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Százötven éve,
1861. szeptember 23-án
hunyt el

Brunszvik Teréz
A martonvásári grófi Brunszvik család sarja,
a kisdedóvás és nevelés Apostola, az 1828ban, Budán megnyitott, és Közép-Európa
viszonylatában is legelsô óvoda alapítója, akit
négy nappal késôbb Martonvásáron helyeztek
örök nyugalomra.
Városunk nagy Halottjára emlékezve
tisztelettel és szeretettel várunk minden
Érdeklôdôt
a szeptember 24-én, szombaton rendezendô

BRUNSZVIK TERÉZ – EMLÉKNAPRA.

Várjuk Önöket
…szeptember 17-én (szombaton) 7 órától az Emlékezés terére, ahol megnyitjuk az Elsô Térségi Termelôi Kiállítást és Vásárt;
…szeptember 19-én (hétfôn) 17 órától a Teleki Blanka Hölgyklub találkozójára a Városháza Geróts-termébe;
…szeptember 22-én (csütörtökön) 10 órakor a park bejáratánál Baba-Mama klubra;
…szeptember 23-án (pénteken) 15-tôl 19 óráig a kutatók éjszakájára az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetbe;
…szeptember 24-én (szombaton) 11 órától a Brunszvik Teréz Emléknapra a Brunszvik Teréz Óvoda aulájába;
…szeptember 24-én (szombaton) 16 órakor ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra a Brunszvik Mauzóleumnál;
…szeptember 27-én (kedden) 18 órakor a képviselô-testület soros ülésére a Városháza Geróts-termébe;
…október 6-án (csütörtökön) 17 órakor, Nemzeti Gyásznapunkon az Emlékezés terére.

A polgármester házhoz megy
…szeptember 24-én (szombaton) 14 órától a Hunyadi út és a Rózsa utca környékén.
(Amennyiben találkozni szeretnének a polgármesterrel, kérjük, hogy jelezzék a 460-233-as telefonszámra, 23-án – pénteken – 12 óráig.)
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Képviselô-testületi hírek
Testületünk augusztusban egy soron kívüli ülést tartott augusztus 12-én, melyen a következô ügyekben döntöttünk.

Nemzeti Gyásznapunkon,
október 6-án
(csütörtökön)
17 órakor az
Emlékezés terén
az Aradi Vértanúkra
emlékezünk
A megemlékezésre és az azt követô
koszorúzásra
Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a település lakóit!

A képviselô-testület 2008 júniusában megállapodást kötött egy beruházó céggel új lakóövezet kialakítása céljából. Jelenleg – a belterületbe vonási eljárás során felmerült új
körülményekre is tekintettel – egy újabb,
már konkrétumokat is tartalmazó településfejlesztési megállapodás és kapcsolódó szerzôdések tárgyában döntöttünk volna, de a partnercégek visszalépése miatt a
szerzôdéseket nem fogadtuk el. Testületünk
felhatalmazta a polgármester urat, hogy további tárgyalásokat folytasson az önkormányzat számára garanciát jelentô biztosítékok elfogadása tárgyában.
Képviselô-testületünk évek óta foglalkozik
Martonvásár-Erdôhát és Martonvásár–Kis
marton településrészek vízellátásának gondjaival, szennyvízrendszere mûködtetésének
lehetôségeivel. Hosszas egyeztetési folyamat eredményeként és a környezetvédelmi
hatóság közremûködésének köszönhetôen
jött létre a most tárgyalt szerzôdés-tervezet
mind az ivóvíz-, mind a szennyvízrendszer átadás-átvételére vonatkozóan, melyet
ezen ülésünkön elfogadtunk. A szerzôdés
rendezi a hálózatok üzemeltetésének kér-

Nulláról indulva

Palágyi Lajos:
Az aradi Vértanúk
Szabadságharcunk letûnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem gyôzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,
Fényeddel fényt hint késô századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S ôk élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.

dését és tulajdonjogát: Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonába kerülnek
az ivóvízhálózat és az azt kiszolgáló ingatlanok, míg a szennyvízrendszert átmenetileg a
Martongazda Kft. venné tulajdonba egy helyi viziközmûveket üzemeltetô és fejlesztô
társulás létrejöttéig. Az üzemeltetô mindkét
rendszer esetében a Martongazda Kft. lesz.
A szerzôdés létrejöttétôl a lakossági szolgáltatás hosszú távú biztonságát és fenntarthatóságát reméljük.
Egyebekben két elôterjesztés kapcsán döntöttünk, a költségvetés módosítása és egy, a
Fejér Megyei Önkormányzattal való területcsere tárgyában.
A költségvetés módosítási javaslatát a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervezô
és Idegenforgalmi Központ intézménybe beolvadó Klubház és Könyvtár intézmények
költségvetésének átvezetése érdekében
vettük napirendre.
A területcsere két Bajcsy-Zsilinszky utcai ingatlant érintett. Ennek révén kialakíthatóvá
válik egy, az új lakópark, illetôleg hulladékudvar megközelítését szolgáló közlekedési út a
benzinkút melletti területen. A megyei fenntartású Diákotthon által használt területért
egy hasonló adottságú telket adtunk cserébe, melyen kiskert alakítható ki.
A Képviselô-testület tagjai

A Martongazda ez év március 1-jén kezdte meg a városüzemeltetési munkát a településünkön.
Az óvodától a temetô karbantartásig minden feladat hozzánk tartozik. Mi kátyúztatjuk az utakat,
tartjuk rendben a közterületet, intézzük az iskolai étkezô padozat cseréjét, burkoltatjuk az óvoda
parkolót, és irányítjuk az iskolai nyílászárók cseréjét is. Ez utóbbi pályázati pénzbôl készül. Megpróbáljuk a lakosság bevonásával szelektíven gyûjteni a szemetet a temetôben is, mi vágjuk és vágattatjuk ki a száraz fákat és ápoltatjuk a fasorokat. Megpróbáljuk kordában tartani az elektromos
mûvek gallyazását a vezetékek alatt! Természetesen ezeken a kiemelt munkákon kívül a hétköznapi szürke kis karbantartások elvégzése is a dolgozóink feladata a hivatalban, az oviban, az iskolában, az orvosi rendelôkben, a temetôben, tehát jól látszik, hogy a tevékenységünk sokrétû.
Teljesen a nulláról indultunk. Szûkös anyagi körülmények között, se gépek, se eszközök, se
munkatársak nem voltak még a kft-ben. Most hat hónap elteltével úgy látszik sikerült egy
ütôképes, jó munkaerôbôl álló kis csapatot felállítani. Az összekovácsolása még folyamatban
van, de jó irányba haladunk. Kisvárosunk utcáit járva tapasztalhatjuk, hogy a polgárok is érzékelik a változásokat. Az utcakép elônyére változott e rövid idô alatt. Köszönet minden lakónak, aki megértette, hogy közösen többre megyünk és gyorsabban haladunk, hogy a bemutatkozómban írt célokat elérjük.
Azonban vannak árnyoldalai is és gátjai is munkánknak. Augusztus 29-én éjjel néhány jóakarónk betört a rendezvényudvari raktárunkba és elvitte az összes gépünket tartozékaival, hajtó
és kenôanyagaival együtt. Sajnos 30-án reggel nem tudtunk kimenni dolgozni, csak kézi munkára volt alkalmas a csapat. A munkatársakat is megdöbbentette mindez, de felocsúdva újra
lendületet vettek és mentünk tovább végezni a napi rutin munkákat.
Még egyszer köszönet annak a többségnek, aki segítôszándékkal, jóérzéssel viseltetik irántunk és bíztatás a többieknek, hogy ôk is álljanak be a sorba és érezzék martonvásárinak magukat, hogy az ô utcájuk és udvaruk is méltó lehessen a többséghez és településünk hírnevéhez.
Marton Gazda
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A Polgármesteri Kabinet hírei
Véget ért a nyári jogalkotási szünet, mely
alatt a munka természetesen nem állt meg.
Kulturális területen is sok tapasztalatot tudhatunk magunk mögött, melynek alapján a
rendezvénystruktúra is váltásra szorul. A
Martonvásári Napokat a jövôben 3 részre
bontva rendeznénk meg. Május végén, június elején a Táncgála, a gyermeknap, a Tavaszi Fesztivál és egyéb rendezvények integrálásával egy a gyermekek és a játék köré
szervezôdô fesztivált, nyáron a búcsúi hétvégén – melyet mostantól mindig Anna nap
után kívánunk megtartani – Martonvásári Búcsút, és ôsszel, szeptember közepén, az idei
Kukoricafesztivál után egy Búza – Sör Fesztivált rendeznénk a jövôben. Részletekrôl
majd a Brunszvik-Beethoven Központ igazgatója fogja Önöket idôben tájékoztatni.

retében ilyen gyorsan sikerült a feladatokat
megoldani.
Több útszakasz terveztetése mellett, melyek pályázati dokumentáció alapját képezik,
megterveztetjük és engedélyeztetjük a Jókai
utca és a Szent László utca sarkán kialakítandó gyalogos átkelôt, amely jelentôsen megkönnyítené a Szent László Lakóparkban élôk
mindennapjait. A kivitelezésre további pályázat esetén nyílik lehetôség.
A belvárosi fejélesztési elképzeléseket és a
gazdasági környezetet megvizsgálva arra jutottunk, hogy a Gépállomás területén az Önkormányzat kulturális fejlesztésbe kezd. A
sportpályára tervezett alkotóház helyett
ilyen néven megkezdenénk a BrunszvikBeethoven Központ fejlesztését. A beruházóknak szánt elképzeléseinket fenntartjuk és
propagáljuk, de részben más területre képzeljük el azt.

