. Ha sikerrel lobbiznak a plusz pénzeszközökért, akkor a
projekt is elindulhat, aminek hatására jelentősen javulni fog
a kismartoni és az erdőháti ivóvíz minősége.
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Mikor várható a Kolozsvári utca felújítása?
– Az útfelújítások tervezési előkészületei folyamatosan zajlanak, a szabad forrásokat pedig – ahogy korábban is – a Városháza továbbra is az útfelújításokra fordítja, így valószínűleg
a következő 5 éves önkormányzati ciklus során lesz esedékes
ez a kérdés.
Miért csak a városközpontban vannak köztéri kukák
Martonvásáron?
– Lakóutcákban a köztéri kukák kihelyezése és ürítése jelentős anyagi ráfordítást igényelne a Martongazda Nonprofit
Kft. részéről, így új kukák döntően csak a városközponthoz
vagy a közlekedési csomópontokhoz közel eső területeken
vannak tervbe véve. Horváth Bálint szerint lassú, de eredményes megoldást a szemléletformálás hozhat, melyet táblák
kihelyezésével segíthet elő az önkormányzat („Ne szemetelj!”
vagy „Vidd haza a szemetedet!”). A csikktartók számának bővítésére is szükség lesz, mivel ezt a fajta szemetet nem viszik magukkal az emberek. A szelektív gyűjtőszigetek megszűnése kapcsán az alpolgármester megjegyezte, hogy a
következő önkormányzatnak majd meg kell valósítania egy
rendezetten és ellenőrzött körülmények között működő új
martonvásári hulladékudvar kialakítását, amire leginkább a
Martongazda új telephelye adhat majd lehetőséget.
Mi lesz a védőnői szolgálat régi (jelenlegi) épületével?
– A védőnői szolgálat Egészségházba költözésével az épülethez
kapcsolódó hátsó területen a Marci Vására nevű új játszótér
kialakítása zajlik. Az ingatlan másik felével kapcsolatban, ahol
a sátortetős épület is áll, folyamatban van egy meghívásos
pályázat, melyen a szomszédos szállodafejlesztő beruházó
számára nyílik lehetőség a további terjeszkedésre, mivel különálló új épület nem építhető fel ott. Ennek kapcsán a beruházónak lehetősége van a hamarosan elkészülő szálloda további
bővítésére. Ilyen beruházókra van szükség, várjuk továbbra is
ilyen vállalkozók megjelenését - érvelt az alpolgármester.
Várható új élelmiszerüzlet a belvárosban?
– A Dózsa György úti (Beethoven úti) új Szolgáltatóházban
(Zöld Város Program keretében) az önkormányzat számolt egy
potenciális új élelmiszerüzlettel, ám az önkormányzat megkeresésére az ALDI és a LIDL elutasító választ adott, a Sparral
pedig zátonyra futottak a tárgyalások. További beruházópartnerekkel folyamatosan zajlanak az egyeztetések, viszont
több információ egyelőre sajnos még nem áll rendelkezésre.
A közvetítés utólag is megtekinthető Horváth Bálint
facebook oldalán (Martonvásár Blog - Horváth Bálint oldala).
Következő alkalommal, október 1-jén (kedd) Szabó Tibor
fogja várni Önöket, előzetes kérdéseiket továbbra is a
csoma.tamas@martonvasar.hu email címen tehetik fel.
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MINDEN, AMI
ÖSSZEKÖT BENNÜNKET
SZABÓ TIBOR VÁROSI NYUGALOMRÓL,
VÁLTOZÁSRÓL ÉS A SZIMBOLIKUS SÉTÁNYRÓL

A választások elött kerültük ugyan a napi politikát, de
azárt mégis valamiféle szakmai visszatekintésre kértük
a város első emberét. A beszélgetésben a kulturális tér
tágításáról, együttgondolkodásról, az építő vitákról és
a jövő évben elkészülő gyönyörű sétányról is szó esett.
- A városvezető tudatában miképp keveredik a „civil” és
a „politikus” énje?
- Ezen még így konkrétan nem gondolkodtam, de talán nem
is kell, mert ha a politikus értéket képvisel, akkor ezt a kétfajta énjét nem is tudja szétválasztani. Szerencsés esetben
ugyanis ez a kettő attitűd együtt jár. Én úgy gondolom, hogy
nálunk Martonvásáron talán nemcsak az én esetemben, hanem a városért dolgozó csapat esetében is ez az érvényes,
vagyis hogy értékalapú megközelítésben dolgozunk és ez a
mindennapjainkban is tükröződik. És így a kérdésben felvetett kétfajta „tulajdonságot” felesleges is szétválasztanunk.
- Úgy tűnik, hogy Martonvásárra nincs komolyabb befolyása a pártpolitikának, ami egyébként meg azért
eléggé rányomja a bélyegét az országos társadalmi
életre.
- Én is így érzem. Sőt, nemhogy politikai, de még csak nem is
a szakmai kvalitások döntenek egy-egy döntés esetében, hanem maga a „közelítés” a lényeges. Mi 10 évvel ezelőtt is azt
tűztük ki célul, hogy egy élhető és akár egy szerethető kisvárost tudjunk alkotni, nevelni, erősíteni, mégpedig együtt.
Nagyon fontos, hogy ez a város szerethető legyen.
- Mennyire szerethető ön szerint?
- Jó úton haladunk a szerethetőség irányába. Három ismérve
van ennek a folyamatnak, amiért próbálunk minél többet
tenni: egyrészt éljünk nyugalomban, másrészt éljünk biztonFORUM MARTINI / 2019. SZEPTEMBER

