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FORUM
MARTINI
08. oldal
ISMÉT ZÖLD AZ ÓVODÁNK

11. oldal
JÁTÉK

13. oldal
LAKTÓZMENTES ZSERBÓ

A környezettudatos nevelés meghozta gyümölcsét. ZÖLD ÓVODA
oklevéllel díjazták a Brunszvik
Teréz Óvodát.

Ismerjük-e Martonvásárt, a Martonvásári Járást, Fejér Megyét? Nem
pusztán próbatétel, játék és nyerési
esély is!

Lehet vaj és tej nélkül is zserbót készíteni! Horváth Márta osztja meg
velünk a tanfolyamon bemutatott
különleges receptjét.

07. oldal

02. oldal

LEGYEN VÉGRE REND!
A Martongazda Kft. kezébe veszi a dolgokat.

ALKOTÓ GONDOLKODÁS
Leendő sportcsarnokunkról kérdeztük Tessely Zoltánt.

04-05. oldal
KÖZMEGHALLGATÁS
29-én bárki kérdezhetett a képviselő-testület
közmeghallgatásán. Sokan éltek is a lehetőséggel.

ESEMÉNYEINK
FEBR. 15.

TERMELŐI ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR

MÁRC. 03.

MESÉKRŐL FELNŐTTEKNEK
foglalkozás, előadó: Pásztohy Néri
17 óra, Könyvtár (Deák F. u. 1.)

MÁRC. 08.

KOLOMPOS EGYÜTTES
GYEREKKONCERT
10 óra
Beethoven Ált. Isk. tornaterem

MÁRC. 11.

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
LACKFI JÁNOSSAL
nem csak 3-4. osztályosoknak
10 óra, Beethoven Ált. Isk. aula

reggel 7 órától 12 óráig
TSZ udvar, Dózsa Gy. út 6.
FEBR. 15.

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA,
AZ ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR
FARSANGI KONCERTJE

16 óra, Beethoven Ált. Isk. tornaterem
FEBR. 17.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
Női szerepek, női sorsok utolsó foglalkozás
17 óra, Geróts terem

FEBR. 19.

GLUTÉNMENTES FŐZŐTANFOLYAM
Előadó: Horváth Márta, védőnő
18 óra, Geróts terem

FEBR. 22.

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
13 óra 30 perc, Ady Endre utca,
Táncsics utca, Orgona utca,
Nyitrai utca, Gárdonyi utca

FEBR. 24.

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
A KATÁNG ZENEKARRAL
nem csak 1-2. osztályosoknak
10 óra, Beethoven Általános Iskola aula

MÁRC. 01.

ÁLLANDÓ INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
JÚNIUS 30-IG:
KOSÁRLABDA
minden hétfőn 19-20 óra között
a Beethoven Ált. Isk. tornatermében
TORNA minden kedden 19.30-20.30
között a Beethoven Ált. Isk. aulájában
(polifóm szükséges)

VÍZMÉRŐ-LEOLVASÁS!
2014. FEBRUÁR 22 - MÁRCIUS 10. közötti időszakban
munkatársaink vízmérő leolvasást végeznek. Kérjük, hogy
az ingatlanokra történő bejutást, illetve a mérőeszközökhöz
való hozzáférést biztosítani szíveskedjenek. | Fejérvíz Zrt.

KISKALÁSZ ZENEKAR
TAVASZKÖSZÖNTŐ MŰSORA
10 óra, Beethoven Ált. Isk. tornaterem

POLGÁRMESTERI SOROK

Fotó: Vécsy Attila

Kedves Olvasó!

Elindult polgármesterünk facebook oldala:
www.facebook.com/tibor.szabo.9461.
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Az elmúlt napokban végre hozzánk is elérkezett a tél. Egyelőre inkább csak kellemetlenségeivel találkoztunk, az igazi
téli örömök talán még előttünk vannak. Mindenesetre az
ónos eső jégpáncéllal vonta be útjainkat és a járdákat is, nem
kis veszélyt okozva a közlekedők számára.
Elgondolkodtató volt reagálásunk a helyzetre. Sokan telefonáltak, hogy a Martongazda munkatársai miért nem szórják
azonnal a járdákat…? Szerencsére többen voltak azok, akik
öntudatos felelősséggel saját maguk mentek ki házuk elé és
síkosságmentesítették a járdaszakaszt. Ezúton is szeretném
nekik megköszönni, hogy odafigyelnek polgártársaikra!
A köszönet nem azért jár, mert az önkormányzati rendelet is
úgy szól, hogy saját portája előtt mindenkinek biztosítani
kell a közlekedést, hanem azért, mert ez így természetes –
felelősek vagyunk egymásért! Persze az utakra a Martongazdának kell jobban odafigyelni!
Ugyancsak a közlekedéssel összefüggő tapasztalat, hogy sok
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martonvásári akkor is öntudatosan az úttestet használja
gyalogos közlekedésre, ha az út mellett újonnan épített járda
fut. Elgondolkodtató. Vajon érdemes-e milliókat költeni
közös pénzünkből járdaépítésre, ha nem használjuk azt.
Legutóbb is a Bajcsy- Zsilinszky utcában jött velem szemben
egy kedves idős hölgy az út közepén. Miután már többedszer
találkoztunk így, megálltam és megpróbáltam meggyőzni;
számára és az autósoknak is biztonságosabb lenne, ha a
járdát használná. Be kell vallanom; kevés sikerrel jártam…
Öntudatos a martoni polgár!
A veszélyeknél maradva: Mindannyian tapasztaljuk, hogy a
sokhelyütt folyó építkezések naponta megnehezítik életünket.
A feltúrt közterületekért, lezárt utakért ismételten elnézést
kérek! Egyúttal arra is bíztatom önöket, figyelmeztessük