Városfejlesztés

„Rend-rendelet”

Rendezvények három körben

Zajlik a nyílászárócsere a Beethoven Általános Iskolában. Az elsô és a második emeleten minden külsô nyílászárót lecserélünk
korszerû mûanyag nyílászárókra. Az ablakokat a Fehér Ablak Kft. gyártja és szállítja.
Két újabb területen sikerült az útburkolat
minôségi javítása. A Brunszvik Teréz óvoda
parkolójának aszfaltozásával sokéves lakossági, szülôi elvárásnak tettünk eleget. Az eddig rendezetlen, sáros-kavicsos terület helyén részben párhuzamos, részben pedig
merôleges beállást lehetôvé tevô megállóhelyek jöttek létre. A vasút elôtti veszélyes, kátyús terület kijavítása is megtörtént. Ennek
elvégzésére hatalmas lakossági igény mutatkozott. El kell mondanunk Önöknek, hogy
a terület állami tulajdon, kezelôje a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik háttérintézménye. Hónapokkal ezelôtt megkerestük az intézményt, hogy engedélyt kérjünk
arra vonatkozóan, hogy az ô területükön
javítási munkákat végezzünk. Válasz azóta
sem érkezett. A szomszédos közút kezelôje,
a MÁV vagy éppen a busztársaságok eddig
nem kívánták anyagilag támogatni a burkolat megújítását. Úgy gondoltuk, tovább nem
várhatunk, hiszen a nedves ôsz, majd tél során még balesetveszélyesebbé válhat a terület. Köszönetünket fejezzük ki az Euroaszfalt
Kft-nek és munkatársainak, hogy a megkötött településfejlesztési megállapodás ke-

Képviselô-testületünk új rendeletet kíván alkotni a köz- és magánterületek
rendben-tartásáról és használatáról. Ehhez kérjük az Önök segítségét is. Amen�nyiben olyan ötletük van, mely a témába beleilleszthetô, kérjük, küldjék azt
meg a kabinetvezeto@martonvasar.hu
címre. Természetesen már nekünk is vannak
elképzeléseink, mely területeken szigorítanánk, pontosítanánk az eddigi szabályozást.
Be kell látnunk, hogy vannak olyan területek, ahol az egyre kevesebb mozgástérrel rendelkezô önkormányzat nem tudott
és nagy valószínûség szerint számottevôen
nem is lesz képes pénzeszközt áldozni. Ezeket meg kell állapítani és ki kell végre mon-

dani. Már a választások elôtt elmondtuk, és
le is írtuk, hogy a közterületek fejlesztésénél
és karbantartásánál az ott lakókra nagyobb
felelôsség fog hárulni. Az elv a feladatmegosztás, így minden közterületen az önkormányzat ellenôrzô és szabályozó feladata
megmarad, és ezen felül kiemelt feladatának
tekinti közterületen az útburkolatok fejlesztését és a parkfenntartást. Önökre leginkább
a vízelvezetô árkok és járdák kialakításában
és kezelésében számítunk. Martonvásáron
pár évtizeddel ezelôtt még természetes
volt, hogy az ingatlantulajdonosok az elôttük
lévô területen árkot ásnak és járdát építenek. Most ennek rendeletben történô lefektetését céloztuk meg. Az önkormányzat lehetôségeihez mérten megpróbál segíteni. A rendeletbe kerülhet többek között még azon elképzelés, amely szerint
csendidôszakokat jelölünk meg az esti-éjszakai órákban, illetve vasárnap délután, mely
alatt tilos lesz füvet nyírni, fát vágni, „autóval
csilingelni” vagy éppen hangoskodni, a közterületen szeszesitalt fogyasztani. A most hatályos rendeletinkbôl pedig beépülne a növények telepítésére vonatkozó, a szemeteléssel, rongálással kapcsolatos, vagy éppen a fák
kivágására vonatkozó szabályozás is.
Azt ígértük, rendet próbálunk tenni minden
területen. A rendelet-felülvizsgálattal a jogalkotásban teszünk rendet, annak hatályba lépésével pedig reményeink szerint a város utcáiban, portáin is. Terveink szerint az elfogadott rendeletet eljuttatjuk minden háztartásba, hogy mindenki felkészülhessen annak alkalmazására.
Horváth Bálint képviselô,
kabinetvezetô

Köszönjük!
Martonvásár Város Önkormányzatának köztemetôjében van egy
nyughely, melynél évtizedek óta minden év március 15-én leróhatja kegyeletét kisvárosunk polgársága. Itt kezdôdik az 1848–49es Forradalom és Szabadságharcra emlékezve a városi ünnepség.
Eörkényi Ferenczi Sándor és elesett társai sírhelye mindig kicsinosítva várta, hogy elhelyezzük az emlékezés virágait. Idén augusztusban azonban a helyi temetkezési vállalkozás, a Máté Temetkezés
segítségével méltó emlékhellyé alakult, hogy utódaink se felejtsék az ôsök cselekedeteit. Még egyszer köszönet a vállalkozónak!

A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztõség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintõ rövidítések jogát.
Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzõk viselik a felelõsséget. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok legkésõbbi leadási határideje tárgyhó elsõ napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követõ hétfõ). Szerzõink megértését elõre is
köszönjük. Kizárólag sajátkezû aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a forum.martoni@gmail.com címre is el lehet juttatni.
Szerkesztõség
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Átadás elôtt

A martonvásári székhelyen
mûködô Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, KözépDunántúli Regionális Operatív
Program „Szociális alapellátások
és gyermekjóléti alapellátások
komplex, valamint bölcsôdék
önálló fejlesztése” címû pályázati kiírására.
Térségünkben kritikus helyzetbe került a Segítô Szolgálat tevékenysége, mivel a Martonvásár
Budai út 4. szám alatt mûködô
intézmény épülete, életveszélyessé vált. Az épületbôl 2007
áprilisában költöztek ki, a katolikus egyház tulajdonában lévô,
az üresen álló mûemlék óvoda
épületébe.
A társulás az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott, a KDOP-5.2.2/C2f-2009-0001 számú, pályázaton 142 674 519 forint összegû
támogatást nyert el, melyhez saját forrásként Martonvásár Város Önkormányzata 21 036 920
forintot adott.
A Szent László Völgye Segítô
Szolgálat szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó integrált intézmény. Tevékenységi köre jelenleg családsegítés,
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás, tanyagondno-

ki ellátás, idôsek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás. Az ellátási területe a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás településeire terjed ki, Ercsi város kivételével.
Martonvásár, Baracska, Gyúró,
Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas
együttes lakosságszám közel 16
ezer fô. Az intézmény dolgozóinak jelenlegi létszáma 34 fô.
Az intézmény új épületét várhatóan szeptember 15-én adjuk át.
A használatba vételi engedély kiadását követôen a mûködési engedélyezési eljárás lebonyolítása
után költözhet ide a Szent László Völgye Segítô Szolgálat.
Az új intézményben a szociális és gyermekvédelmi alapellátások köre két feladattal fog
bôvülni, éspedig a gyermekek
napközbeni ellátását szolgáló
családi napközivel, valamint a
jelzôrendszeres házi gondozással. A jelzôrendszeres házi gondozásra vonatkozó pályázati kiírások 2012-ben jelennek meg,
ennek alapján a feladat – várhatóan – 2013-tól építhetô be az
intézmény tevékenységei közé.
Az átadás elôtt álló térségi szociális létesítmény – megközelítôleg
164 millió forintos beruházás –
Martonvásáron a Szent László u.
24. szám alatt épült meg két szinten. A földszinten nagy forgalmú
közösségi terek találhatóak.
A napközbeni étkeztetést mintegy 30 fô kulturált ellátására al-
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kalmas étkezô és egy melegítô
konyha szolgálja. Az étkezôhöz
és az idôsek klubjához egy 60
négyzetméteres terasz csatlakozik.
Az elsô emeletet lépcsôn, illetve
mozgássérültek használatára alkalmas lifttel is meg lehet közelíteni. Itt helyezzük el a szakszolgálat irodáit (támogató, gyermekjóléti, családsegítô, mentálhigiéniai, pszichológiai szolgálat),
valamint két interjú szobát. A
tetôtérben a kazánház található.
Az épület teljes körûen akadály

mentesített. Mind a mozgásukban korlátozottak, mind pedig a
gyengén látók, vagy halláskárosultak önállóan is használni tudják a helyiségeit. Mozgássérült
rámpák, vezetôsávok és korlátok, illetve Braille írásos táblák
segítik mozgásukat.
Az épület 684,67 négyzetméter
beépített nettó területû, amibôl
a földszint 353,66 négyzetméter,
az I. emelet 303,63 négyzetméter, a tetôtér pedig 27,38 négyzetméter alapterületû.
Az épület mögötti hátsókertben
30 gépjármû befogadására alkalmas parkoló létesül, melybôl
egy akadálymentesített lesz.
A Szent László Völgye Segítô
Szolgálat az új épületben széles
körû szolgáltatásokat fog nyújtani, igazodva a szociálpolitika változó irányaihoz, valamint a változó államigazgatáshoz.
A társadalmi változások egyre
több és költségesebb beavatkozást, differenciált ellátást igényelnek a rászorultak számának sajnálatos emelkedése miatt.
Az intézmény széleskörû szolgáltatásai a szociális ellátórendszer tervezett változásaihoz jól
illeszkednek, amelynek során
megvalósulhatnak az otthon közeli, családhoz közeli ellátások, s
kialakulhat egy szolgáltatás központú rendszer.
T. M.

Intézményeink életébôl

Uniós
élelmiszersegély

Becsengettek
Szeptember elsején – a tanévnyitón – a
nyolcadikosok apró ajándékkal várták az izgatott elsôsöket, és kézen fogva segítették
elsô lépéseiket az iskolában. Összesen 463
gyerek kezdte meg az új tanévet, 217 alsós
és 246 felsôs.

A nyár folyamán megszépültek az elsô emeleti tantermek és a vizesblokk. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik a felújítási munkákban részt vettek.
Az önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetôen tovább folytatódhat a nyílászárók cseréje, ezúttal az elsô és a második emeleten. Reméljük, hogy gyorsan,
zökkenômentesen halad majd a munka.
Az idei tanévben is különbözô szakkörökön,
délutáni foglalkozásokon vehetnek részt az
érdeklôdô gyerekek. Kézmûves- és matematika-szakköröket, tömegsport-foglalkozásokat ajánlunk tanítványainknak, s az iskolai
kórusba várjuk az énekelni szeretôket. A tanulási zavarokkal küzdô gyerekeket fejlesztô
pedagógusok segítik a felzárkózásban.
Sok sikert, eredményes tanévet kívánok
minden tanítványomnak és kollégámnak.
Turcsányi Klára
igazgató

Osztályfônökök:
1.a (iskolaotthonos osztály): Kovács Árpádné,
Udvarosné Takács Ágota,
1.b: Herlinger Zsuzsanna,
2.a (iskolaotthonos osztály): Peregovits Erzsébet, Filemon Krisztina,
2.b: Onodyné Nagy Anikó,
2.c: Kôrösiné Lôrincz Erzsébet,
3.a (iskolaotthonos osztály): Bosnyákné G.
Zsuzsanna, Nagyné V. Andrea,
3.b: dr. Veisz Ottóné,
4.a (iskolaotthonos osztály): Héhn Csilla,
Sinka Zsuzsanna,
4.b: Kocsisné Ihász Valéria,
4.c: Lazókné Jankura Erzsébet,
5.a: Bottyánné Márkus Olga,
5.b: Rezessyné Zsoldos Erika,
5.c: Rottenberger Sándorné,
6.a: Bodóné Polányi Tünde,
6.b: Kisdi Gergelyné,
6.c: Kizmus Beatrix,
7.a: Bartos Aurélné,
7.b: dr. Cseh Lajosné,
8.a: Kiss Zsolt,
8.b: Udvarosné Nagy Márta.
A napközis csoportok vezetôi:
1. csoport: Stolba Jenôné,
2. csoport: Bagdi Viktória,
3. csoport: Sztojanovics Rita,
4. csoport: Huszár Hajnalka.