ságban, harmadrészt pedig legyen egy olyan közösségünk,
amely tesz önmagáért és „fel is találja” önmagát. És Martonvásár tényleg biztonságos hely és nemcsak a klasszikus biztonságra gondolok most, hogy nincsenek betörések, hogy az
utcán lehet éjszaka is nyugodtan sétálni meg hogy gyermekeink is biztonságban vannak bárhol, hanem olyan szempontból is ezt érzem, hogy jobb formánkban egymás felé is
tudjuk ezt a biztonságosságot és megbízhatóságot sugározni.
Ez már arra is utal természetesen, hogy ez egy igazi közösség. Az utóbbi hetekben találkoztam az interneten egy
megyei szavazással, ahol arra lehetett voksolni, hogy milyen
ér tékeket tar tanak az itt élők a legfontosabbnak. Ezer
martonvásári ember szavazott arra, hogy a Brunszvik-park a
legértékesebb kincs a megyében. Most az egy dolog, hogy
fölényesen győztünk ezen a szavazáson, mert nem ez a lényeg. Ugyanis ha mást nem értünk volna el 10 év alatt,
minthogy ez a városi közösség fontosnak tartja a saját értékeit és ezek mellett ki is áll, már megérte az egész. Az említett nyugalom az egész városra jellemző. Nincsenek sem
politikai csörték, sem értékrendbeli ellentétek, nyugodtan
tudunk egymással kommunikálni, arról beszélünk leginkább, ha találkozunk, hogy mik azok a dolgok, szempontok,
amik összekötnek bennünket. Vannak vitáink és ez jó. Igen,
vannak polémiák, de ezek mindig nyugodt, emberi módon,
együttgondolkodva, hovatovább egységben folynak le.
- E „nyugalmi állapotnak” lehet hogy az az oka leginkább, hogy optimális méretű a város? Hogy ezt a lakóhelyet senki nem akarja „felpumpálni”?
- Ez éppen akkora közösség, hogy meg tudja beszélni a problémáit. Ettől élhető a város. Már nem provinciális és még
nem egy akkora város, ahol nem érjük el s nem ismerjük
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meg egymást. Van egy városvezetési aspektusa is ennek az
ügynek, hogy igenis megvalósulni látszó vágyam, hogy az
emberek köszönjenek egymásnak az utcán, mert fontos dolog, hogy tudjuk egymást üdvözölni. Ehhez persze az is kell,
hogy ismerjük is egymást: ki hol lakik, ki kinek az édesapja,
nagyapja, nagyanyja. És valóban nem akarjuk úgy bővíteni
a várost, hogy nagyobb új lakóterületeket jelölnénk ki nyakra-főre. Vannak persze kisebb területek, ahol fejleszthető
szegmensek lehetnek, de ezek tényleg kicsi területek. Arra
is számítok persze, hogy a már létező, de nagyon régi portákat is kicsinosítják idővel, az új lakók szebbé és akár „szolgáltató” funkciójúvá teszik őket. Ennek a folyamatnak már a
Szent László utca elején látszik a kezdete, de szépen illeszkedik e sorba az Emlékezés terén hamarosan megnyíló
Ludwig Szálloda vagy a TSZ-udvaron tervezett Szolgáltatóház is. Épülünk, szépülünk, gyarapodunk, de közben megőrizzük „élhető” önmagunkat és – nem feltétlenül a város
pénzéből, hanem a vállakozók idecsábításával – „hozzuk" az
itt élőknek a szolgáltatásokat.
- Korábban úgy fogalmazott, hogy megvannak a városiasságot sugárzó intézmények, most már „csak” élettel,
kultúrával, tartalommal kell megtölteni őket.
- Az önkormányzat feladata, hogy városinak nevezhető
infrastruktúrát teremtsen játszótérrel, sportcsarnokkal, kulturális központtal, amit azonban meg kell tölteni színvonalas,
csábító tartalommal. A tartalommal való megtöltés a helyi
polgárok feladata is, választásaik, javaslataik, kritikájuk
függvénye, ezeket be kell építeni, amikor döntéseket hozunk,
merre is folytatódjon a városi tartalomstratégia. Vannak már
jó jelek, végigsétálni a sportpályák felé már kifejezetten jó
érzés, látva a szülőket a gyerekekkel együtt sportolni, majd
rögtön utána pár lépés után a focipályákon mondjuk egy
edzésbe belenézni. Ilyesminek kell lennie a kulturális szcénának is és a tudományos életnek, utóbbiban nagy potenciált és fejlődési lehetőséget látok. A kulturális identitás-fejlesztésnek egyelőre azonban csak a morzsáit érzékelem, még
nem vagyok ezzel elégedett, pedig itt a zenei- Brunszvik- és
népdal-identitás tartogatna teendőket és napi munkát,
ahogy a fizikai és virtuális terek összekötését, integrálását a
kulturális identitásba is meg kell kezdeni haladéktalanul.
- Van ami idegesíti, mérgesíti?
- Persze, hogy van. Amikor valaki nehezen érti meg, hogy
közösséget építünk, amikor valaki hangosabb a kelleténél,
amikor nehezen fogja fel, hogy a szemetet nem az utcán dobjuk el, amikor nem figyelünk a szomszéd szempontjaira: ezek
mind zavarnak, hogyne zavarnának. Ezeket a problémákat
nem tudom „elintézni”, más helyett nem tudom megoldani,
ezt csak kölcsönös odafigyeléssel tudjuk közösen „megfejteni”. Amikor egymás munkáját nem tartjuk értéknek, az
persze, hogy zavar, amikor akár tönkre is tesszük a másik munkáját, az meg főleg.
- Pletser Tamás előző számunkban arról beszélt, hogy
nem jó az, amikor nem igazán tudjuk, kik vagyunk,
de ezzel persze nem feltétlenül csak martonvásári
problémát vetett fel, hanem akár „összmagyar” identitásproblémát is.
- Messzebről kezdeném én az identitásboncolgatást meg
ezt az egész „kik is vagyunk”-kérdéskört. Először is ugye emFORUM MARTINI / 2019. SZEPTEMBER

berek vagyunk, aztán európai keresztény emberek, aztán
magyarok vagyunk, aztán magyarországi magyarok vagyunk, utána jön a települési identitás, az hogy matonvásáriak
vagyunk, úgyhogy azt, hogy kik is vagyunk valójában, egymásra épülő rétegekben kapjuk „ajándékba”, s ezek a rétegek
úgy épülnek egymásra szerencsés esetben, mint a virág szirmai, ahol egyik szirom sem fontosabb a másiknál. Senki
identitását nem szabad megkérdőjeleznünk, a városhoz tartozásunk színes, mindenki az, aminek önmagát és ezt a
ragaszkodást tartja, s aminek önmagát Martonvásáron meghatározza. Ez egy elfogadó, befogadó mentalitás a mindenkori városvezetés részéről, ami minden esetben elfogadja a
másik értékeit. Ebből épül fel Martonvásár. És ez a város
azokból is áll, akik majd csak lesznek martonvásáriak.
Tanulunk és kapunk egymástól, ez a mi városunk, ami egy
és oszthatatlan.
- Talán ennek a bejárható és bejárandó útnak a szimbóluma lesz a tervek szerint jövőre megvalósuló
Brunszvik-sétány is, mely az állomást köti össze a
városközponttal.
- És ami abban is jelkép lesz, hogy mintha egy városba csalogató meghívó lenne egy sétány formájában, ami spirituálisan
és kulturálisan is „út”. És ebből jövőre realitás lesz. Eljutottunk az MTA-val oda – pedig ez pár éve még az utópia tárgykörébe tartozott –, hogy nyitott rendszerben gondolkodunk
és figyelünk is egymás szempontjaira. Ez az út is arról szól,
és ezt értettük meg együtt, hogy közösen várunk mindenkit
ebbe a gyönyörű városba. Ahol a Brunszvik-hagyaték, a
kastély és a tudomány régi bástyáit érintve egy sétányon
jutunk át a viadukton, s miközben rálátunk a festői tóra,
megérkezünk szeretett városunk szívébe.
| Prieger Zsolt
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2019. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA
Tisztelt Választópolgárok!
Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13. napjára tűzte ki
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi általános választását.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását
szintén erre a napra, 2019. október 13. napjára tűzte ki.
Martonvásár városban 8 egyéni (egyéni listás) képviselői
mandátum szerezhető meg, továbbá 1 fő polgármestert választunk.
Polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választanak. Polgármester az lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. Érvényesen csak egy jelöltre lehet szavazni a
szavazólapon.
Martonvásáron (mivel a település lakosságszáma nem éri el
a 10.000 főt) egyéni listás választási rendszerben zajlik a települési képviselők megválasztása. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat,
ahány mandátum a településen kiosztható, azaz Martonvásáron érvényesen legfeljebb 8 jelöltre.
A települési képviselők és polgármester választása mellett a
választópolgárok a Fejér megyei közgyűlés tagjait is megválasztják, mely esetben a választópolgár érvényesen egy listára
szavazhat.
Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni a tartózkodási helye szerinti polgármesterre és képviselőkre, átjelentkezési
kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét már korábban, 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019.
október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019.
október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához.
Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, személyes vagy
elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én
tartózkodási helyét megszünteti.
Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az
esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem
tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb címre kéri.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell
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egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva
tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben
megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag
a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét,
más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság)
nem vehető igénybe.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton 2019. október 11-én 16.00 óráig
- vagy 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi
kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be.
Szavazni a választás napján, 2019.10.13-án (vasárnap) 06:00
és 19:00 óra között, a lakcím szerinti szavazókörben, személyesen lehet. A szavazásra kérjük, hogy hozza magával:
• személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát
(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és
• lakcímigazolványát.
Érvényesen szavazni a jelöltek melletti karikába tett két
egymást metsző, tollal írt vonallal lehet.