egymást, hogy ne okvetlenül az építés számára elkerített
területeken közlekedjünk – ez sokszor veszélyes! Kerüljünk
inkább 10-20 métert.
Jó lenne, ha nyár végén, mire befejeződnek az építkezések,
senkinek sem a kificamított bokára, vagy a zúzott karjára
kellene emlékeznie!
| Üdvözlettel: Szabó Tibor

KÖSZÖNET
Ezúton köszönöm dr. Szabó Tibor polgármester Úrnak, hogy a
Polgármesteri Tehetségtámogató Program keretén belül 130
ezer forinttal támogatta a sport aerobik nemzetközi versenyeire való felkészülésem, valamint nevezésem! | Dobler Lili

AZ ALKOTÓ
GONDOLKODÁS
Támogatható városi sportcsarnokunkkal
kapcsolatos elképzelésünk.
A sportcsarnokkal kapcsolatos projekt tervét mutatta be
országgyűlési képviselőnk Tessely Zoltán, polgármesterünk,
dr. Szabó Tibor és Horváth Bálint kabinetvezető Simicskó
Istvánnak, a sportért és ifjúságért felelős államtitkárunknak.
FM Véletlen, hogy Simicskó úrral találkozhatunk itt
Martonvásáron?
TESSELY ZOLTÁN Nem véletlen. A folyó fejlesztések mellett vannak még bőven teendők. Olyan létesítmény megvalósulásához keresünk a város vezetésével együtt folyamatosan támogatókat, amely nélkülözhetetlen egy kisváros
számára, amely a sportot és az ifjúságot mozdítja meg. Ilyen
létesítmény lehet a városi sportcsarnok.
FM Beszédeiben szívesen idéz Wass Alberttől.
Legutóbb az Elizából hallottuk idézni.
„Három féle ember van a világon: azok, akik a maguk
urai, azok, akik másoknak dolgoznak, és azok, akik egyszerűen kikerülik a munkát. Akik a maguk urai... azok a
mindentudók, mert uralják a sorsot. Ők azok, akik városokat,
országokat, nemzeteket képesek felépíteni. Ők azok, akik a
világot olyanná teszik, amilyennek lennie kell.”
Úgy gondolja, hogy Martonvásárra a fenti idézet „mindentudó”-ja vonatkozhat?
TZ Hogy mi magyarok olyanok vagyunk-e, akik a világot
kicsit olyanná teszik, tehetik amilyennek lennie kell, talán
Martonvásár példája választ adhat számunkra. Szemléletes
példa. Itt, helyben a mindenki számára ismert eredmények
bizonyítják, hogy a tenni akarás, a munka és a tehetség milyen sikerekre képes. Úgy gondolom, hogy nem csak egyetlen ciklus alatt, de a település történetében hosszú évtizedek
alatt sem volt tapasztalható ilyen fejlődés.
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A sportcsarnok terveit tanulmányozza Simicskó István,
sportért és ifjúságért felelős államtitkár.

FM Ön szerint miért volt ez lehetséges?
TZ A lehetőséget az biztosította a város számára, hogy egyrészt a képviselő-testület felelősséggel végezte a munkáját,
nem civakodással foglalkozott, hanem a munkával. A településen élők pedig segítették őket újabb és újabb elképzelésekkel. Magyarország Kormánya pedig kiváltotta Martonvásárt
is az adósságcsapdából 874 millió 34 ezer forinttal, amin
felül 500 millió forint fejlesztési támogatást nyújtott.
FM Milyen céllal érkeztek?
TZ Az államtitkár úrral vizsgáljuk, hogy milyen gyökeres
változások történtek és értek bennünket az elmúlt években,
mert az segíthet a jövő terveinek kialakításában.
FM Mi Simicskó úr véleménye a leendő sportcsarnokról?
TZ Az államtitkár úr szerint is lehetőséget kell adni az embereknek, hogy szabadon élhessenek, amire a sport egy
remek lehetőség. De lehetőség arra is, hogy gyermekeinket
egészséges szellemiségben neveljük fel és egészséges generációkat adjunk hazánknak.
Ahogy megérkezett, polgármester úr kezébe nyomta a város
sportcsarnokának terveit, jó értelemben véve lobbiztak, a
közösségük gyarapodásáért tettek, ami számára az alkotó
gondolkodás bizonyítéka. Szerinte bátorítani és segíteni kell
az ilyen embereket.
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KÖZMEGHALLGATÁS
2014. január 29-én képviselő-testületi
közmeghallgatást tartottunk.
Kiváló alkalom volt ez arra, hogy a Martonvásáriak elmondják
észrevételeiket, javaslataikat a városvezetésnek és a meghívott vendégeknek. Jelen volt többek között a rendőrség, a
Fejérvíz Zrt., a VHG Kft., a Magyar Közút Zrt., a közétkeztetést
végző HPM Plusz Kft. és az ügyeleti rendszert működtető
International Ambulance cég képviselője, valamint martonvásári orvosaink is.