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás polgármestereinek jóváhagyásával
intézményünk az idei évre is együttmûködési
megállapodást kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület nonprofit szervezettel. Ennek értelmében a nyár második felében 3192
kilogramm élelmiszert osztottunk ki a rászorultaknak, az intézményünk ellátási területéhez tartozó településeken, mintegy 370 család számára. A legrászorúltabb személyek a
létminimum közelében élôk, a kisnyugdíjasok, és a hátrányos helyzetû gyermekek voltak. Az élelmiszer osztásban részt vevô családok száma folyamatosan változik és aktualizálódik annak érdekében, hogy a lakosság minél szélesebb rétegét támogathassuk.
A nagy mennyiségû élelmiszer megmozgatását,
raktározását, településekre történô el
szállítását és maradéktalan kiosztását
intézményünk munkatársai oldották meg. Az
élelmiszer Martonvásárra történô elszállítá
sához pedig Somogyi Károly vállalkozó nyújtott segítséget. Mindezekért köszönetünket
fejezzük ki.
Szabóné Pályi Judit
intézményvezetô

Termelôi piac
Várjuk Önöket szeretettel szeptember 17-én (szombaton) az Emlékezés
terén, ahol reggel 7-kor megnyitjuk az
Elsô Térségi Termelôi Kiállítást és Vásárt! Lesznek jóféle, finom, házias ételek, italok. Olyan alapanyagokat vásárolhat itt a termelôktôl, amelyek garantáltan jó minôségûek! Megtalálhatja majd a mangalicából készült termékeket, juhsajtot, lekvárokat, mézeket,
szörpöket, házi tojást és még sok minden mást is! Jöjjenek el, és nézzenek
körül. Senki se felejtse otthon a kosarát! Szándékunk szerint – kellô számú érdeklôdés esetén – havonta megismételjük termelôi vásárunkat! Várjuk a termelôket is, akik kínálni szeretnék portékájukat! (A regisztrációs
lap letölthetô a www.martonvasar.hu
internetes oldalról vagy személyesen
átvehetô a Városháza Ügyfélszolgálatán. Jelentkezési határidô szeptember
16-a, a lapok leadásával a Városházán.)
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Ez történt

Ünnepeltünk

A Martonvásári Fúvószenekar zenés felvonulással hívogatott az ünnepre

Augusztus 20-án, István király ünnepén az immáron egyre híresebb Martonvásári Fúvószenekar reggeli városjáró zenélését követôen a Városháza udvarán összegyûlt vendégek elôtt
szólt tovább a zene, majd Pfiffer Zsuzsanna köszöntötte a megjelenteket, dr. Szabó Tibor polgármesternek adva át a szót, aki az ünnep jelentôségérôl beszélt. Dr. Gelencsér József, az ünnepi szónok István királyt, emberi és uralkodói tulajdonságait méltatta elegáns, szépen szerkesztett beszédében. Schrôder Gyula szentelte meg az új kenyeret. A fiatal martoni elôadók,
Mihovics Dóra, Mihovics Márta és Kovács Péter ezután részleteket szólaltattak meg az István, a király címû rockoperából és a Honfoglalás címû film zenéjébôl, majd Pletser Tamás
nyitotta meg a négy évig ugyan szünetelô, de most újra megrendezett, hagyományosan a
Martonvásárt újra alapító, betelepülô nemzetiségek – ezúttal a németajkú lakosok – emlékét idézô helytörténeti kiállítást. Az elôzô idôszak szokásának megfelelôen a vendégek a kiállítás megtekintése után sváb ételeket kóstolhattak, melyet frissen csapolt sörrel öblítettek le.

Schrôder Gyula szentelte meg az új kenyeret

István királyt dr. Gelencsér József méltatta

(Fotók: Vécsy A.)

Az ünneplôk egy csoportja a Városháza udvarán
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Helytörténeti kiállítás

Ez történt

Litván zarándokok Martonvásáron

A

hit és a kitartás nagyszerû tettekre képes. Litvánia kultikus helyérôl, a Keresztek Hegyérôl indulva, 2300 kilométeres, 80
napos gyaloglás után szeptember 11-én érkezik a boszniai Medjugorjéba a 25 fôs csoport, ahol szeptember 14-én sok ezer zarán-

dokkal együtt ünneplik a Kereszt Felmagasztalását. Nyolcvan nap, nagyjából napi harminc kilométer, ez még meglett embereknek is komoly erôpróba. A zarándokok között azonban ott volt a 75 éves idôs hölgy és
a 16 éves ifjú is. Imádkozva, vallásos éneke-

„Marimba párbaj”

E

zzel a címmel adott hangversenyt augusztus
26-án két kitûnô fiatal mûvész, a martonvásári
Mûvészeti Iskola mûvésztanára, Juhász Balázs és
Palotás Gábor kecskeméti mûvésztanár a rendezvényudvarban. A nem túl népes hallgatóságnak fantasztikus élményben volt része. Nem
csak a marimba játék egzotikusan izgalmas technikájának látványa, de a felhangzó mûvek is elvarázsolhatták a nézô-hallgatót. A kortárs zene
képviselôje, a szerb Jovan N. Zivkovic marimba mûvész „Ultimátum” címû darabja nyitotta a
hangversenyt. Még a magamfajta zenehallgatózeneszeretô ember is kihallhatta e mûbôl Szerbia utóbbi évtizedeinek drámáját. Aztán valami olyasmit hallhattunk, amit meg talán elképzelni sem tudtunk: Bach Goldberg-variációinak
marimbára átírt változatát. Zenéhez igazán értô
emberektôl, zongoramûvészektôl tudhatjuk,
hogy ez a mû – a hallgató számára nyújtott ös�szes gyönyörûsége ellenére – az egyik legnehezebb mû az elôadómûvészek számára, még zongorán is. És ezt a két kiváló ifjú olyan magabiztosan, elegánsan szólaltatta meg ezen a két különös, izgalmas hangszeren, hogy a „vájt fülû” hallgató is lélegzet-visszafojtva figyelte. Szép este
volt – köszönet érte.
(KL)

ket énekelve mentek keresztül fél Európán,
kezükben Szûz Mária és Jézus Krisztus szobrával, vállukon a két és félméteres kereszttel.
Augusztus 14-én érkeztek Martonvásárra,
ahol a katolikus egyházközség tagjai látták
ôket vendégül egy vacsora erejéig és adtak
éjszakai szállást számukra martoni hívôknél.
Ahogy a zarándokok mondták, eddigi 53
napos útjuk során másodszor kaptak szállást családoknál. Megrendítôen szép élmény
volt találkozni a hitükért ekkora áldozatra
vállalkozó, nagyszerû emberekkel, akik – elmondásuk szerint – meghatóan szép emlékekkel indultak tovább Székesfehérvár felé
másnap.
(-kl-)

Tapasztalati úton
Kertbarát Egyesületünk augusztus 9-én
és 10-én tapasztalati szakmai utat szervezett Sopron városába és az osztrák határon túli Ruszt városába. Sopronban
9-én kettô borászatszôlészet megtekin
tése,
technológiai,
mûvelési
szokásaik
jellemzôinek
megismertetése volt
a program.
Elsôként a Lövér pincészetet mutatta be Magyar Dezsô szôlész-borász a
szüreteléstôl a palackozásig végzendô feladatokat sorra véve a minôségi követelmények elsôdlegességének figyelemmel
kísérésével. Technológiájának fô eleme a
nagyhordós tárolás, érlelés. Fajta boraik
értékesítése belföldön és külföldön egyaránt eredményes.
Látogatásunk második állomása már a
Fertô-tóhoz közeli Taschner szôlészet és

pincészet volt. A szôlôültetvény hagyományosan félmagas mûvelési formájú és
fôképpen vörösbor szôlôfajtákból áll. A
fajtaösszetételt a piaci körülményekhez
igazítják. Klímáját befolyásolja a Fertô-tó
közelsége. Mindkét borászat borainak
bemutatása a minôségi borkészítés, gondozás eredményességét igazolta.
Második napon a határon túli Ruszt városába vezetett csoportunk látogatása.
Robert Vencel, az osztrák borakadémia
tagja volt a vendéglátónk és a Városháza
pincéjében ért
véget a kétnapos
szakmai
program.
A
résztvevôk
valamennyien
megelégedéssel
nyugtázták a program
szerv ezôjének,
dr. Janky Ferencnek az odaadó
munkáját.
V. B.