SZAVAZÓKÖRÖK

Kérünk mindenkit, hogy előzetesen nézze meg étesítőjét,
honlapunkat vagy érdeklődjön a Helyi Választási Irodában, hol
várják szavazásra. Szavazókörök és a szavazókörök helyszínei:
001. SZAVAZÓKÖR – Pápay Ágoston Általános Iskola (Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) (településszinten bejelentkezetteknek
és átjelentkezetteknek is)
Bajcsy-Zsilinszky utca, Brunszvik út, Bulgárház, Búza utca,
Dreher utca, Erkel Ferenc utca, Felsőmajori dűlő, Gábormajori
dűlő, Gyulay utca, Hunyadi út, Iparos utca, József Attila utca,
Juharfa utca, Kinizsi utca, Kolozsvári utca, Kuti András utca,
Magtár utca, MÁV-Vasútállomás, Nyárfa utca, Nyári utca,
Orbánhegyi utca, Őszi utca, Pusztai József utca, Rózsa utca,
Szőlőhegyi utca, Tátra utca, Vasút utca, Zrínyi Miklós utca
002. SZAVAZÓKÖR – Brunszvik-Beethoven Központ –
(kiállító terem) (Emlékezés tere 2.) (akadálymentes)
Ady Endre utca, Báthory köz, Bercsényi köz, Budai út,
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Damjanich utca, Dózsa György út, Emlékezés tere, Gábor
Áron utca, Gárdonyi Géza utca, Kodály Zoltán utca, Malom
utca, Nyitrai utca, Orgona utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi
Ferenc utca, Táncsics utca, Vásár utca, Vasvári Pál utca
003. SZAVAZÓKÖR – Brunszvik Teréz Óvoda - (aula)
(Deák Ferenc u. 3)
Bocskay utca, Deák Ferenc utca, Illyés Gyula tér, Jókai Mór
utca, Karinthy utca, Kossuth tér, Kölcsey Ferenc utca,
Mikszáth Kálmán utca, Nyúlsztráda köz, Széchenyi István
utca, Szent László út, Teleki Pál utca, Váci Mihály utca,
Vörösmarty Mihály utca
004. SZAVAZÓKÖR – Járási Hivatal – földszinti tanterem
(JELENLEGI KÖNYVTÁR)
(Szent László út 2.)
Arany János utca, Béke utca, Boglárka utca, Estike utca,
Fehérvári út, Gólyahír utca, Határ utca, Kassák Lajos köz,
Kazinczy köz, Kvassay Sándor utca, Móra Ferenc köz, Pipacs
utca, Radnóti Miklós utca, Sporttelep utca, Százszorszép
utca, Tükrösi utca, Vajda János utca
Egyéb kérdésükkel, kérésükkel kapcsolatban kérjük,
keressék bizalommal a Helyi Választási Irodát, vagy
tekintsék meg a Nemzeti Választási Iroda (www.
valasztas.hu), valamint városunk (www.martonvasar.hu)
honlapját.

							
		

Elkészült a Széchenyi István utcai kishíd

A Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjai és elérhetősége:
A választási bizottságok, mint a választások törvényességének elsődleges garanciális szereplői, olyan testületek, melyek biztosítják a választási jogszabályok érvényesülését,
kiemelt figyelmet fordítva a függetlenség és a pártatlanság
követelményeinek érvényre juttatására.
A HVB választott tagjai:
Dr. Kiss Attila Balázs - HVB elnök
Farkas Gyuláné - HVB elnökhelyettes
Orbánné Molnár Anikó – HVB tag
Kupiné Dr. Drócsa Izabella – HVB 1. póttag
Benkő Sándor - HVB 2. póttag
HVB elérhetőségei: 2462 Martonvásár, Budai út 13.,
tel.: 06 22 460 233, e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu
A Helyi Választási Iroda (HVI) elérhetőségei: 2462 Martonvásár, Budai út 13., tel.: 06 (22) 460-004, fax: 06 (22)
460-229, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu
HVI vezető: Miklósné Pető Rita, aljegyző - (06-22-460004/112 mellék jegyzo@martonvasar.hu)
HVI vezető helyettes: Dr. Bögi Viktória - 06-22-460004/103 mellék dr.bogi.viktoria@martonvasar.hu
Választási Információs Szolgálat (VISZ): Buda Gabriella
– (06-22-460-233 titkarsag@martonvasar.hu)
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Molnár Lívia - (0622-460-004/121 mellék molnar.livia@martonvasar.hu)
| Miklósné Pető Rita • HVI vezető

Már szabályosan lehet parkolni
a Vasút utcai területen
Martonvásár Város Önkormányzata megállapodott a MÁV
Zrt.-vel, hogy az állami vállalattól 5518 Ft/hó bérleti díj fejében átvesz 3224 m2-nyi egykori vasúti rakodóterületet az
állomás Tárnok felőli oldalán, így augusztustól már szabályszerűen lehet parkolni a tér 44 darab várakozóhelyén, természetesen ingyenesen.
A megállapodás fejében önkormányzatunk vállalta, hogy
karbantartja a területet, biztosítja a szolgálati lakások megközelíthetőségét, elvégzi a hóeltakarítást, illetve előre egyeztetett időpontokban biztosítja a vasúti rakodáshoz szükséges
teret is. A közcélra megnyitott nyilvános parkoló üzemeltetési feladatait a Martongazda Nonprofit Kft fogja ellátni.

A korábbi évek kormányzati fejlesztési forrásainak terhére
elkészült a Széchenyi István utca összekötése a Váci Mihály
utca és a Kossuth tér közti szakaszon, a martonvásári vízfolyás felett.