A BESZÁMOLÓ

Az este Szabó Tibor polgármester beszámolójával kezdődött,
aki elmondta, hogy a város végleg kikerült az adósságcsapdából. Az elődeink által felhalmozott mintegy 1,5 milliárd Ft
adósság – amelynek visszafizetése a jó gazdálkodás és a kormány segítsége nélkül elképzelhetetlen lett volna – minden
egyes családot 750.000 Ft-tal adósított el! Ezt a terhet most
közösen letudtuk. A 2014-es költségvetésről elmondta, hogy
a fejlesztési források miatt magasabbak a számok. A működési főösszeg körülbelül 500 millió Ft. Bizonyára többeknek
meglepő, de a sokszor kevesellt iparűzési adó tekintetében
Martonvásár nem áll rosszul, a legmagasabb kategóriába
tartozik. Az egyéb helyi adók szintje azonban alacsony.
Az elvégzett város-átalakítási és városfejlesztési munka kapcsán felelevenítette, hogy ennyi út és járda még egyetlen
ciklusban sem épült, továbbá ennyi középület felépítéséreátalakítására talán még Martonvásár történetében sem volt
példa. Minden elért siker azonban közös, nem jöhetett volna
létre a helyiek összefogása, a városvezetés munkája, a kormány segítsége és Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk
közbenjárása nélkül.

A SPORTCSARNOK

A jövőre vonatkozó tervek között a polgármester úr megemlítette a sportcsarnok építését, a sportöltöző és az orvosi
rendelő bővítését. A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódva kiemelte, hogy a jelenlegi képviselő-testület fogadja majd el a
rendezési tervet – építési szabályokat, így lehet befolyása a
jövőben kiadandó építési engedélyekre. Várjuk az Önök javaslatait is, a település mely részein lehessen gazdasági, kereskedelmi épületeket építeni, hol milyen szabályok vonatkozzanak a családi házat építőkre! (A beszámoló anyaga pdf
formátumban a www.martonvasar.hu oldalon elérhető –
kapcsolat: kabinetvezeto@martonvasar.hu)

A KÉRDÉSEK

A kérdések közül azokat emelném ki, amelyek többeket foglalkoztattak. Rögtön az elején a krematóriummal kapcsolatban
hangzott el érdeklődő hozzászólás. Polgármester úr elmondta,
hogy a képviselő-testület továbbra sem támogatja annak
megvalósulását. A vállalkozó viszont jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt a 2004-ben és 2010 elején
meghozott szabályok alapján adta ki az építéshatóság, jogszerűen. Sokan nem értik, hogy a képviselő-testület miért
nem akadályozta meg az engedély kiadását. A válasz nagyon
egyszerű: nem tehette. A képviselők a vonatkozó szabályokat

A polgármesteri hivatal parkolója helyén
épülhet fel a képen látható sportcsarnok

a rendezési terv elfogadásakor hozzák meg, azt követően
nincs beleszólásuk. Ellentmondásos is lenne, ha minden építkezést a képviselők vizsgálnának, engedélyeznének, a családi
házaktól a gazdasági épületekig. A krematóriumot építő
vállalkozó azonban felszólításra ismét levonult a területről.
A közmeghallgatáson Zacher Gábor toxikológus főorvos, aki
egyébként teljesen más ügyben volt jelen (az ügyeleti cég
szakmai igazgatója) kérdésre elmondta, hogy a krematóriumoknak semmilyen károsanyag-kibocsátása nincsen. A pszichológiai terhelést viszont ő is megerősítette.

AZ EGÉSZSÉGÜGY

Az iskola aulája megtelt érdeklődőkkel.
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A legtöbb kérdés, panasz talán az orvosainkhoz és az ügyeleti
ellátást végző céghez érkezett. Ezzel kapcsolatban polgármester úr azt javasolta az ellátást végzőknek, hogy egy-két jó
szó néha hatásosabb a gyógyszereknél. A képviselő-testület
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étkezésre való áttérést, vagy annak módját többen nehezményezték, viszont a szolgáltatónak erre szeptembertől jogszabályi kötelezettsége lesz, így az áttérést ígérete szerint fokozatosan vezeti be. A kérdéshez tartozott a régi elvárás, hogy
újra „induljon el” a Postakocsi. Mivel a konyha már működik,
nyárig az étterem is megnyílhat.
Gyermekorvosunk a témához hozzászólva kiállt a reform jellegű étlapok mellett és elítélte a rosszindulatú feljelentéseket,
melyet egyes szülők influenzával fertőzött gyermekeik kapcsán az ÁNTSZ-nél a közétkeztetőre mutogatva tettek meg.
Zacher Gábor is megszólalt krematórium ügyben.

orvos-szakmai ügyekben nem kompetens, ha valaki panas�szal szeretne élni, az ÁNTSZ-hez kell fordulni. Önkormányzatunk évente a háziorvosi rendelő működését mintegy 10
millió Ft-tal támogatja, melyhez állami forrást nem kapunk.