2011. szeptember • FORUM MARTINI 7
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„Boldogíthatsz és boldog lehetsz”
Százötven éve hunyt el Brunszvik Teréz

pedig megnyitja hazánk, sôt Közép-EuróBrunszvik Teréz korának egyik legsziporkázóbb, és legrokonszenvesebb nôalakja
pa elsô kisdedóvóját, amelyet újabb és
1775. július 27-én született. Ifjúkorát a
újabb alapítások követnek. Terézt az óvofrancia forradalom és a napóleoni háborúk
dák létesítésénél nem holmi szépen hangzó szociális vagy humánus szempontok veidején élte. Ötvenéves volt a reformkor
zérelték, hanem ennél jóval több: a gyerkezdetén, és a hetvennegyediket taposta, amikor kitört az 1848-as forradalom.
meki lelkek megmentésének a vágya. Fô
Nyolcvanhetedik évében, 1861. szeptemcélja volt, mint írja, hogy „megóvja elfajulástól a hon jövô korának csemetéit s gerber 23-án hunyt el, hat évvel a kiegyezés
jessze bennük az isteni szikrát”. Kisdedelôtt. Kapcsolatban állt Pestalozzival és
Beethovennel, Széchenyivel és Vasvári Pállal.
óvóiba elsôsorban azokat a gyermekeIsmerte Alexander von Humboldtot és Metket gyûjtötte egybe, akiket otthon senki
ternichet, Liszt Ferencet és Barabás Miklóst.
sem nevelt, s akik így szeretetbôl, jóságTeréz az arisztokrata lányok gondtalan, ám
ból, testvériességbôl nem kaphatták meg
talmi csillogású életét élte, amikor rádöbazt az útravalót, amely nélkül egész embent, hogy ôt Isten nem mindennapi tanúberré, istenhívô és emberszeretô felnôtté
ságtételre szánta. Megismerve a jeles svájnehezen lehettek volna. (A martonvásári
ci pedagógus, Pestalozzi élô hitbôl táplálóvodaalapítási terve a fivére, Ferenc ellenkozó nevelôi tevékenységét, az egyszerû
állásán meghiúsult. Ezt tette jóvá a fia, Tenép önzetlen szolgálatát, ô is elkötelezi magát mindezek mellett. réz halála után 22 évvel.)
Hittel vállalja küldetését, s e szolgálatnak szenteli minden idejét, „Tedd mindig a jót, mit szíved sugall, de hálát ne várj érette, úgy folypénzét, energiáját. Segíti az éhezôket, támaszt nyújt az elesettek- tonosan boldogíthatsz és boldog lehetsz” – vallotta Brunszvik Teréz.
nek, magához vesz és felnevel egy szegény, árva kislányt, 1828-ban S hogy mindez mennyire igaz, arra az ô élete is példa.

Idézetek innen-onnan
Brunszvik Teréz naplóiból és egyéb írásaiból
• Martonvásár. Jó anyám halálának napja; ezt
tizenegy év múltán végre ismét itt akartam
megünnepelni… Korai séta, egyedül ugyan,
de mindig apámmal, anyámmal és nagyapámmal együtt: megmutatom nekik, mi
lett azóta, hogy a Földet és a nekik oly kedves Martonvásárt itt hagyták. „Teréz, meglátod – mondta apám a kedvenc lányának –,
Martonvásár paradicsom lesz.” (Napló 1841.
máj. 13.)
• Teréz-nap! Ki utánozhatná a lángoló, boldog [Avilai] Terézt? Már itt a földön boldog
és szent, mert Istenben, Istennel, Istenért
élt! És szeretett, és mennyire szerette övéit! Szégyelld magad, boldogtalan! Te nem szeretsz úgy, min ô, és (ezért) nem is hatsz úgy,
mint ô!” (Napló 1841. okt. 15.)
• A szegény tyúk érdekes madár! Egy marék eledelért nekünk adja, amit fájdalmasan készített, amit nagy félelem és fájdalom
árán hozott létre, az oly jótékony tojást és
késôbb, oly nagy önfeláldozással a fiatal csibéket! Mit ad érte az ember? Egy kevéske
magot és védelmet. A legodaadóbb hála példája! (Napló 1843 dec.21.)
• Lelkünk számára egyedül a mértékletesség
teremti meg az igazi békét. „Aki sokat akar,

annak a kevésnél is kevesebb jut, aki keveset akar, az a királynál is gazdagabb.” (Napló 1844. máj. 20.)
• A kötelességteljesítés az egész életen végigvonuló követelmény. A nagy pillanatok
heroizmusa a maga teljes valójában kis dolognak tûnik egy hosszú, monoton, a kötelesség jegyében telt élethez képest. (Napló
1845. márc. 19.)
• Mit csinálnak az emberek ezen a földön?
Szemetet, utána pedig eltakarítják. Meneküljön a városból, aki csak teheti, ki a természetbe, amit a Jóisten teremtett. (Napló
1852. júl. 19.)
• [Martonvásár]: Szép, majd szeles reggel; a parasztok esôt kívánnak. Tegnap este
a sziget, 3 hold kiterjedésû, a legszebb növényekkel, virágdíszben – a pompás park –
mindezt megalkotva három generáció alatt…
Így kell Magyarországon mindent a legdurvábból kimunkálni!!! Míg más országok a békében
békésen tevékenykedtek, intézeteket alapítottak, a magyarok három évszázadon keresztül a törökkel és a tatárral küzdöttek, és egyúttal a Nyugat boldog országainak védôgátja voltak. Ezt hálásan el kellene ismerni, és most
minket kellene támogatni; elérkezett a fizetés
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napja, nyugati uraim és hölgyeim: küldjetek
nekünk tanítókat, 40 ezret képesek vagyunk
eltartani és foglalkoztatni! (1842. máj. 22.)
• Martonvásár [Brunszvik kastély], 1846. máj.
11.: Tizenkettôtôl négy óráig Liszttel – nagyon szellemes, nagyon gúnyos, ahogy várni
lehetett, jó modorú, egy kicsit nyers, de inkább kedélyes, tele anekdotákkal, amelyeket
6-12 éve tud – szórakoztató, hirtelen, gyors.
Minden a lehetô legjobban ment. A természet szépségeit, mármint a ’cottage’ (vidéki
ház) szokásos kis örömeit nem kedveli. Háromszor játszotta mennyeien Beethoven Op.
106. (nagy) szonátáját, amit a hercegprímásnak dedikált, és próbaként Szidivel négykezest (Vittoria und Wellington); rettenetesen
nehéz, (Szidi) jól tartotta magát. [---] [Liszt]
ontotta a vicceket, folyton folyvást.
• Magyarországon Lisztnek a zseniális játékáért szablyát adtak. Londonban Székely [Imre
zongoramûvész, a szerk.] a hölgyektôl egy
szép, aranykötésû Bibliát kapott. A kard és
a Biblia jobban jellemzi a nemzeteket, mint a
kor. (1852. szept. 4.)
• Ha [Felsôbüki] Nagy Pál, bármily csúf volt
is, megkért volna, a felesége lennék, (annyira
magával ragadott a lelke, amelyet az enyémmel hasonlónak éreztem); akkor többet tehettem volna! Mennyi erômbe és idômbe
került a jó Jozefin viszonyai [körüli] zûrzavar!
A rokonaim, az egész hazám nézetei és hanyagságai! Itt a szellemem mélyen bedol-

Helytörténet
gozta magát; a kisdedóvók pillanatáig semmit nem tudtam felmutatni, ott viszont igen
jelentôset teljesítettem. Ám csak néhány
évig volt szabad szórnom a magot – majd nekiestek Teleki Lászlóné és Schedius féltékeny
kezei, és az ellenség éjszaka gyomot hintett
a tisztabúza közé. (Napló 1842. jún. 18.)
• Az, hogy negyven évvel ezelôtt nem léptem
fel a nevelésért a hazában, az anyám bûne,
aki nem ismerte el a szellemi függetlenségemet, az anyagi örökségemet pedig visszatartotta. Vagy férjhez kellett volna mennem?
Ami miatt a házasságtól féltem: az önkény, a
szellem börtönbe zárása, a szolgaság – mindezt [esetemben] anyám gyakorolta. (Napló
1844. febr. 27.)
• Sokkal kellemesebb alkotni (pl. építeni, parkosítani, nevelni), mint írni, mint mindig olvasni, mindig csak befogadni, mindig emészteni, de persze a legkellemesebb a váltogatás.
(Napló 1845. dec.16.)
• Az ember semmiféle nemesebb dologgal nem foglalkozhat, semmi nemesebbet
nem tanulmányozhat, mint Istent, aki az
embernek elôször a mûveiben (a természetben) nyilatkozik meg, másodszor pedig
az Igéjében – de inkább az Igéjében, mint a
mûveiben… Egy természettudós találóan fejezte ki: Ó, ha szemünk mindazt láthatná, értelmünk mindazt felfoghatná, amit Isten teremtett! (Napló 1843. júl. 31.)
• A sajtószabadság az egészséges ész cenzúráját sohasem kívánhatja megszüntetni.
(Napló 1848. ápr. 26.)
• Ne hagyjon el bennünket a remény! Isten kegyelmébôl a földi jó olyan, mint a fû
tavasszal. Ha rálépnek és összetapossák is,
megint kisarjad boldogan és elpusztíthatatlanul. (Napló 1849. febr. 22.)
• A korai nevelés a legfontosabb. Amit az
ember gyermekként lát, az segíti egész életében, hogy a jó felé orientálódjék. (Napló
1809. jún.)
• Gyermekekkel foglalkozni: ez bizonnyal a
leghálásabb munka, mi osztályrészünkül juthat, és saját tökéletesedésünket is ez mozdíthatja leginkább elô. (Emlékiratok 83. p.)
• Az embereknél éppen úgy, mint a növényeknél, igen sok függ attól, milyen talajban
és milyen hatások alatt fejlôdnek s táplálkoznak felcsírázó természetük legzsengébb
rostjai. (Napló 1820)

• Magyarország naggyá, nevezetessé csak lakosainak elméje által leend…” (Számadás…
1836. 32. p.)
• Átaljában a trón s a polgári társaság belsô
bátorsága csak míveltség- és jólétre alapulhat. Azon kormányok, melyek az ifjúságot a
féktelenség útján engedik járni, megérdemlik, hogy aggódásban és félelemben éljenek.
(Számadás 1836. 4. p.)
• Mi a szellem, a tehetség, a tudás, az ész, a
lángész önmagában – derék jellem nélkül?
Lehet gondolkodni tanítani? Igen. Lehet helyesen látni tanítani? Igen. Lehet a hazafiságot
tanítani? Igen, igen! Tehát magyarjaim, lássatok munkához! (Napló 1834. jan. 7.)
• Akaratunk a mi hatalmunk, és akaratunk
ellenére semminek sincs hatalma felettünk.
(Napló 1809. okt. 24.)
• Minden ember egyformán nagy lehet a
maga hatáskörében. Amennyiben a kötelességérzet vezeti, úgy a parasztember, a kocsis,
a konyhalány és mindenki, aki a hivatását teljesen betölti, olyan tiszteletreméltó, mint a
király, aki trónján teljesíti kötelességét. (Napló 1809. máj. 28.)
• A személy szabadságának lényege két szilárd ponton nyugszik: hogy minél kevesebbre legyen szükségünk, és hogy minél többre legyünk használhatók. (Napló 1812-1813)
• Apa és anya, magatokon kezdjétek meg
gyermekeitek nevelését! (Napló 1821)
• Nem élhetünk saját magunknak. Ez bálványimádás lenne. – Istent magát szeretjük
a teremtésben, és így [szeressünk] minden
teremtményt! – Az isteni szeretet az, amely
nem elemészt, hanem éltet. A gyûlölet elemészt, a szeretet éltet – mondja egy közmondás; egy másik pedig: a szeretet gyengeség, a gyûlölet erô. (1852. márc. 9.)
• A neveletlen ifjúság a haza jövôjének legszomorúbb biztosítéka
• A gyermekeket nem szabad felingerelni –
mondják a pedagógusok. A nemzeteket sem
szabad ingerelni!
• Tudok egy jó szert türelmetlenség ellen:
nem törôdni a kicsiségekkel, és nem szabad
hiúnak lenni.
• A becsület több mint az élet, mert akkor is
él, ha te már meghaltál.
(Az összeállítást Üvegesné dr. Hornyák
Mária készítette.)