A hónap fotója

Új rovatunkban arra bíztatjuk Olvasóinkat, küldjenek friss
martonvásári fotókat, ahogyan Önök látják városunkat!
A legjobb fotókat mind a Forum Martiniban, mind pedig városunk Facebook (Martonvásár Város) és Instagram oldalán
(martonvasar_varos) is megosztjuk, így azok később akár
nagyobb „médiakarrierbe” is kezdhetnek (Instagram:
martonvasar_varos).
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120 fős mini lelátóval bővült
a Horváth Ottó Sportközpont
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ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS
Helyszín: Martonvásár, Dózsa György út 6.
(volt TSZ udvar)
Időpont: 2019. október 5. (szombat) 8:00-15:00

Egy vérből valók vagyunk

A korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk ismét 150
ezer forinttal támogatja azt a Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő úr által életre hívott kezdeményezést, amely a kárpátaljai magyar fiatalok balatoni nyaraltatását valósítja meg
évről évre. Idén a kárpátaljai gyerekek magyarországi (Zánka)
üdültetésére augusztus 19-23. között került sor.

Miért van bűz a városban?

A MOL Nyrt. közleménye szerint 2019. augusztus 24. és
szeptember 28. között a Dunai Finomító több üzemében
időszakos karbantartást végeznek. Ennek első lépéseként
több olyan tevékenységet (üzemek leállítása, szénhidrogén
mentesítése) hajtanak végre, amelyek ugyan rövid ideig,
de kellemetlen fény-, zaj- és szaghatással járhatnak. A cég
állítja, hogy a leállás ideje alatt körültekintően, a nyugalmat legkevésbé zavaró módon igyekeznek eljárni. Ebből, mi
városlakók nem sokat tapasztalunk, csak a kellemetlenségeket. Az időszakos karbantartás az üzemek biztonságos
üzemmenetét szolgálják, ezért kérik megértésünket ebben
az időszakban. Kérdések és észrevételek esetén keressék a
MOL Nyrt. környezetvédelmi szakértőjét, Szilágyi Esztert
(esztszilagyi@mol.hu)!

Azért, hogy minden a helyén legyen

„Köszönjük Popelka Liliána, Világosi Dániel, Fekete Ádám,
Raffael Sára, Miklós Lilianna, Moldován Regina, hogy 2 héten
keresztül segítettetek nekünk a könyvek átpakolásában.”
Kozák Beáta könyvtáros
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Szeptember 20: szemétszedési akció

A közutak mellett illegálisan lerakott hulladék összeszedésére hirdetett akciót szeptember 20-ára a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Pécsi Norbert Sándor, a szervezet szóvivője
elmondta, hogy csak ebben az évben 1,5 milliárd forintjába
kerül a társaságnak az illegális hulladékok gyűjtése és elszállítása, amelyből akár 60 ezer tonna meleg aszfaltot is be
tudnának szerezni - idézi az elhangzottakat az MTI. Bővebb
információ és regisztráció: internet.kozut.hu/szemetszedes

Kávéházimozi

Örömteli, amikor családok, baráti társaságok fognak
össze és moziznak együtt. Jó társaság, jó hely és jó
filmek, mi kellhet még? Reméljük, tavasszal folytatódik
a kiváló sorozat.
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„MIN VAGYOK TÚL,
MI VÁR RÁM?”
BITÓ PÉTER, JÁRMŰSZERVÍZ-VEZETŐ,
FÜGGETLEN SZÍNÉSZ

„Szóval a nagy kérdés az, hogy mi történt velem a múltban és hogy mit várok a jövőtől? Haladjunk sorban.
Múltamat tekintve igen kacsaringósra sikerült a pályám,
de ennek ellenére úgy érzem, hogy mára megállapodtam,
hiszen több mint 30 esztendővel ezelőtt megtaláltam Martonvásáron a szerelmet, ami kitart a mai napig. Jelenleg egy
vállalkozást vezetek, amely sok család megélhetését biztosítja. Aktuális állapotomról meg csak annyit, hogy mint
ahogy a közmondás is mondja: mindenki annyi idős, amen�nyinek érzi magát. (Erre néha csak azt szoktam válaszolni,
ha kérdeznek: én most kb 85 vagyok, annyi mindent csináltam életemben.)
Sok mindennel foglalkozom, de vannak dolgok, amelyek prioritást élveznek az életemben. Az egyik ilyen a Martonvásári
Színház ügye, amelynek témájával kapcsolatban, ha nagyon
őszinte akarok lenni, már nem is tudnám pontosan meghatározni, hogy mikor költözött belém az a bizonyos "ördög”.
Emíthetném most persze Provoda Jodes barátomat is, aki
nemrégen sajnos itthagyott minket, de aki elvetette bennem a színház és a színpad iránti szerelem csíráját. Az én
szememben ő volt az, aki Martonvásáron megteremtette a
színházat, vagy legalábbis aki elvetette a nagy ötlet magját.
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Hirtelen eszembe jutnak címek és dátumok: István a király,
Képzelt riport, 1999, 2000. Persze voltak kisebb kitérők,
amelyek miatt háttérbe szorult ez a szerelem, de mindig ott
motoszkált bennem az alkotás kényszere. Most hogy a színház oly mértékben fejlődött városunkban, amelyre még álmaimban sem mertem volna gondolni, hogy profi szakmai
stábot sikerült összegyűjtenem magam köré, akik teljesen
átvették a színház körüli dolgokat, így persze ezzel kapcsolatban fogynak a feladataim, amelynek egyébként örülök.
A jövő? Hát, tele vagyok tervekkel. Horváth Bálint barátommal szoktuk emlegetni, hogy nekünk Martonvásárért dobog
a szívünk, úgyhogy a tervek sem kötődhetnek nagyon máshová. Nagyon szeretem a verseket, s ezzel kapcsolatban nagy
vágyam, hogy itt helyben minél többen megértsük és mondjuk a verseket, illetve hogy okuljunk is a versekből. Erre
egyébként véleményem szerint kiváló alap a Resetár Dani
által életre keltett Versnagykövet-kezdeményezést, amely
idén már első alkalommal nagy sikerrel lezajlott. Nagyon
szeretnék önálló verses estet is, de ezt csak halkan mondom,
mert úgy vettem észre, erre talán nem oly nagy a kereslet. A színház viszont sok fiatal tehetséget vonzott hozzánk,
akikben megvan az erő, hogy utánunk is továbbvigyék, de
addig is sokat kell még tanulniuk, legfőképpen alázatból.”
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ISTEN VELETEK, MARTONVÁSÁRIAK!
- üzeni a Forum Martinin keresztül Harcsa Tiborné
Kati néni a városlakóknak. Az idők során
szenvedélyes martonvásárivá váló ügyszerető
szakember, az Óvodamúzeum mániákus alapítója
elköltözött a városból. Ő is búcsúzik tőlünk és
természetesen mi is búcsúzunk tőle.
Szakmai munkáját Magyar Örökség-díjjal és a Munka Érdemrend bronz fokozatával, illetve a Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkeresztjével ismerték el, de tudta mindig, hogy nem ez
a lényeg. Hanem a történetei, a közös történeteink. És persze
a gyerektörténetek. Például ez: “egy kislány az óvodában
mindig úgy viselkedett, mint egy kis szent. Mindig csak jót
tett, szépen játszott, énekelt, mindig körülöttem volt – az
édesanyja viszont panaszkodott, hogy otthon nem lehet bírni
vele. Ebből jöttünk rá, hogy bent az óvodában nagy megfelelési vágy él benne, ezért teljesen visszafogja magát, otthon
viszont kitombolja az indulatait. Nem az a legjobb tehát,
amikor valaki kisangyalként viselkedik az óvodában, mert
igenis lehet egy kicsit rosszalkodni. Az élet legegyszerűbb
és legnehezebb kérdését pedig egy apuka tette fel nekem egy
szülői értekezleten, amikor arról volt szó, hogy nagyon agresszívek a gyerekek: „Tessék nekem megmondani, hogy
akkor most bárányokat vagy farkasokat neveljünk?” Alig
tudtam válaszolni, valami ilyesmit dadogtam: „Olyan embert
kell nevelnünk, aki együtt tud érezni a másikkal, de azt nem
hagyja, hogy a másik bántsa.” De az az igazság, ma sem tudom a megfelelő választ, pedig ma is aktuális a kérdés. Hol a
középút? Nincs, vagy nehéz megtalálni.Az agresszió képessége például velünk születik, mert az életösztönhöz tartozik.
A szeretetet jó esetben érezzük, tapasztaljuk, jólesik és viszonozzuk. A szeretetet tanuljuk, mint ahogy az érzelmi
intelligencia és a viselkedéskultúra sem velünk született
adottságok. A gyereknek nem szabad azt mondani, hogy
„rossz vagy”, mert elhiszi, és azzal azonosul – csak azt szabad mondani, hogy amit tettél, az rossz volt. Azért állítalak
a sarokba, hogy gondold át, miért nem szabad ezt még egyszer megcsinálni. Mindig meg kell indokolni, hogy minek mi
lesz a következménye."
Sokak szerint sajátos neveléspszichológiai tudása megelőzte a korát. Nem véletlenül hozta ide a gyűjteményt, van
benne valami “brunszviki”. "Az óvodapedagógiai képzésen
tanítottak nekünk lélektant, miközben máshol a tudományos szocializmus elmélete szerint azt tanították, hogy lélek nem létezik. Micsoda kettősség ez! Irtották a vallásos
nevelést. Azért is tudtam olyan nehezen összegyűjteni később a magyar kisdedóvás történetének emlékeit, mert a
Rákosi-korban elrendelték, hogy el kell égetni az óvodák
udvarán a múltra vonatkozó jegyzeteket, emlékeket; vagy
pedig a nagyobb városokban, mint például Nyíregyházán is,
a zúzdába vitték teherautókkal a régi szemléltetőeszközöket, mese- és verseskönyveket." Óvodák padlásairól vagy
öreg óvónénik szekrényeinek aljából szedte elő fanatikusan
a kordokumentumokat, mert ők még megőrizték fiatalságuk
FORUM MARTINI / 2019. SZEPTEMBER