A KÖZÉTKEZTETÉS

Fontos témának bizonyult a január 6-án megindult új rendszerű közétkeztetés. Egy hónap után, a kezdeti nehézségeken
túl azonban úgy látszik, működik a rendszer. Az egészségesebb

KÖZGYŰLÉSEK
JANUÁRBAN
Januárban kétszer ülésezett a Fejér Megyei
Közgyűlés.
Január 9-én soron kívüli ülésen a Fejér Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetésének megállapításáról határoztak.
Január 30-án a soros közgyűlésen a közgyűlés tudomásul
vette a két alábbi tájékoztatót:
• a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2013. II. féléves munkájáról
• a 2014. évi árvízi felkészülés helyzetéről
A közgyűlés javaslatokat fogadott el: a 2013. évi költségvetés
módosítására, a 2014. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyására,
a megyei önkormányzat Alapító Okiratának módosítására,
a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési
Megállapodások módosítására, a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott önkormányzati fejlesztések
(TEKI, CÉDE, TFC) támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének lezárására. Végül, de nem utolsósorban döntött a közgyűlés az általa alapított Fejér Megye
Díszpolgára kitüntető cím és díjak adományozásáról. Ezúttal
is az egyik díjat martonvásári polgár nyerte el, a díjakat a
márciusban Székesfehérváron megrendezésre kerülő Megyenapon adják át a kitüntetetteknek.
| Farkas Erzsébet
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A JÁRDA

Hallhattunk kérdéseket, hozzászólásokat a közbiztonság és a
hiányzó járdaszakaszok kapcsán, de felszólalásában volt, aki
éppen azt nehezményezte, hogy miért mindent az önkormányzattól várunk el - miért nem az a természetes, hogy
mindenki a maga portája, háza előtt, saját erőre (is) támaszkodva építi a járdát, ahogy régen.
Utolsó hozzászólóként Salamon Ferencné megköszönte a
képviselő-testületnek az elmúlt évek során elvégzett hatalmas munkát. Néha ilyen is előfordul. Bevallom, nagyon jól
esett!
| Horváth Bálint • kabinetvezető

EGY MEGHALLGATÁS
MARGÓJÁRA
Nem beszélhetünk a település jövőjéről, ha elfelejtjük a
múltját, és nem dolgozunk keményen a jelenben. Sokan
nosztalgiával gondolnak Horváth Ottó, édesapám polgármesterségére. (Én is.) Akkor tényleg működő közössége
volt a településnek, képesek voltunk az összefogásra, jó
érzés volt martonvásárinak lenni.
Most ismét nemes célokat tűztünk ki magunk elé, tudjuk
merre kell mennünk: élhető kisvárost kell építenünk és
élettel megtöltenünk!
A város fejlesztéséhez három elengedhetetlen dolog
szükséges: pénz, kreativitás és szakértő munka, melyek
közül most mindegyik rendelkezésre áll. Az anyagi források megteremtéséhez azonban támogató kormányra és
országgyűlési képviselőre is szükség van.
Eredményeink felsorolása nélkül is nyugodtan kijelenthetjük, hogy 2010-ben a martonvásáriak áprilisban és
októberben is jól választottak. Idén lehetőségünk lesz
ismét véleményt mondani, megítélni az elvégzett hatalmas munkát. Ne feledjék: Martonvásár sikere az ország sikere és Magyarország sikere a mi közös sikerünk
is! Amennyiben az Önök bizalmából a kormány, Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő, és ősztől a Szabó Tibor
vezette polgári képviselő-testület is bizalmat kap, ismét
nem csak ígéretre számíthatnak tőlünk, hanem hogy továbbra is ugyanilyen keményen dolgozunk Martonvásár
jövőjéért! 			
| Horváth Bálint
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VÁLTOZÁSOK A
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN

a kötelezően ellátandó (heti rendszerű) szolgáltatás mellett
fenntartjuk a szelektíven gyűjtött hulladékok havi, háztól
történő szállítási rendjét. Továbbra is használhatóak a gyűjtőszigeteken elhelyezett edények a rajtuk jelölt hulladékfajták
elhelyezésére.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás A hamu és salak fűtési szezonban a szállítási menetrendben
melynek Martonvásár is tagja - az elmúlt év végén, jogszabályközölt időpontokban helyezhető ki szabványos gyűjtőedényben,
nak eleget téve, 2014. január 26-ai hatállyal, felmondta a hulvagy megfelelő teherbírású zsákban, más hulladékkal nem
ladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést. A
keverve. A zöldhulladék tekintetében elsősorban a házi komtársulás, területét három régióra osztva, új közbeszerzést írt
posztálás javasolt. A felesleges zöldhulladék begyűjtését, illetki a közszolgáltatás ellátására. Városunk a székesfehérvári
ve kijelölt gyűjtőhelyre történő beszállíthatóságát ebben az
régióhoz tartozik, mely területre
évben a Martongazda Kft. biztosítja.
vonatkozóan 2014. január 27-től tíz
A lakosság által beszállított zöldhulévre a Depónia Hulladékkezelő és
A háztartási hulladék elszállítása
ladék elhelyezésének lehetőségét
Településtisztasági Kft. (Székesfeaz előző évben megküldött szállítási
mennyiségi korlátozás mellett díjhérvár) és a VHG Velence-tavi Hulrend szerint történik.
mentesen biztosítjuk. A háztól törladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A szelektív hulladékszállítás
ténő elszállítást a Martongazda
közös ajánlatával nyerte el a közkeretén belül a csomagoló anyagok
Kft. díjfizetés ellenében végzi.
szolgáltatás jogát.
( PET palack, műanyag, flakonok, fém
A lomtalanítás módja is változik,
Az új közszolgáltatási szerződés a
italos doboz, italos karton, papír )
jobban igazodva a háztartások igéwww. kdv.hu oldalon, valamint a polgyűjtésének időpontja minden hónap
nyeihez: A lomtalanítás évente egygármesteri hivatalban megtekinthető.
negyedik péntekén esedékes.
szer igényelhető külön díj megfizetéTelepülésünkön továbbra is a VHG
Időpontjai az év elején: február 28.,
se nélkül, utcánként szervezve, vagy
Kft. látja el a hulladékszállítás felmárcius 28., április 25.
egyedi megrendelésre. A lomok elszáladatát. A szemétszállítás díja a rezsiHamu, salak elszállításának
lítása az ingatlan területéről történik,
csökkentő intézkedések eredményeidőpontjai: 2014. február 22.,
közterületre nem helyezhető ki.
ként év végéig nem változik, azt
március 22.
Rendeletünk módosításával egyértelkövetően miniszteri rendelet szabáLehetőség szerint a hamut, salakot
művé tettük a kötelező közszolgáltalyozza majd az egyes díjtételeket. A
kérjük hulladékgyűjtő edényben,
tás igénybevételének szüneteltetési
társulás - tekintettel a rezsicsökken(amennyiben ez nem lehetséges, meglehetőségét. Az ingatlan használójátő szabályozásra - a szolgáltatók réfelelő teherbírású zsákban) kihelyezni
nak nyilatkozata alapján - a szolgálszére a 2012. évben ellátott szolgálaz ingatlan előtti közterületre a megjetató ellenőrzési jogának fenntartása
tatási tartalmat tette kötelezővé
lölt szállítási napon, reggel 7.00 óráig.
mellett - a három hónapon túl nem
2014. évre vonatkozóan. Így
Tisztelettel: VHG Nonprofit Kft.
használt ingatlanok esetében kérelMartonvásáron a szolgáltatás tarmezhető a szolgáltatás és a díjfizetés
talma az előző évihez képest kisszüneteltetése.
mértékben módosult.
A következő lapszámunkban és a város honlapján további
A fentieknek megfelelően a vonatkozó 33/2005. (IX.30.) önk.
részletes tájékoztatást adok a szemétszállítással kapcsolatos
rendeletünk felülvizsgálata is szükségessé vált.
tudnivalókról, fontosabb szabályokról.
A régi-új szolgáltatóval folytatott tárgyalásaink eredményeként
| Gucsek István • alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÉS KABINETHÍREK
Felülvizsgáltuk a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet, a hulladékgyűjtésről,
folyékony hulladékgyűjtésről szóló rendeleteket és a temetőrendeletet.
Elfogadtuk a 2013. évi nemzetközi kapcsolatokról, az
önkormányzati alapítványok 2013. évi működéséről, a civil
szervezetekkel való együttműködésről, az óvoda és a BBK
2013. évi működéséről szóló beszámolókat.
Megtárgyaltuk és döntöttünk az Önkormányzat 2014. évi
hivatalos ünnepségeiről, rendezvényeiről, a szép porta pályáFORUM MARTINI / 2014. FEBRUÁR

zat kiírásáról, szoborpályázat beadásáról, civil szervezetek és
sportegyesületek 2014. évi támogatási feltételeinek meghatározásáról, a 2013. évi támogatások kapcsán három egyesület módosítási kérelméről, valamint a BBK finanszírozási
kérelméről a TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0047-es azonosító
számú pályázati projekt befejezéséhez.
Elfogadtuk a Gyúróval való kölcsönszerződésről, a 2014.
évi közbeszerzési tervről, a Martongazda Kft. 2013. IV. negyedévi beszámolójáról, Tanácstag a Diákotthon Intézményi
tanácsába történő delegálásáról szóló javaslatokat és a nyilatkozatot, amely Várpalota városának a hulladékgazdálkodási
társulásból történő kilépéséhez járul hozzá.
Február 25-én kedden, 19 órakor a kommunizmus áldozataira emékező ünnepi ülést tart a képviselő-testület, amelyre minden megemlékezni vágyót szeretettel várunk!
| Horváth Bálint • képviselő • kabinetvezető
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FEBRUÁR 25.
„Egy ember halála tragédia.
Egymillióé statisztika.” | Sztálin

A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA

Kivonat a http://kommunizmusaldozatai.kormany.hu oldalról.