Hölgy klub
A Teleki Blanka Hölgyklub szeptember 19-én 17 órától tartja
következô találkozóját a Városháza Geróts-termében. A találkozó
fô témája a szeptember 24-ei Brunszvik Teréz Emléknap. Szeretettel várjuk tagjainkat és az érdeklôdôket is.
Szabóné Mara és Tóthné Márta

Martonvásár Város Önkormányzata –
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság – Brunszvik Teréz Óvoda –
Teleki Blanka Hölgyklub – Brunszvik
Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány
Martonvásár

Meghívó
Másfél évszázada annak, hogy 1861.
szeptember 23-án, Vácdukán elhunyt
BRUNSZVIK TERÉZ
a martonvásári grófi Brunszvik család
sarja, a kisdedóvás és nevelés Apostola,
az 1828-ban, Budán megnyitott, és
Közép-Európa viszonylatában is legelsô
óvoda alapítója, akit négy nappal
késôbb Martonvásáron helyeztek örök
nyugalomra.
Városunk nagy Halottjára emlékezve
tisztelettel és szeretettel várunk
minden Érdeklôdôt
a szeptember 24-én, szombaton
rendezendô

BRUNSZVIK TERÉZ –
EMLÉKNAPRA.
Program
11 órától:
elôadások a Brunszvik Teréz Óvoda
aulájában
Dr. ZILAHI JÓZSEFNÉ:
Az óvodai nevelés lehetôségei
és határai
MIKLÓS GERGELY:
Az írott szó szerepe az óvoda
hazai elterjesztésében
ÜVEGESNÉ DR. HORNYÁK MÁRIA:
„Szerette hazáját szívvel, szóval, tettel”.
Brunszvik Teréz és életmûve a naplói
tükrében
16 órakor:
ünnepi megemlékezés és koszorúzás
a Brunszvik Mauzóleumnál
Beszédet mond
JÓKAI ANNA Kossuth-díjas író
a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka
Alapítvány Kuratóriumának elnöke
és
DR. SZABÓ TIBOR polgármester
Közremûködnek:
a martonvásári Beethoven Általános
Iskola és a Brunszvik Teréz Óvoda
növendékei.
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Kutatók éjszakája
Szeptember 23-án 15-tôl 19 óráig máskor nem látogatható különleges helyszí- kiselôadások segítségével, valamint laborláneken, érdekes kísérletekkel, hihetetlen programokkal vár minden érdeklôdôt a togatás keretében igyekszünk a vendégeklegnagyobb tudományos ismeretterjesztô fesztivál az MTA Mezôgazdasági Kuta- nek bemutatni ezt a „segítségnyújtást”, vatóintézetben! Találkozzon a kutatókkal, próbálja ki eszközeiket, csodálkozzon rá lamint az alkalmazott technikákat. A progtalálmányaikra, ismerje meg munkájukat!
ramban a játékos kedvû látogatók kalász felA kutatók a hétköznapokban tapasztalható jelenségek mögött álló színes egyéni- ismerési teszt segítségével ismerkedhetnek
ségek. Ezt igyekszik bemutatni immár hatodik alkalommal, szeptember 23-án a meg a búzával rokon kalászos fajokkal.
„Kutatók Éjszakája”, melynek programjain idén is felvillannak a különbözô tudományágak izgalmas érdekességei. A kutatóintézetében mi is szeretnénk megmu- Elôny vagy hátrány-e a
tatni, hogy az egyes találmányok, újdonságok, vagy éppen hétköznapiságuk mi- stressz?
att egyszerûnek tûnô dolgok mögött milyen elgondolás, elkötelezettség, tudás áll. Még egy program a Fitotron épületében. A
Intézetünkben a következô programokkal várjuk az érdeklôdôket:
Növényi Molekuláris Biológia Osztály munkatársai arra irányítják rá a figyelmet, hogy
Kalandozás „DNS országban” kozáshoz. A szokásunkhoz híven kukoricá- elôny vagy hátrány-e a stressz. Míg a közA búza kutatás épületében a Kalászos Gabo- ból készült ételeket, süteményeket is kíná- vetlen erôs stressz akár a növények pusztulását is elôidézheti, az enyhe stressz
na Rezisztencia Nemesítési Osztály útikala- lunk vendégeinknek.
uzt kínál „DNS Országhoz”. Az útikalauz elelôsegítheti a késôbbi erôsebb stressz haengedhetetlen kelléke a kalandozásnak, se- A tudomány színes és sötét
tásokhoz történô alkalmazkodást. A növégítségével ugyanis könnyebb tájékozódni az oldala
nyek nem tudnak elmenekülni, ha valamiismeretlen helyeken. Az útikalauznak a le- A Fitotron épületében a Növényéletta- lyen kedvezôtlen környezeti hatás éri ôket.
írások mellett tartalmaznia kell egy részle- ni Osztály a tudomány színes és sötét ol- Helyben maradva kell alkalmazkodniuk a
tes térképet is, mely megmutatja mit, mer- dalát kívánja bemutatni. Ahhoz, hogy megváltozott körülményekhez. A „Kutare lehet tálalni a nagy ismeretlenben, így le- stressz tûrô növényeket lehessen elôállítani, tók éjszakáján” azt szeretnénk megmutatni
írásaival fontos információkat nyújt a „kalan- mindenekelôtt a növények egyes védekezô az érdeklôdôknek, hogy milyen élettani és
dozóknak”. Genetikusok, molekuláris bioló- és szabályozási folyamatait kell megismer- molekuláris biológiai módszerekkel vizsgálgusok is sokszor szembesülnek azzal, hogy ni. Mi most megmutatjuk a tudomány „sö- juk a növények környezeti stressz hatásokra
a DNS nagy útvesztôjében, a milliárdnyi tét és színes” oldalát is. Egyik munkatársunk adott válaszreakcióit.
bázispár között könnyû eltévedni. Ebben ugyanis a sötétszobában bemutatja, hogyan
nyújt nélkülözhetetlen segítséget a geneti- lehet a klorofill fluoreszcencia indukciót a GabonART
stressz okozta károsodások mértékének ki- A búzakutatás épületében a Kalászos Gakai, vagy más néven kapcsoltsági térkép.
mutatására alkalmazni. Megnézhetik a láto- bona Nemesítési Osztály munkatársai azt
gatók, hogyan hat a környezet a növények mutatják be, hogy a gabonafélék számos,
Kukorica az étkezésben
A kukorica kutatás épületében a Kukorica „színvilágára” és ki is próbálhatják, hogyan az egészségre igazoltan jótékony hatású
Nemesítési Osztály azt mutatja be, milyen változik a növények színe.
összetevôt tartalmaznak, melyek egészségtámogató, betegségmegelôzô hatását nem,
szerepe lehet a kukoricának a táplálkozásban. A gabonafélék ôsidôktôl fogva fontos Citogenetikai nyomozás
vagy csak részben és nem mindig tudatosan,
részei ételeinknek. Napjainkban az embe- Ugyancsak a Fitotron épületében, de már használjuk ki. A „Kutatók Éjszakája” keretériség energia-bevitelének mintegy 50 száza- a Génmegôrzési és Organikus Nemesítési ben bemutatjuk, hogy a növénynemesítés, a
léka, a fehérjebevitelének pedig 45 százalé- Osztály munkatársainak közremûködésével gabonakémia és minôsítés, a táplálkozástan,
ka gabona-félékbôl (cereáliákból) származik. nyomozhatunk. A klímaváltozás nemcsak az élelmiszerbiztonság, a termék- és techA gabonafélék egyben fontos vitamin-, ásvá- minket, embereket érint, hanem az egész nológiafejlesztés hogyan segíti elô gabonanyi anyag- és komplex szénhidrát források, élôvilágot, beleértve a termesztett bú- alapú, a fogyasztók hagyománytiszteletét is
beleértve az élelmi rostokat is. A kukorica zát is. A búzának nincs lehetôsége a vál- figyelembe vevô funkcionális élelmiszercsaalapú termékek más, hagyományosan búzá- tozó körülményekhez (szárazság, a talaj ládok fejlesztését a malomipari, sütôipari,
ból, vagy egyéb gabonafélékbôl készült élel- megnövekedett só koncentrációja, új kór- tésztaipari és a tésztaalapú készételek pimiszerekkel szemben ugyanis olyan elônyös okozók támadása stb.) genetikailag alkal- acán.
tulajdonságokkal rendelkeznek, amellyel mazkodni, ezért segítségre szorul. A „Ku- Az érdeklôdôk megtekinthetnek egy kiállíhozzájárulnak az egészségmegôrzô táplál- tatók Éjszakáján” színes poszterek és tást is az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet
Európai Uniós (FP6-FP7) nyertes pályázataiból a kastély elôterében. A poszter kiállítás az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet által, az elmúlt években elnyert Európai Uniós
(FP6-FP7) pályázatokat mutatja be.
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter augusztus 20. alkalA „Kutatók Éjszakájának” részletes progmából Fleischmann Rudolf-díjat adományozott dr. Láng Lászlónak,
ramja megtalálható a www.mgki.hu és a
az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet Martonvásár tudományos
www.kutatokejszakaja.hu honlapon.
tanácsadójának, a búzanemesítés területén hosszú idôn át végzett
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a
munkája, növénynemesítési szakmai bizottságokban végzett tevé„Kutatók Éjszakája 2011” programjaira!
kenysége elismeréseként. Láng Lászlónak ezúton is gratulálunk.
Dr. Veisz Ottó
Igazgatóhelyettes