emlékeit. Létrehozott egy helytörténeti jellegű óvodatörténeti gyűjteményt Nyíregyházán, ezt 1992-ben múzeummá
nyilvánították, ráadásul országos hatókört kapott, mert
csak ez biztosította számára a széleskörű anyaggyűjtést.
1995-ben az Óvodatörténeti Múzeumot átköltöztette Martonvásárra, a magyar kisdedóvás megalapítójának, Brunszvik
Teréz városába.
Amikor megkérdezték tőle a Képmás című lapban, hogy mi a
két vezérlőcsillaga, így válaszolt: "Az empátia és a humor.
Úgy neveltek a szüleim, hogy egyik munkahelyemen se
legyek a „szürkék hegedőse” – mindig a többet, a jobbat keressem, arra törekedjek.” – mondja a nagy mesélő, igazi
nagyasszonyi figura és karizmatikus személy, aki nekünk
csak Kati néni, s aki most - sokaknak váratlanul - búcsúzik
tőlünk. "Mivel személyesen lehetetlen lett volna mindannyiuktól
elköszönni, mert hála Istennek a csaknem huszonnégy év
alatt sokan lettek, lettetek. Így most az újságon keresztül búcsúzom elköltözésem alkalmából. Köszönöm mindenkinek,
aki bármivel segített, aki egy biztatással, vagy barátságos
jó szóval, köszöntésével, mosolyával – hovatovább- szeretetével kitüntetetett engem. Szívemben szép emlékekkel, de
fájdalommal is hagyom el Martonvásár városát. Kedves barátnőimnek, barátaimnak, a város minden lakójának sok boldogságot kívánok. Remélem, hogy továbbra is sok örömet
okoz önöknek és az idelátogató vendégeknek, az általam alapított, idehozott s a városnak ajándékozott Óvodamúzeum.
Kérem, tartsanak meg jó emlékükben!"
Így is lesz, Kati néni, köszönünk mindent!
| Forum Martini
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KERTBARÁTOKNAK, SZEPTEMBERRE
Szeptember a betakarítás, a szüret a mulatságok, de
az elmúlás és az előzetes számvetés időszaka is. A gólyák
után a fecskék is útra keltek és nyomukban egyre
jobban benépesül az égi országút. A napszakok hossza
lassan kiegyenlítődik, míg végül az éjszaka győz. A
Nap, mint egy jó nagymama, néha megpróbálja megmutatni simogató szeretetét, de a természet nyugodni
készül, és a fák ágait egy halk sóhajjal mind több levél
hagyja el.
A gondos kertésznek azonban akad dolga elég. A szőlő érésének figyelemmel kísérése, majd a szüret előkészítése, megszervezése. A szüret jó alkalom a család és a barátok összejövetelére. A jó hangulat és a sok kéz biztosítja a gyors
betakarítást, feldolgozást, mely alapja a jó minőségű bornak.
A leszedett szőlőt ne törjük és főleg ne hagyjuk a napon. Az
ecetmuslicák azonnal megtámadják, kedvezőtlen enzimfolyamatokat indítva el. A szüretelő edényeket alaposan mossuk el. A fürtöket szüretelő ollóval (500 ft), műanyag edényekbe szedjük, megtisztítva a beteg és elszáradt bogyóktól.
A zöld másodfürtöket ne szedjük le. A gyűjtés és szállítás
szüretelő ládákban (tejes láda) a legcélszerűbb.(Nem törik és
jól tárolható a termés a feldolgozásig). A zúzást célszerű bogyózó géppel végezni, és ha egészséges a cefre, azonnal kénezzük le (5-10 g/hl). Fajtától függően áztatjuk, majd préseljük a cefrét. A fehér szőlőt egy-két óra, az illatos fajtákat
több órán át. /Az arany sárgás szín, csak az édes boroknál,
természetes /. Ha rozé bort szeretnénk, akkor pár órát, siller
bor készítéséhez két-három napi áztatás kell, míg a nehéz
vörösborokat kénezzük (15-20 g/hl) és a teljes kierjedésig a
cefrén hagyjuk, vigyázva a nem kívánatos túlmelegedésre.
Bársonyos vörösbor készítéshez almasav bontást is végezni
kell. A kipréselt törkölyt zárható műanyag hordóba tömörítjük és kierjesztjük. Az erjesztésre szánt törkölyt nem érdemes többszöri préseléssel kínozni. Megtaláljuk a pálinkában,
FORUM MARTINI / 2019. SZEPTEMBER