A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban
100 millióra becsülik. Kelet-Közép-Európában a számuk eléri
az 1 millió főt. Ennyien vesztették életüket éhínségben,
kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzés által.
Jóval többre tehető azonban azok száma, akiket a diktatúra
hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított.
A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit
megbélyegeztek, akit kirekesztettek, vagy börtönbe zártak,
akit csoport-, vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek;
mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.

„Kiválasztani az áldozatot, gondosan felkészülni
a reá mérendő csapásra, könyörtelenül kielégíteni a bosszúszomjat, majd lefeküdni aludni...
Nincs ennél édesebb a világon.” | Sztálin

„Ne csak őrizd, gyűlöld!” | Rákosi
ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG (ÁVH)
Az ÁVH hírhedt volt kegyetlenségéről és különösen durva
módszereiről. Hivatalos célja a kommunista rendszer ellenfeleinek üldözése, illetve a rendszer és vezetőinek védelme
volt. A háttérből Rákosi Mátyás által mozgatott szervezet a
kommunista párton belüli hatalmi küzdelmek részese, a
politikai leszámolások fő eszköze és végrehajtója is volt egyben. Két ÁVH-s börtön működött Budapesten, az egyik az
Andrássy út 60-ban; az ÁVH székházában, amelyhez pincebörtön is tartozott, illetve a Belgrád rakpart 5-ös szám alatti
épület is rendelkezett pincebörtönnel. Az Andrássy út 60-ban
ma a Terror Háza Múzeum található.

RENDKÍVÜLI TÁRLATVEZETÉS
TERROR HÁZA MÚZEUM
„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy
azok soha nem ismétlődhetnek.” | George W. Bush
Tárlatvezetés középiskolások számára, közismert személyek
( Bródy Norbert, Benkő László, Nagy Feró, Fábry Sándor,
Szente Vajk, Egri Péter ) és a Mystery Gang együttes közreműködésével.
Helyszín: Budapest, Andrássy út 60.
Időpont: 2013. február 25., kedd 09.00 – 18.00
További információk:
http://kommunizmusaldozatai.kormany.hu

LEGYEN REND A
VASÚTÁLLOMÁSON!
Az utazóközönség és a vasútállomás környékén közlekedők
jogos igényének kívánunk eleget tenni új vállalkozásunkkal.
Egyéves időtartamra támogatási megállapodást kötöttünk a
MÁV illetékes szervezetével a vasútállomás épületének és a
közvetlen környezetének üzemeltetésére, rendben tartására.
Reményeink szerint hamarosan kiterjeszthetjük üzemeltetési
szándékainkat az állomás tágabb környezetére is, így az aluljáróra, a parkolókra, a buszfordulóra és a teljes zöldterületre is.
Az üzemeltetési tevékenységünk első üteme várhatóan
február hónapban elindulhat.
Folyamatban vannak az egyeztetések. Várjuk a pontos munkaterület lehatárolását és a szabályzatok átadását, hogy a
Martongazda Kft. közreműködésével mielőbb rendet teremthessünk a felújított épület sokszor méltatlan környezetében.
Nagy felelősséget vállaltunk éves 3,5 millió forintos támogatásért cserébe. Ha végre munkához láthatnak a Kft. dolgozói,
rendszeresen elvégzik az épület külső és belső takarítását,
karbantartását, a járdák és az épület közvetlen környezetében
FORUM MARTINI / 2014. FEBRUÁR

Az aluljáró melletti terület is gondozottá válhat?

kialakítandó zöldterület fenntartását, gondozását. Folyamatos jelenlétünkkel, a biztonsági személyzettel, rendőrséggel,
polgárőrséggel összefogva kívánjuk megakadályozni a rongálásokat, az épület és környezetének tönkretételét, elcsúfítását.
Szeretnénk a beruházónál elérni a kivitelezés hibáinak mielőbbi garanciális javíttatását.
Nem akarunk látni napokig rugdosott szemetet, undorító
kukákat, összefirkált falakat, WC-nek használt közlekedőtereket, bezárt mosdókat!
Kérem, segítsék munkánkat, tegyük szebbé városunk egyik
kapuját! 		
| Gucsek István • alpolgármester
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ZÖLDEBBEK
LETTÜNK!
„A Föld nem a mienk,
unokáinktól kaptuk kölcsön.”
Örömmel tudatjuk, hogy óvodánk másodszor nyerte el a
„ZÖLD ÓVODA” címet. Jó érzés,
amikor tágabb környezetünk is
elismeri munkánkat.
SZÜLŐK ÉS EGÉSZSÉG
Hosszú évek óta folytatunk környezettudatos nevelést. Sokat teszünk azért,
hogy gyermekeink figyeljenek környezetükre, óvják, védjék, szűkebb s tágabb
környezetük élővilágát – növényeit, állatait. Meggyőző munkánk hatásaként
a gyerekeken keresztül formáljuk a
szülőket, hisz nélkülük munkánk nem
hatékony. Ők hozzájárulnak, hogy változatosan ünnepeljük a természet ünnepeit, az Állatok- Víz- Föld- Madarak-fák
napját. Képeket, könyveket, növényeket hoznak, segítenek,
hogy hosszabb kirándulásokat tehessünk a gyerekekkel, s
megfigyelhessük a természet csodáit.
Mindennapi tevékenységünk eredménye, hogy óvodánk környéke tiszta - s ha néha szemetet lehet is találni -, biztos nem
óvodásaink, vagy szüleik dobták el!
A környezettudatos munkánkba beletartozik a gyermekek
egészségmegőrzése, a mindennapos mozgás, a helyes táplál-