Kitüntetés
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07:00 Vásárnyitás az Emlékezés terén
13:00 Szüreti felvonulás a Mûvészeti Iskola tánccso
portjaival, a Százszorszép Táncegyüttessel, és a
Martonvásári Fúvószenekarral			
Útvonal: Beethoven Általános Iskola, Lámpás kereszte
zôdés, MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet Fôbejárata,
Sétáló utca, Rákóczi F. utca, Orgona utca, Ady Endre utca, Vasvári Pál utca, Bocskai utca, Jókai utca, Lakópark, Szent László utca, Budai út, Rákóczi F. utcán
át a Rendezvényudvarba.			
Várunk minden felvonulni vágyót: lovasokat, bicikliseket, stb.
13 órára a Beethoven Általános Iskolához
15-tôl Martoni Kukorica Fôzôverseny regisztráció, helyek
elfoglalása, elôkészületek			
Kérjük a versenyzôket, hogy a kínált ételek mellett valamilyen formában szerepeltessék a kukoricát!
Várjuk a jelentkezôket a fôzôversenyre! (Regisztrációs lap
letölthetô a www.martonvasar.hu internetes oldalról
vagy személyesen átvehetô a Városháza Ügyfélszolgálatán. Jelentkezési határidô: szeptember 16. a lapok leadásával a Városházán.)
15:30	A felvonulók várható érkezése a Rendezvényud
varba, majd zenés, táncos bemutatók
Gyerekeknek játszóház: csuhébaba készítés, vesszô
fonás, papírhajtogatás
16:00 A törökbúzától a kukoricáig. A kukorica rövid története. Szôke Csaba (MTA Mezôgazdasági Kutatóintézet)
elôadása és kiállítás megnyitója.
16:30 Frutti Tánc Sportegyesület bemutatója
17:00	Fábryciusz mûsor gyerekeknek és felnôtteknek
érdekes különleges produkciókkal
17. 30	Tûz Lángja Zenekar (moldvai csángó népzene és feldolgozások)
18:00 Vetélkedô a fôzôverseny résztvevôinek és a közön
ségbôl a vállalkozó szellemûeknek
18. 30 The Pal’Zzz zenekar (jazz, hipp-hopp, underground)
19. 30 Kukoricából készült ételek kóstolója és a fôzô
verseny eredményhirdetése
20–24 Kukorica buli a Jesse Jam’s bandával (a 80-as,
90-es évek és napjaink slágerei)
Közben 21 órától a Lángvirág Tûzszínház Tûzzsonglôrök
mûsora, majd Zoltán és Mercédesz a Martonvásári tánciskola
vezetôinek (a Csillag Születik tehetségkutató mûsor „Szerelmes
akrobata párja”) bemutatója
00:00-tól Kareoke party
Infó pultnál: kóstolójegy vásárlás, kérdôívek kitöltése nyereményekért
Egész délután: ingyenes ugrálóvár a gyerekeknek, KÉZ és
iparmûves, valamint pattogatott kukorica és fôtt kukorica vásár. Büfé, reform édességek bemutatója és vására
Támogatóink: Macska Fogadó, Martongazda Kft.
Martonvásár Város Önkormányzata
Programjaink látogatása ingyenes,
kóstolójegyek 200 Ft-ért helyben vásárolhatóak.
Hisszük, hogy sok jó ember eljön, jókat mulat, vásárol,
eszik és iszik, ezután pedig programjaink jó hírét viszik!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Foci-könyv
Különös és a lakóhelyünk sporttörténelme iránt érdeklôdôk
számára érdekes ajándékkal lepte meg Martonvásár lakóit
Provoda József, akit talán sokkal többen ismernek Jodes-ként.
Jodes, aki zenekarával sok éve teremti meg a jó hangulatot
zenés rendezvényeinken, aki a Martonvásári Napok kezdete óta lelkesen segít a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, aki kitartó szorgalommal maga köré gyûjtött
fiatalokkal több esetben is magas színvonalú amatôr színpadi produkciókat varázsolt a „Napok” színpadjaira, most
szorgos kutatómunkával összegyûjtötte és könyv formájában megjelentette a 80 esztendôs Martonvásári Labdarugó
Egyesület történetét. Az egyesület életében egykor – és sokszor még ma
is – szerepet vállalók visszaemlékezései, statisztikai adatok, emlékezetes mérkôzésekrôl szóló tudósítások, és sok régi fénykép teszi érdekessé ezt a könyvet, melyet remélhetôleg szívesen lapozgatnak majd azok is, akik nem voltak napi kapcsolatban a martonvásári labdarúgással. Köszönjük Jodes! És köszönet a közel 250 oldalas könyv megjelenését adományokkal támogatóknak. [A korlátozott példányszámban megjelent könyv megvásárolható a következô telefonszámon: (30) 863-2523.]
(-s-s)

Kedves BehaBaro!

Nemrégiben a még
el sem készült, de
megújulóban lévô
vasútállomásunkon akadt dolgom.
Míg vendégeimre
vártam, sétálgattam, nézelôdtem.
Örömmel tölt el,
hogy végre akadálymentessé válik az állomás, s hogy fedett
peronon várhatjuk az érkezô vonatokat.
Ugyanakkor szomorúság is költözött a szívembe. Még át sem adták, így igazából még
használatba sem vettük, de máris akadnak
olyanok, akik igyekszenek elcsúfítani. Szerencsére, mintha még csak egy ember gondolná úgy, hogy falfirkálmányával (új magyarul – grafitijével) hozzájárul az állomás „díszítéséhez”.

Nos, kedves BehaBaro! Ne tegye! Higgye el,
nagyon kevesen lehetnek azok, akik „be-lehabarodnak” firkálmányaiba. Ettôl csak csúnyább lesz az állomás, s tapasztalataim szerint, ahol megjelenik a falfirka, ott megjelenik a szemét is rövidesen. Miért jó Önnek
egy koszos, mocskos állomás. Nem jobb egy
szép, tiszta, rendezett megállóhelyrôl indulni, vagy egy ilyenre érkezni? Nem jobb az áthaladó vonatból egy takaros vasútállomásra
kitekinteni? Úgy vélem, a hallgatag többség a
tiszta állomás mellé tenné a garast.
Én az Ön helyében kérnék a felújítást végzô
cégtôl kék festéket és eltüntetném firkálmányaimat. Ez lenne az egyszerûbb megoldás.
Még Önnek sem kívánnám azt, amit Szingapúrban tesznek a falfirkálókkal, pedig
megérdemelné. Ott ugyanis 30 – nehezen
túlélhetô – botütés jár érte, no, és az okozott kár megtérítése.
O. A.

Baba-mama klub – ôsztôl újra!
A tavasszal – „tájékozódó jelleggel” –
elindított baba–mama klub sok édesanyát vonzott. Nagyon érdekes beszélgetéseket folytattunk, jó hangulatban,
sok gyerek között. A három alkalomra
összesen 19 anyuka, 30 gyermek és három vendégelôadó fogadta el a meghívásunkat.
Számunkra úgy tûnt, hogy a babák és a
mamák jól érezték magukat, és szívesen
találkoznának továbbra is.
Ezért ôsztôl folytatódnak a baba-mama
klubtalálkozók. Elsô alkalommal egy rövid

sétára hívunk minden édesanyát és gyermekét (gyermekeit) a Brunszvik-kastély
parkjába. Találkozzunk szeptember 22én 10 órakor a park bejáratánál!
Az elsô beszélgetôs alkalom október 6-án
lesz a régi óvoda közösségi termében 10
órától. Témánk: „Ki vigyázzon a gyermekre, amíg…?”
A klubbal kapcsolatos legfrissebb információk megtalálhatóak a klub honlapján is:
http://www.babamama_mv.freeweb.hu/
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Szilágyi Melinda és Lipovics Anita
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Az apa vezetô
szerepe
Társadalmi és vallási vezetôk egybehangzóan hívják fel a figyelmet arra, hogy a család
megmentése érdekében vissza kell állítani
a férfi, mint szeretô családfô és apa vezetô
szerepét a családban. Az elôzô számban a
szeretô családfôt jellemeztük, most az apagyermek kapcsolat fontosságáról szeretnénk szólni. A gyermek felnôtté cseperedése során édesapjával való kapcsolata nagymértékben befolyásolja elôször is én-tudatának fejlôdését. Édesapjának készséggel elhiszi, hogy ô egy rendkívüli, értékes, jó gyerek, de azt is, hogy egy semmirekellô, haszontalan kölyök. Dr. Schaller pszichiáter
megállapítása szerint az apánk még halála
után is tovább él bennünk, a tôle látott mintát követjük, a tanácsára hallgatunk és olyannak látjuk magunkat, ahogy ô azt a lelkünkbe véste. Az apa-gyermek kapcsolat nagymértékben befolyásolja a nemi identitás
fejlôdését is. Az apa elismerô szavai, szeretetet kifejezô gesztusai segítenek, hogy a
kislányból magabiztos, kedves és kiegyensúlyozott nô váljék. Nem kevésbé fontosak
ezek a fiúk számára sem. Fontos, hogy az
apa ne erôltesse fiára elképzeléseit a férfiasságról, hanem segítse, hogy fia rátaláljon saját érdeklôdési körére, és tudatosítsa benne,
hogy mindig mellette áll.
Végül pedig az apai minta meghatározó az
emberi kapcsolatokat illetôen is. Ha az apa
azt tanítja fiának, hogy az érzelmekrôl beszélni nem férfias, akkor valószínûleg a fiának is nehezére esik majd az érzelmeirôl
beszélni eljövendô feleségével. Ha azt látják
apjuktól, hogy a haragot ki lehet fejezni elfogadható módon is, indulatoskodás és a másik sértegetése nélkül, akkor valószínûleg ôk
is természetes érzelemnek fogják tekinteni
haragjukat, és megtanulják érett módon kezelni azt. Ha az apa az emberi kapcsolatok
fontosságára tanítja gyermekeit, és ezt avval is kifejezi, ahogy pénzével, idejével bánik, akkor valószínûleg gyermekei is nagyra
fogják értékelni a társas kapcsolatokat. Kívánjuk, hogy szerepük fontosságának tudata
minden édesapára bátorítólag hasson, s törekedjenek gyermekükkel való kapcsolatuk
elmélyítésére!
Czéksuné Biró Nóra és Fodor-Adorjáni Edit