különben is rontja a színmust minőségét. Az erjesztő helyiségbe a mustgáz (szén-dioxid) miatt csak égő gyertyával lépjünk be. Betakarítás után végezzünk alapos permetezést,
csökkentve az áttelelő kórokozók számát. Távolítsuk el és
semmisítsük meg a baktériumos és vírusos tőkéket. Készítsük elő az őszi telepítést.
A gyümölcsösben is csúcspontjára ért a betakarítás. Fertőtlenítsük a tároló helyiségeket (kénlap égetés). Zöldséget ne
tároljunk borospincében. A naspolyát a fagyokig a fán hagyhatjuk, míg „szottyos” lesz. A letermett fákat lemosásszerűen permetezzük le. Ha időnk és energiánk engedi, meszeljük
le a fák kérgét és ássuk fel a talajt. Vágjuk ki tőből és semmisítsük meg, az egyszertermő, vagy letermett málna vesszőket. Továbbra se kíméljük a gyomokat.
A kertben szeptember végén már az utolsó rózsák és dáliák
pompáznak az igen hálás büdöskék mellett. Most van lehetőségünk a kert átépítésére, az új növények telepítésre vagy a
pótlásra. A kert tervezése alapos előtanulmányokat igényel.
Ismerni kell a területet és a növények igényeit. Nem árt tisztázni mit is szeretnénk létrehozni. Kell-e a gyereknek még
homokozó, pihenő kertet szeretnénk vagy vegyes haszon
kertet. Nem elég szeretni, érteni és érezni is kell a kertet.
Gondosan meg kell tervezni, különben csak egy növényekkel
túlzsúfolt udvarunk lesz, melyben sem a növények, sem mi
nem érezzük jól magunkat. A lehulló lombot gereblyézzük
össze, ássuk el, vagy komposztáljuk. Készüljünk fel a korai
fagyokra, az elvirágzott dáliák és kardvirágok gumóit szedjük fel, és fagymentes helyen tároljuk. Helyezzük ki a madáretetőket. A veteményesből folyamatosan szedhetjük a
bimbós kelt, a sóskát, a másodvetésű borsót és babot. A tavaszi virághagymák október elejéig ültethetők. Az ültetési
mélység a hagymák méretének két-háromszorosa. Jó minőségű komposzttal kezdjük meg a tápanyag pótlást.
| Uhrin Gábor
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MINDEN NAPRA
ÚJ CSODÁT
KORTYIS DÁVID SZÓVAL ÉS KÉPPEL
MARTONVÁSÁRRÓL

A jó fotós mindig mindenhol ott van, megtalálja az optimális pillanatot és szenvedélyesen szereti is megfigyelése tárgyát, legyen az fű, fa, virág, villámlás vagy
éppen helyi polgár. Kortyis Dávidra, városunk elhivatott fotósára jellemző mindez. Jó fotós, jó martonvásári és jó ember. Igaz, nem beszél túl sokat.

ládi fotókból is, pedig tudjuk, hogy sokszor komoly kihívás
lefotózni egy csöppséget művészi szinten. Szerencsére a
lányom segítőkész és az elképzeléseimet sikerül vele megvalósítanom.

- Miért éppen a fényképezőgép? Gyerekkori mánia
vagy később jött be az életedbe?
- Már gyerekkoromban is megvolt bennem a megörökítés
utáni vágy, csak az eszközeim nem voltak meg hozzá.
2006-ig vár nom kellett, amikor is beszereztem az első
fényképezőgépemet. A fotózás mindig is kézenfekvőbbnek
tűnt, minthogy videokamerát ragadjak. A fényképezőgépben találtam meg azt az eszközt, amivel igazán ki tudom
magamat fejezni.
- Kedvenc fotósaid, akiket csodálsz? Akiktől sokat
tanultál?
- Sokat olvastam és sokat tanultam Scott Kelby könyveiből, de eleinte rengeteget inspirálódtam és sok segítséget
kaptam egy fotós közösségi oldalról is.
- Kedvenc témáid? Nekem úgy tűnik, hogy a villámlás
eléggé vonz például.
- Igen, jól látod, a viharok szerelmese lettem amikor 2008ban lefotóztam első szupercellámat, azóta szabályosan vadászom a természet csodáira. Mondhatjuk,hogy ez a pillanat
indított el igazán a fotózás útján.
- Milyen fotózni a saját családodat, lányodat? Ilyenkor
inkább apa vagy, vagy maradsz „fotós”?
- Néha tényleg úgy érzem, hogy túlzásba viszem ezt a fajta
lelkesedést, mert a legjobbat akarom kihozni még a csaFORUM MARTINI / 2019. SZEPTEMBER
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is, sőt, sokszor a szolgáltatókkal is, akikkel együtt dolgozunk egy-egy eseményen.
- Martonvásár az egyik fő témád. Mi vonz a városhoz,
mit szeretsz benne a legjobban?
- Viccesen azt szoktam mondani, hogy a legjobban azt szeretem benne, hogy kéznél van. 15 éve lakom Martonvásáron,
s amikor ideköltöztem, nekem mindez, ami itt található és
persze látható, nagyon új volt és komoly felfedezésre várt.
Hat évvel ezelőtt indítottam el a facebook-oldalamat, a
Martonvásár képekben címűt. Hat év alatt mind a mai napig találok e városban egy-egy újabb csodát, az évszakok
szépségét, a határ változatosságait, szóval kifogyhatatlan
téma számomra ez a város.
| PZS

- Esküvőket és családi eseményeket is fotózol. Ebben is
megtalálod magadat vagy ez „csak” munka? Barátságot is kötsz az „alanyaiddal” alkotás közben? Vagy ez
másképp nem is megy?
- A fotózás számomra sohasem munka, én szenvedéllyel és
elhivatottsággal csinálom mindig. Úgy érzem az esküvői fotózással, főleg annak kreatív részével megtaláltam a hivatásomat. Rengeteg különféle embert ismertem meg a fotózás
során, és igen, születnek barátságok is. A fotózott párok közül

FORUM MARTINI / 2019. SZEPTEMBER

13

MEGCSILLANT
A REMÉNY SZENT
ORBÁN SZOBRÁNAK
REINKARNÁLÁSÁRA
A Forum Martini 2017. novemberi számában
beszámoltam az Orbánhegy utca elején 2003 –
évben felállított Orbán szobor szomorú sorsáról.