UDVAROS
KÁROLYRA
EMLÉKEZTÜNK
FORUM MARTINI / 2014. FEBRUÁR

kozás is. Óvodásaink ételbeszállítónk, s a szülők segítségével
minden nap fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt. Étkezéssel
kapcsolatban is jelen van a környezettudatos nevelés.
A gyerekek üvegtányérból esznek, üvegpohárból isznak,
melyeket a konyhás nénik környezetbarát mosogatószerrel
mosogatnak el.
FENNTARTHATÓSÁG
Foglalkozunk az újrahasznosítással, játékot, készítünk dobozokból, újrahasznosított papírra rajzolnak gyerekeink.
Szelektíven gyűjtjük a hulladékot: a
papírt, az elemeket. Komposztálunk.
Igyekszünk lecsökkenteni a kidobandó
tárgyakat, s erre nevelni óvodásainkat, s
rajtuk keresztül a szülőket.
Ez mind beletartozik a fenntarthatóságra
nevelés fogalmába.
A fenntarthatóságra nevelés az óvodásoknál erről szól, s arról, hogy a gyerekekkel együtt rácsodálkozunk a természet adta csodákra: A tavasszal nyíló
virágokra, a szálldosó pillangókra, madarakra, megfigyeljük a földből kibúvó
gilisztát. Megtaláljuk, s rámutatunk az
évszakok szépségére. Takarékoskodunk
a vízzel, a szemetet a szemetesbe tes�szük. Sorolhatnánk a sok csodát.
Óvodáskorban meg akarnak felelni az
óvó néninek, örömet szerezni, hogy betartják a megbeszélt dolgokat. Később ezek a dolgok természetessé válnak a gyerekeink számára, de ehhez kitartó, folytonos megerősítő munka szükséges a további életükben is.
Vigyázzunk Rájuk! Irányítsuk további életükben is, hogy
odafigyelő, környezetüket óvó felnőttek legyenek, akik továbbviszik az óvodában megszerzett ismereteket, s aktív
részesei lesznek a környezettudatos nevelésnek.
| Csernáné Piroska • Környezeti munkaközösség vezető