Vélemény
Kizmus Lajos rovata

Vannak dolgok…
Kezembe került egy idézet. Közreadom: „A tôkések a munkásosztályt egyre több és több drága árú, épület és technika megvásárlására fogják buzdítani. Ezzel együtt arra ösztönözve ôket,
hogy egyre több drága hitelt vegyenek fel mindaddig, amíg a hitelek visszafizethetetlenekké válnak. A bedôlt hitelek csôdbe juttatják a bankokat, amelyek emiatt államosítva lesznek, és mindez
végeredményben a kommunizmus
megszületéséhez vezet.”
Talán nem fogják elhinni, de ezeket a mondatokat Karl Marx írta
1867-ben. Barátom kommentárja: „No, félig akkor megvolnánk…” Azt meg én teszem
hozzá, hogy honi viszonyaink
között ezeknek a „tôkéseknek”
elég népes serege nem is olyan
régen még párttitkár, KISZ-titkár,
aparátcsik volt.
* * *
Talán érzékelte a Tisztelt Olvasó, hogy az elmúlt hónapban egy
különleges szerkezet, kb 200
méter hosszú vasúti szerelvénynek tetszô monstrum dolgozott a pályaépítésen. A gépóriás
mûködése távolról nézve szinte érthetetlen, de ha megnézzük az interneten (http://www.
wimp.com/traintrack) elérhetô
mozgóképeket, akkor rácsodálkozhatunk az emberi elme nagyságára, a találékonyság és technika zseniális alkotására. Érdemes
megtekinteni!
* * *
S ha már internet… Azt hiszem,
nagyszerû találmány. De… Ha
nem tudjuk kellô intelligenciával, értelemmel kezelni, ha azt
hisszük, hogy ez az, az eszköz,
ahol mindent lehet – akkor nagy
a baj. Akarva-akaratlanul is belebotlik az ember olyan megnyilatkozásokba, melyeket talán nem
kellett volna „elkövetni”. És valami különös módon a „megmondó emberek” élvezik ezt a
lehetôséget. Gyakorta névtelenül – no, ezzel még csak-csak
elvagyunk, mert az ilyen szövegek sorsa „del”. De amikor azzal találja szembe magát az ember, hogy nevüket vállalók ké-

pesek ismeretek hiányában ítélkezni, véleményt mondani – no,
akkor azért erôsen bele kell kapaszkodni a szék karfájába. Például: Martonvásáron nem volt
ebben az évben augusztus 20-án
tûzijáték. Szöveg a neten: „No
jól kifogtuk, megint egy polgármester, aki csak a saját zsebével
törôdik – nem város ez, hanem
tanya.” Megkíséreltem megmagyarázni, hogy a tûzijáték szervezését korábban a helyi MSZP
végezte – egy korábbi, Tordassal
kötött szóbeli megállapodás ellenére, melynek az volt a lényege,
hogy Martonvásár nem rendez
tûzijátékot, mert Tordason ennek már nagy hagyománya volt
régebbrôl – nem konkurálunk
egymással. Az idén a helyi pártszervezetnek nyilván elfogyott
a pénze, így nem volt tûzijáték.
De hogy volt-e Martonnak korábban „csak a saját zsebével
törôdô” polgármestere (mert az
állítás ezt sugallja), azért ez merész kijelentés – még a neten is.
* * *
De ki a csuda ez a Kertész Ákos?
Egyébként meg: Uram és nemzetem, bocsásd meg neki, nem
tudja, mit cselekszik. Meg egyébként is – ôk már csak ilyenek!
(Az Amerikai Népszavában jelentek meg tôle a következô sorok egy nyílt levélben: „A magyar
genetikusan alattvaló. … De ez
nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi
bûnökért sem érez egy szikrányi
lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig
másra mutogat, hogy boldogan
dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy
le fogják szúrni. Hogy se tanulni,
se dolgozni nem tud és nem akar,
csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire. Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért
egyedül a magyar a felelôs, mert
a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be
nem vallotta, meg nem gyónta a
bûneit…” A szerk.)

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
2473 Vál, Vajda J. u. 2

Tisztelt Leendô Pályázó!
Értesítem, hogy a megjelent a 76/2011. (VII. 29.) sz. VM rendelet értelmében a Völgy Vidék térségben szeptember 30. és
október 31. között lehet a következô célterületekre LEADER
pályázatot benyújtani:
• Helyi népi, kulturális és mûvészeti értékek alkotó-, bemutató- és
rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése
• Helyi identitás és környezettudatosság növelése térségen belüli
tanulmányutakkal és helyi rendezvényekkel (kis értékû)
• Helyi közösségek megtartó erejének növelése eszközbeszerzéssel
• Térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése
• Szakismeretek bôvítését szolgáló képzések szervezése
• Helyi termékek fejlesztésének, értékesítési lehetôségeinek javítása
• Vállalkozások innovatív szolgáltatásainak minôségfejlesztése és
energiahatékonyságuk javítása eszközbeszerzéssel
• Lovas-, bor-, öko-, gasztro- és kulturális turisztikai fejlesztések
támogatása
• Helyi termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai
együttmûködések ösztönzése
• A Völgy Vidék fejlôdését segítô tanulmányok készítése
Honlapunkon (http://www.volgyvidek.hu/leader2011_tajekoz
tato.html) minden, a pályázattal kapcsolatos információ megtalálható.
Felhívom a figyelmét, hogy pályázat csak akkor adható be, ha elôzetesen 2011. szeptember 29-éig a tervezett projektjérôl projekt adatlapot nyújt be a Völgy Vidék Közösséghez, és az a Helyi Bíráló Bizottság döntése alapján megfelel a Völgy Vidék LEADER kritériumoknak. A gyorsabb adatfeldolgozás érdekében kérem, hogy a projekt adatlapokat e-mail-ben is küldje
el a volgyvidek@volgyvidek.hu címre.
Kérdéseivel e-mail-ben, telefonon vagy személyesen fordulhat a LEADER iroda munkatársaihoz [tel.: (22) 243-124; mail:
volgyvidek@volgyvidek.hu].
A pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról szeptemberben fórumokat rendezünk, amelynek pontos idôpontjáról és
helyszínérôl szintén honlapunkon tájékozódhat.
Tervezett idôpont:
– szeptember 20. (kedd) 17 óra, Martonvásár, Városháza Gerótsterem
Szendrôi Júlia
vidékfejlesztési irodavezetô
VölgyVidék Közösség
2473 Vál, Vajda J. u. 2.
Tel.: (20) 352-1604
E-mail: jszendroi@volgyvidek.hu
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Információk

Martonvásár Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal irodáinak elérhetôsége
Központi telefonszám: (06-22) 460-004, fax: (06-22) 460-229
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS VÁRÓ
TELEFON

Varga
Zoltánné – lakosságszolgálat, talált tárgyak, hirdetésfelvétel
(06-22) 460-004
Csabai Karola – okmányirodai idôpont egyeztetés, tájékoztatás
(06-22) 460-081
POLGÁRMESTER
Dr. Szabó Tibor
(06-22) 460-233
JEGYZÔ
Dr. Koltai Gábor
(22) 569-221
KABINETIRODA
Gucsek István alpolgármester – városüzemeltetés,
lakossági szociális ügyek, polgári védelem, közbiztonság
(06-22) 460-004
Horváth Bálint kabinetvezetô – városfejlesztés, pályázatok,
stratégia, munkacsoportok, képviselôtestületi–hivatali
egyeztetômunka, kabinetülések elôkészítése, kommunikáció
(06-22) 460-004
SZERVEZÉSI OSZTÁLY
Miklósné Petô Rita osztályvezetô – testületi elôkészítô munka,
pályázatok, oktatási – kulturális ügyek, egészségügy,
esélyegyenlôségi referens
(06-22) 569-227
POLGÁRMESTERI, JEGYZÔI TITKÁRSÁG, CIVIL IRODA
Tóth Andrásné – civil referens, polgármesteri titkárság, városi rendezvények
(06-22) 460-233
Provoda Józsefné – jegyzôi titkárság, jegyzôkönyvkészítés
(06- 22) 569-221
Papp Irén – hagyaték, birtokvédelem, iktatás
(06-22) 569-204
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Nagy Andrea Zsófia osztályvezetô – munkaügy, polgári védelem
(06-22) 569-202
Farkasné Zámbó Judit – anyakönyv és szabálysértés
(06-22) 569-207
Kállainé Henn Imola – szociális- és gyámügy
(06-22) 569-225
OKMÁNYIRODA
Archipenkov Szilvia – jogosítvány, jármûigazgatás, vállalkozói tájékoztatás
(06-22) 460-081
Simon Szandra Eszter – gépjármû ügyintézés		
Turcsányi Tímea – lakcímbejelentés, személyi igazolvány, útlevél,
parkolási igazolvány, ügyfélkapu		
MÛSZAKI OSZTÁLY
Tóth Zoltán osztályvezetô – építéshatósági ügyek (Baracska, Kajászó)
(06-22) 569-208
Tiszóczki Éva – csatornaüzemeltetés
(06-22) 569-208
Kiss Balázs Zoltán – építéshatósági ügyek (Martonvásár, Tordas, Gyúró)
(06-22) 569-209
Nagymáthéné Monori Erika – mûszaki, gazdasági ügyintézés,
közterület foglalás, környezetvédelmi referens
(06-22) 569-209
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Bíró László osztályvezetô – pénzügyi, gazdasági tervezés
(06-22) 569-203
Barta Károlyné – intézményi referens (iskola, óvoda)
(06-22) 569-224
Bogárné Drabos Mária – számviteli referens		
Csakmag Helga – utalások		
Kôvári Ferencné – intézményi referens (mûvészeti iskola, könyvtár, klubház)		
Nagy Zoltánné – önkormányzati referens (polgármesteri hivatal)		
Hersicsné Molnár Tímea – könyvelés		
PÉNZTÁR
Hutvágner Károlyné – kézpénzes kifizetések
(06-22) 569-229
ADÓIRODA
Gyöngyné Denkovics Gizella – iparûzési, kommunális, építményadó,
adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, behajtás
(06-22) 569-206
Málovics Andrea – gépjármû adó, talajterhelési díj, telekadó,
adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, behajtás
(06-22) 569-223
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E-MAIL CÍM
ugyfelszolgalat@martonvasar.hu
polgarmester@martonvasar.hu
jegyzo@martonvasar.hu
alpolgarmester@martonvasar.hu
kabinetvezeto@martonvasar.hu

onkormanyzat@martonvasar.hu
martoninyar@martonvasar.hu
jegyzo@martonvasar.hu
szervezes@martonvasar.hu
okmanyiroda@martonvasar.hu
igazgatas@martonvasar.hu

epitesugy@martonvasar.hu
vizikozmu@martonvasar.hu
kiss.balazs@martonvasar.hu
muszak@martonvasar.hu
lbiro@martonvasar.hu
penzugy@martonvasar.hu

helyiado@martonvasar.hu

Információk

Anyakönyvi hírek

Hasznos tudnivalók
• Fontosabb telefonszámok •
• Mentôk:
104
• Betegszállítás:
06-22 311-325
(A martonvásári állomást csak segélyhívásra lehet keresni a 104
vagy a 06-22 460 017-es telefonszámon.)
• Orvosi rendelô:
06-22 460-053
• Gyógyszertár
06-22 460-019
• Tûzoltók:
05
• Rendôrség:
107; 06-22 460-007
• Általános segélyhívó:
112
• Posta:
06-22 460-001
• Étkezés lemondás – Iskola, óvoda: 06-30 859-0558
• Okmányiroda:
06-22 460-081
• Polgármesteri hivatal:
06-22 460-004
• Csatorna üzemzavar bejelentés: 06-40 200-341
06-30 458-4929

2011. augusztus 1–31-éig
Házasságot ezen idôszak alatt 5 pár kötött.