Megemlítettem, hogy a kedves szobor jól szolgálta a
martoni szőlőtermesztőket. Nagy fagykárok, természeti
csapások elkerülték az oltalma alatt álló szőlőket. Sajnos
az idő vasfoga, gondos kezelés ellenére kikezdte a szobor
anyagát. Kiderült, hogy restaurálására nincs remény.
A szobor újraállítására ötleteket kértünk, hogy továbbra is legyen védelmezője a hegynek. Új, kőből faragott
szobor elkészíttetésébe vágtuk a fejszénket.
Mostanra mentőangyalok is jelentkeztek. Budapesti Keil
Ernő fúvószenekar Bereczky Sándor vezetésével és
a Martonvásári Fúvósok Pfiffer Zsuzsanna vezetésével
összefogtak, 2019.október.19.-én (szombaton) 18 órától
közös jótékonysági hangversenyt adnak a BBK Központban. Teljes bevételt a szobor költségeire ajánlják fel.
Minden zeneszerető és városszerető lakost kérünk,
vegyen részt a hangversenyen, szórakozzon jól és egyben támogassa a szobor elkészítését.
Aki nem tud részt venni a koncerten, de szívesen
segítene, az megteheti, ha átutalással támogatja
célunkat. Bankszámlaszámunk: TAKARÉKBANK ZRT.
MRTONVÁSÁR 57800040-10007747. Megjegyzés rovatba írják be: Szent Orbán szobor.
Martonvásári Kertbarát Egyesület
Foki Gábor • alelnök

SZÜRETI FESZTIVÁL-REJTVÉNY
E havi feladványaink a Szüreti Fesztivál fő fellépőiről, a Csík
Zenekarról és Fenyő Miklósról szólnak. A két neves előadóhoz kapcsolódó kérdéseink a következők.
1. Mikor kezdte pályáját Fenyő Miklós?
2. Melyik volt az első nagy slágere?
3. Soroljon fel legalább három zenekart, amelyek dalait feldolgozta a Csík János vezette zenekar.
Előző rejtvényünk helyes megfejtései a következől voltak:
1771-ben adományozta Mária Terézia Martonvásárt Brunszvik Antalnak, 16 gyermeke volt a magyar királynénak és
Raguzából hozatta haza a Szent Jobbot.
A nyertesünk Harmath Józsefné, aki a
Macska Étteremben költheti el, akár társaságban, 10 ezer forintos nyereményét.
Gratulálunk, önöknek pedig jó fesztiválozást, kiváló koncerteket és rejtvényfejtést kívánunk!
FORUM MARTINI / 2019. SZEPTEMBER

IDŐSÖDÉS, AKTIVITÁS
ÉS ÖNKÉNTESSÉG
Egyre többször hallani, olvasni a demográfiai folyamatok alakulásáról. Az eltelt évtizedek alatt jelentősen változott a népesség összetétele, mely a fejlett
világban egyértelműen az idősek számarányának
növekedésével jár. Ez a demográfia folyamat kihívás
társadalomnak, de kihívás az egyénnek, az idősödő
embernek, szűkebb és tágabb környezetének is.
A megnövekedett életkor azonban lehetőséget is teremt arra, hogy az idősödés folyamata aktívan teljen.
Több éve foglalkozom szenior önkéntesség szervezésével – Szépkorúakért a Hegyvidéken Program,
Levendula 60+ Program. „Nagyi mesél” – melynek
tapasztalatait felhasználva Martonvásáron ismét
szenior önkénteseket keresek.
A „jó ügy” továbbra is a martonvásári óvoda programjaiban való részvétel az előző évben elindított „Nagyi
mesél” program értékelését, aktualizálását követően felkészült szenior önkéntesek látogatása az óvoda egy-egy csoportjába és - az óvónőkkel előzetesen
megbeszéltek szerint – programokon való részvétel.
Ehhez a programhoz várom aktív nyugdíjasok
jelentkezését: Telefon: 06-20-323-5075
Email: erzsiszokoli@gmail.com
| Szokoli Erzsi
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SZÜRETI FESZTIVÁL
A martonvásáriak az elmúlt nyolc évben megszokhatták, hogy szeptemberben mindig valami nagyobb szabású esemény biztosan várható.
Városunk Vál és Kajászó településekkel közösen elnyert egy
európai uniós pályázatot, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében A társadalmi kohézió erősítése Martonvásár térségében címmel. Ennek a pályázatnak a
fókuszában a közösségek állnak. Akár már meglévő, akár
az újonnan alakuló közösségek. A pályázat 3 évében igyekszünk minden eseményünkbe belecsempészni a közösségekkel való együttműködést.
A Szüreti Fesztivál mind a két napja a közösségekről szól.
Mi nagyon örülünk annak, hogy számos helyi csoport elfogadta a
felkérésünket és így vagy úgy, de megjelenik ezen a két napon.
Hiszen valaki színpadi produkciót tud biztosítani, mások a
biztonságunkról gondoskodnak, míg mások pedig hintót és
lovakat biztosítanak a felvonuláshoz. Hiszek a közösség erejében és tudom, hogy Martonvásáron nagyon erős a közösségek jelenléte a mindennapokban is.
A részletes programokból is kiderül, hogy mekkora összefogás kell egy ilyen nagyszabású esemény megvalósításához.
Ezúton is köszönöm mindenkinek az önzetlen segítségét, támogatását, munkáját, amivel hozzájárul a program gördülékeny lebonyolításához .
Szeretettel várunk mindenkit a Szüreti Fesztiválra!
| Pfiffer Zsuzsanna • főszervező

TÁNCTÁBOR A DYNAMIC
DANCE CREW-VAL
						
Három héten át tartott idén Martonvásáron a Dynamic
Dance Crew Táncegyesület napközis tánctábora. A
rengeteg tánc mellett volt akrobatika, kézműves fog		
lalkozás, csillámtetkó, Just Dance, egyéni- és csapatfeladatok, rengeteg játék, így mindenki megtalálhatta a számára legjobb szórakozást. Mindhárom héten
ellátogattak az Ifi parkba is, a gyerekek legnagyobb
örömére. „Idén közel 130 fő táborozott velünk, a tánciskolás növendékeink mellett jelentkezhettek hozzánk külsős gyerekek is már 4 éves kortól. Szerettünk
volna felügyeletet biztosítani a szülőknek az augusztusi hónapban is, ahol a sok játék mellett rengeteget
mozoghattak a picik. Büszke vagyok arra, hogy egy
ilyen fantasztikus közösségünk van. Jövőre találkozunk!”- mondta lapunknak Mózsik Viki.

Bukfenctől
az írásig

I ng yen es t an ács ad ás ,
t ájé ko zt at ás, köt et len bes zé lge té s
a gyer ekek fejlődés ér ől

BBK
Színházterem

2019. október 10.
csütörtök 18:00

Tapasztaltad már a gyermekednél?
Nincs önbizalma
Fél a hintán
Nem mer mászókázni
Nem tud megtanulni biciklizni
Érdeklődése nagyon egysíkú
Nincs ritmusérzéke
Nem szeret rajzolni
Vendégünk: Szabó Andrea gyógypedagógus - TSMT terapeuta
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ESEMÉNYEINK

							
		

SZEPT. 21-22. |
SZÜRETI FESZTIVÁL
		
Fenyő Miklós, Csík Zenekar, 		
		
Közösségek fellépése, Szüreti 		
		
felvonulás, Gyerekprogramok
		
Főtér
SZEPT. 27.
|
		

Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő úr fogadóórája
17.00 órától
Polgármesteri Hivatal - tanácsterem

OKT. 03.

|

Nyugdíjas klubdélután
17.00 órától
		BBK

OKT. 04.
|
		
		

Az Országos Könyvtári Napok
keretében: Velünk élő természet,
az állatok világnapja
16.30 órától, Könyvtár

OKT. 06.
|
Aradi vértanúk napja –
		
„A legsötétebb nap…”
		
Az aradi vértanúk és gróf
SZEPT. 27.
|
Szent Mihály napi vásár
		
- Őszi sokadalom
		 		
Batthyányi Lajos vértanúsága
		
Szervező: Mindszenty József Római
Előadást tart: Pletser Tamás  
		
Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német
17.00 órakor, BBK színházterem és
		