Újszülöttjeink:
Doktor Dorian, Szász Emôke, Bajnok Betty,
Városi Zsófia, Tóth Ákos András,
Korodi Csongor

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk.

Ökumenikus Bibliaóra
Szeretettel hívunk
és várunk
felekezetre való tekintet
nélkül mindenkit

• Orvosi rendelés •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelõ telefonszáma: (06-22) 460-053
Ügyeleti telefon napközben 8–16 óráig: (06-30) 956-4597
Dr. Czikajló Gyula
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Hétfõ:
13–17-ig
8–11-ig
Kedd:
7.30–11-ig
13–17-ig
Szerda:
13–17-ig
8–11-ig
Csütörtök:
7.30–11-ig
13–17-ig
Péntek:
10–14-ig
8–11-ig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9–17 óra között a
martonvásári orvosi rendelõben kizárólag járóbeteg ellátásra
ügyelet mûködik.

szeptember 20-án
(kedden)
este 6 órára
a Harmónia Otthonba!
Bödô Sándor

Apróhirdetés
• Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analízis, valószínûség számítás, statisztika, operációkutatás), általános és középiskolásoknak
23 éves tapasztalattal. Telefon: 06 (20) 432-9407
• Zongoratanuláshoz pianínó megkímélt állapotban, családtól eladó.
Ugyanitt német tanítás. Vörös Zsoltné, Martonvásár, Petôfi út 27.
Tel: (22) 460-257

• Központi orvosi ügyelet •
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10.
Telefonszám: (06-25) 492-021, (06-25) 492-008
Hétköznaponként: 17 órától másnap reggel 7 óráig
Szombat – vasárnap: 8 órától másnap reggel 7 óráig
• Gyermekorvosi rendelés: Dr. Jellinek Kinga •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-637
Hétfõ: 8–12 óráig | Kedd: 16–18 óráig | Szerda: 8–10 óráig ta
nácsadás, 16–18 óráig rendelés | Csütörtök:
8–9
óráig,
14–16 óráig | Péntek: 8–12 óráig
• Fogorvosi rendelés: Dr. Boér Judit •
A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefonszáma: (06-22) 460-334
Hétfõ: 7–13 óráig | Kedd: 13–19 óráig | Szerda: iskolafogászat |
Csütörtök: 13–19 óráig | Péntek: 7–13 óráig
• Szemészeti szakrendelés •
Minden páratlan héten szombaton: 9–12 óráig Martonvásár,
Brunszvik úti rendelõ. A változásokról az orvosi rendelõknél ki
függesztett táblán értesülhetnek.

FORUM MARTINI Martonvásár Lapja
ISSN 2060-6346

Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült
Kiadja: Martonvásár Önkormányzata
Fôszerkesztõ: Orbán András
A szerkesztõség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail címe: forum.martoni@gmail.com
Felelõs kiadó: Martonvásár polgármesteri hivatala
Tördelés: hammergrafika.hu
Nyomás:

• Védõnõi szolgálat •
Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszám: (06-22) 461-369 Mobil: (06-30) 384-4382
Várandós tanácsadás: kedd 9–13 óráig
Csecsemõtanácsadás: Dr. Jellinek Kinga szerda 8–10 óráig
Önálló védõnõi tanácsadás: szerda 10–11 óráig
Iskolai és ifjúság egészségügyi védônô: Máténé Jáskó Anna
Telefonszám: 06 (22) 461-369
• Gyógyszertári ügyelet •
Ercsiben: szeptember 17., 18., október 15., 16.
Ráckeresztúr: szeptember 24., 25., október 8., 9.
Martonvásár: október 1., 2.
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Sport

Döcögôs szezonkezdet
Már a felkészülési idôszak is foghíjas volt, folyamatos hiányzások, sérülések, eltiltások tizedelték csapatunkat. Többen jöttek, többen mentek…
Egy-két játékos a meccsekre való felkészülés fogalmát sem ismeri, reméljük ezzel a játékkal ôk maguk sem elégedettek és tesznek érte, hogy ez megváltozzon…
Szégyenteljes produkciót nyújtottunk az eddigi három meccsen, 1 ponttal, 4 rúgott és
8 kapott góllal.
Az 1. fordulóban Szabadegyházán egy nagyon gyenge védelemnek és gyenge kapusprodukciónak köszönhetô az 5:2-es vereség, Sirmán 15. percben való kiállítása csak
tovább sújtotta csapatunkat. Eltiltása 3
mérkôzés, ami újabb nehézségeket okozott.
Következett a Velence elleni rangadó, ahol
csapatunk azért megmutatta, hogy több van
benne. Jól kezdtünk a vezetést is megsze-

rezve, majd rövidzárlat a védelemben, és
már Velence vezetett 2:1-re, igaz ehhez kellett Elek szándékos kezezése a 16-oson belül, amivel Velence büntetôhöz jutott, és ami
persze kiállításhoz vezetett védelmünknek
egy újabb csapást jelentve. Emberhátrányban több mint 60 percen át hajtott, küzdött
csapatunk, aminek a vége 2:2 lett. Ez mindenképp dicséretes!
Csapatunk már lassan védôk nélkül marad.
Telek Balázzsal együtt, akit még a felkészülés alatt ért térdsérülés, három meghatározó védônk is hiányzik.
A Sárszentmiklósi mérkôzés elôtti héten
a csapat edzésmunkája remek volt, igaz a
mérkôzésen ebbôl kevés jött vissza, egy védelmi megingás, és kikaptunk 1:0-ra.
Ha az edzésmunka továbbra is marad olyan,
mint a Sárszentmiklós elôtti héten, és
védôink is fegyelmezettebben játszanak, ak-

Válogatott fiatalok

kor van rá esély, hogy mihamarabb kikeveredjünk ebbôl a helyzetbôl.
Ifi csapatunk Szabadegyházán 2:2-es döntetlent ért el, majd a Velence ellen 2:1-re nyert.
Sárszentmiklóson közel álltak a fiúk az újabb
gyôzelemhez, de két egyéni hiba miatt az
utolsó pillanatban 3:2-re kikaptak.
Serdülô csapatunk az elsô fordulóban
Lovasberényben 11:0-ra nyert. Serdülô
csapatunkból Hernádi Ádám, Horváth Balázs és Németh Krisztián meghívót kapott a Fejér Megyei Válogatottba, akiknek
lehetôségük volt megmérkôzni Fehérváron a Sóstói pályán az Osztrák Bruck csapata ellen, ahol a fiúk 9:1-es sikerrel zárták
a mérkôzést.
Csapatainknak sok sikert kívánunk, szurkolóinknak köszönet a buzdításért, szurkolásért, továbbra is számítunk támogatásukra!
MSK

Gyere focizni!
FIGYELEM!
HA SZERETSZ FOCIZNI,
HA SZERETED A LABDÁT,
ITT A HELYED!
1995–96-os születésû gyerekek jelentkezését várjuk egyesületünkbe! Bôvebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon találnak.

A

A hajrájához közeledünk

gyerekek folyamatosan edzenek, már alig várják a mérkôzéseket.
Szeptember 3-án U13-as csapatunk már el is kezdte az FMLSZ
által kiírt bajnokságot. Elsô mérkôzésünket hazai pályán játszottuk
a Pusztaszabolcs ellen, ahol a fiatalok esélyt nem adva ellenfelükÁprilis közepe óta tart házi ranglétra versenyünk, hogy elnek 11:0-ra nyertek. Szurkolótáborunknak köszönet a remek buzdönthessük, tagjaink közül ki a 2011-es év legjobb egyéni
dításért!
játékosa. Szeptemberig lezárul az alapszakasz, majd utána
következik a rájátszás a legjobb 8 helyezett részvételével!
U11-es csapatunkat is beneveztük a Duna Mount bajnokságba, ami
(a lapzárta után) szeptember 10-én kezdôdik.
A ranglétra állása
Továbbra is maradtunk Körzeti Központ, a Baracska, Gyúró-Tordas,
Helyezés Név
Pont Mérkôzés Gyôzelem Vereség
Ercsi, Etyek és persze a Martonvásári U7-9-11-es korcsoportokat fogjuk össze. Elsô Bozsik Tornánkat szeptember 24-én tartjuk
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Martonvásáron, ahová mindenkit várunk szeretettel!
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U13-as csapatunkból is adtunk megye válogatottakat (képünkön),
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Majer Milán, Gál Benedek, Mónus Márk és Horváth Gábor személyé4.
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ben. Nekik is lehetôségük volt megmérkôzni Fehérváron a Sóstói
5.
Kuti Csaba
0.963
5
2
3
pályán az Osztrák Bruck csapata ellen, ahol remek játékkal 9:0-ra
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nyert válogatottunk, gyerekeinkkel az élen!
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Bôvebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon talál8.
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Rendezvényeinkre, mérkôzéseinkre mindenkit várunk nagy-nagy
szeretettel!
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