Nemzetiségi Általános Iskola
Emlékezés tere
		
Szent László Katolikus Tagóvoda
Vendégünk a Nefelejcs Bábszínház
OKT. 10.
|
Bukfenctől az írásig Móra Ferenc: Sündisznócsa lovagol
		
ingyenes tanácsadás, tájékoztatás
című bábjátékkal, 16.30 órakor
		
beszélgetés a gyerekek fejlődéséről
BBK színházterem
18.00 órakor,
BBK színházterem
SZEPT. 27.
|
Népmese napja
Az Országos Könyvtári Napok
OKT. 12.
|
Termelői vásár és bolhapiac
keretében: A mese hatalma,
07.00 órától 12.00 óráig, BBK udvar
Könyvekkel a természetért
16.30 órától
OKT. 14.
|
Foltvarró kiállítás megnyitó, 		
Könyvtár
		
varrási technikák bemutatása és
kipróbálása. A kiállítás nyitvatartása:
		
SZEPT. 28.
|
Polgármester házhoz megy
10.15-23-ig 10:00 és 18:00 óra között
14.30 órától
		
18.00 órakor, BBK
		
Lakópark (Estike utca, Boglárka
		
utca, Gólyahír utca, Pipacs utca,
OKT. 15.
|
Teleki Blanka Hölgyklub
		
Százszorszép utca)
		
Kirándulás Székesfehérvárra
16.30 órakor
Szerdánként 16:30 óra kezdettel Örömtánc a BBK-ban.
SZEPT. 28.
|
Közösségi színházi fórum
		Martonvásárról
14.00 órától 16.00 óráig
OKT. 12.
|
Jótékonysági koncert
		
Az esemény ingyenes!
		
az Orbán szoborért
BBK színházterem
18.00 órától, BBK
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22 /460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (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

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, csüt.: 14.00-16.00

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon
8.00-16.00 óráig: 30/956-4597

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Várandós       szerda
tanácsadás:    13.00 - 14.00     

Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés: Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda:
13-19 óráig Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ: www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

FOGORVOSI RENDELÉS

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
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

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!
Iskolavédőnő: Máthéné Jaskó Anna
Fogadóóra Beethoven Ált. Iskolában: kedd 8:00-10:00
mobil: 0630 950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

BBK KÖZPONT

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.

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
22/460-286
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép Táncegyüttes,
Fúvószenekar, Martonvásári Kulturális Egyesület)
22/460-039
Könyvtár:
22/460-065
Óvodamúzeum: 			

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
2462 MV, Szent László út 24. | 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 / 2019. SZEPTEMBER

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, Mobil: 30/302-3453
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu, Nyitvatartás:
Hétfő-CSütörtök: 8.00-16.00, Péntek: 8.00-14.00
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Asperján Donát
Áldott Olivér
Gyurics Panka
Jakab János

Túróczi Lili
Varga Johanna Luca
Vörös Áron

ELHUNYTAK*
Scheirich Lajosné / 79 év

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

*Rendelkezésre álló adatok alapján. Elhunytakról illetve újszülöttekről
információt hozzátartozóik tudtával, vagy azok kérésére teszünk közzé.

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám alatti
fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak,
abban az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/
ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző
napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő
tekintetében.

MARTONVÁSÁR: szeptember 28., 29.; október 19., 20.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: szeptember 21., 22.; október 12., 13.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: szeptember 14., 15.; október 5., 6.
Szent Kereszt Gyógyszertár,

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

Változás a fogorvosi rendelésben

Dr. Berczi Dániel fogorvos szabadságon lesz szeptember 9-től szeptember 24-ig. Az időszakban a
helyettesítést Dr. Horváth Kun Katalin l átja el Válon
és Gyúrón. A fogorvosi ügyeletet továbbra is Érden
biztosítják a martonvásáriak számára. Helyettesítési
időpontok és helyszínek: Hétfő: 14-18 Vál, Kedd: 8-12
Vál, Szerda: 13-18 Gyúró, Csütörtök: 14-18 Vál, Péntek:
8-10 Gyúró | Telefonszám: 0622/353-432 Váli rendelési időben elérhető. Mobil: 0670/4260763

Új betegirányító rendszer

Mint azt dr. Fodor Tamás háziorvostól megtudtuk, várhatóan 2019.október elejétől új betegirányító rendszer
kerül bevezetésre a háziorvosi rendelésen. "A váróteremben elhelyezett készülék segitségével lehet majd
bejelentkezni a rendelésre. A bejelentkezést a név
beirásával vagy egy személyre szóló kártya hozzáérintésével észleli a rendszer. A személyre szóló kártyákat minimális téritési díj ellenében a rendelőben lehet
majd átvenni. A kártya a rendelési időket és a rendelő
elérhetőségeit is tartalmazza. A rendszer lehetővé teszi, hogy online módon pár nappal előre is időpontot
lehessen foglalni a rendelésre” - mondta el lapunknak
a szakember.

Változás a háziorvosi rendelésben

2019. szeptember 27-ig Dr. Takács Imola nem
rendel. A doktornőt Dr. Fodor Tamás és Dr. Czikajló
Gyula fogja helyettesíteni az alábbiak szerint:
Hétfő: 09:30-11:00, Kedd: 13:00-15:00, Szerda: 09:3011:00, Csütörtök: 13:00-15:00, Péntek: 08:30-10:00
Szíves megértésüket köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
Nyugdíjas pedagógus NÉMET tanítást, korrepetálást
vállal általános és középiskolásoknak Martonvásáron. Mobil:
06 30 234 8694.

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata | Főszerkesztő: Prieger Zsolt, e-mail: kommunikacio@martonvasar.hu
Címlapfotó: Kortyis Dávid, Fotó: Csoma Tamás, Prieger Zsolt. | Művészeti vezető: Pletser Cecília
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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LÉPÉS

A BE

09.21. SZOMBAT

09.22. VASÁRNAP

13.00-tól

13.00-tól

KÉZMŰVES VÁSÁR

13.00-19.00 GYEREKLIGET
DYNAMIC DANCE CREW
TÁNCEGYESÜLET (ECDS)
BEMUTATÓJA

15:30

16:00

GOLDEN TIGER’S ISKOLA
BEMUTATJA: KUNG FU SZÍNHÁZ

16:45

16:45

KICSI GESZTENYE
GYEREK ZK. KONCERT

18:00

ABBA SHOW A MARTONVÁSÁRI
FÚVÓSZENEKARRAL, ÉNEKESEKKEL,
KÓRUSSAL, TÁNCOSOKKAL

21:30

FENYŐ MIKLÓS
TŰZZSONGLŐR PRODUKCIÓ

22:00-02.00 UTCABÁL DJ KOZIVAL

KÉZMŰVES VÁSÁR

13.00-18.00 GYEREKLIGET

15:00

20:00

•

09.22.

NES!

09.21

INGYE

18:00

SZÜRETI
FELVONULÁS

NÉPTÁNCBEMUTATÓ
ZORICA, A MŰVÉSZETI ISKOLA
NÉPTÁNCOSAI, NÉPZENÉSZEI,
A SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES,
RÉGI SZÉPEK

CSÍK ZENEKAR