Biztos vagyok abban, hogy bennünk maradnak annak a
szombat délutánnak a fájdalmas, őszintén meghitt percei,
amelyet együtt töltöttünk: család, barátok, volt munkatársak
és diákok.
Köszönöm Tóth Ivánnak a Forum Martiniben megjelent méltató sorait, és azt is, hogy hűségesen tartotta Károllyal a
kapcsolatot, rendszeresen látogatta betegsége alatt!
Köszönöm a Kizmus Lajos és Salamon Erzsi által szervezett
emlékező délutánt, a közreműködők őszinte szavait, a muzsikát, a táncot, a dalkör énekét!
Köszönöm a drága baracskaiaknak, volt munkatársaimnak, Károly első és egyetlen baracskai osztálya diákjainak
együttérző részvétét, akiknek nevében Becsei Dénes mondott
tanúságtevő, meghitt szavakat volt osztályfőnökükről!
A megemlékezés gyönyörű volt, úgy éreztem, mégis vannak,
akik megfogják az Ő kezét, s talán már nem is engedik el.
Emberségével, tehetségével és tetteivel bizonyította, hogy a
jó harcot – amíg hagyták – megvívta.
| Szeretettel és köszönettel: Udvaros Károlyné
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A „HALHATATLAN
KEDVES” REJTÉLY
2.) RÉSZ
A Beethoven kusza írását őrző, 1812. július 6-7-én, Teplitzben
kelt szerelmes levél irodalma idővel kisebb könyvtárnyira
duzzadt. Ennek az az oka, hogy olyan bizonyíték, amely a
címzettjének kilétét illető kételyeket eloszlatta volna, továbbra
sem került elő.
A kérdés legszakavatottabb ismerői már 1970 táján úgy látták,
hogy két többé-kevésbé egyenértékű feltevés áll egymással
szemben, s ez a helyzet azóta is változatlan. Az egyik a német
Antonie Brentano (született von Birkenstock) személyét veszi
célba, akinek a kereskedő férje Beethoven jó ismerősei és
támogatói közé tartozott, a másik hipotézis pedig Brunszvik
Jozefinnel (1779-1821), Teréz húgával kapcsolatos.
A grófi család ismeretsége Beethovennel 1799 májusában,
Bécsben köttetett, amikor a főúri körökben igen népszerű
művész Teréznek és Jozefinnek zongoraleckéket adott. Egy
hónap múlva Jozefin (a becenevén: Pepi), akit az anyja
hozzákényszerített az 50 éves Deym grófhoz, visszakerült a
császárvárosba, így az ő zongoraleckéi tovább folytatódtak.
A törékeny asszony gyors egymásutánban négy gyermeket
szült, ám az utolsó világra jötte előtt a férje 1804 januárjában váratlanul elhunyt. A 25 éves, tapasztalatlan özvegy a
zilált anyagi helyzetük súlya alatt idegileg összeroppan, s
csak a hosszú orvosi kúra állítja talpra.
Beethovent fél évvel később látja viszont. Ekkor – Romain
Rolland szerint – „az üvegházi növény arisztokratikus törékenysége, amely egy kissé heves szélnek sem tud ellenállni,
kiszolgáltatja őt az érzelem meglepetéseinek.” Kettejük
mind gyakoribb együttléteiről a nővére mellett segédkező
legkisebb Bruszvik lány, Karolina-Charlotte tudósítja Terézt,
aki szerint „a szomorú kötelesség” azt diktálja Pepinek,
hogy nemet mondjon. Ő azonban nem mondott nemet! A fellángoló, forrón izzó, majd a kényszerítő körülmények miatt
hamvába holt szerelmükről kellő bizonyíték tanúskodik: 14
címzéssel („Pour Madame la Comtesse Deym”), ellátott
Beethoven-levél, az asszony 7 válaszfogalmazványa, és
azok a sorok, amelyeket ő Beethoven naplójából másolt ki.
„Amikor megismerkedtünk, szilárdan eltökéltem, hogy a
szerelemnek legkisebb csíráját sem engedem ébredezni
magamban” – írja Beethoven. Másutt pedig: „Ön az egyetlen
Barátnőm, az Egyedüli Kedvesem”… Jozefin is bevallja: „Már
régóta az Öné a szívem…” Végül pár sor Beethoven naplóiból,
amely a szerelmük tetőpontját jelzi: „Ő, Ő a Mindenem, a
Boldogságom… Örökké Ő, a síromig csak Ő az én Kedvesem,
a gyönyörűségem…” stb. Állítólag a házasság gondolata is
felmerült kettejük között, de egy grófnő és egy polgári származású muzsikus szerelme nem végződhetett happy enddel
az adott korban. A titkolózás és a környezetük éberségének
kijátszása az ideggyenge asszonyt megviselték, ezért visszavisszahúzódott, Beethoven pedig igyekezett megértő lenni.
FORUM MARTINI / 2014. FEBRUÁR

A legnyomósabb ok, amely a frigyüket lehetetlenné tette, az
egykorú gyámügyi törvényekben rejlett. Deym gróf ugyanis
a gyermekeik gyámjául a feleségét jelölte meg, akitől, ha
rangon aluli házasságot köt, a két fiút és a két kislányt kön�nyen elvehették volna. Emiatt aztán ő és Beethoven közös
megegyezéssel szakítottak (1807).
Jozefin sorsa szomorúan alakult. Újabb szerencsétlen házasság az észt Stackelberg báróval, még három kislány, és az
anyagi csőd, amelybe a családot egy szerencsétlen birtokbérlet sodorta. A báró a lányokkal Észtországba költözött. Jozefin
Bécsben maradt, és inkább vállalta a nélkülözést, mintsem
hogy elfogadja anyja segítségét, ami a függetlensége feladását jelentette volna. Közben a kedélybetegség teljesen eluralkodott rajta. 42 éves volt, amikor a földi pályáját befejezte.
Iratai rendezése közben Teréz a húga és Beethoven szerelmének bizonyítékait egy dobozba zárva a Deym fiúkra hagyta.
Ezek megjelentetése (1957) szenzációt keltett, de a kutatás
középpontjában változatlanul az 1812-ből való Beethoven
levél ismeretlen címzettje maradt. Az eddigi legalaposabb
kötetet Jozefinről (helyettünk, magyarok helyett is) a német
Marie-Elisabeth Tellenbach írta (1983). Szerinte Pepi és
Beethoven szerelme 1812-ben a másodvirágzását élte, így a
rejtélyes levél is neki íródhatott. Állításának sebezhető pontja: nem tudni, hogy Jozefin a kérdéses időszakban hol tartózkodott. Abban viszont az írónőnek igaza lehet, hogy rajta kívül
egyetlen nő sem gyakorolt akkora hatást a nagy zenei géniusz
sorsára, alkotókedvére, s egyáltalán: az énjére, mint a szépséges Jozefin, aki a felhőtlen ifjúságát itt, Martonvásáron élte.
„Általam vagy, mert meg én láttalak…” – írta Ady Endre
Lédának. Ugyanezt elmondhatta volna Beethoven is
Jozefinnek, akit az „Életem Angyalá”-nak, az „Egyedüli Kedvesem”-nek nevez. És az ő szerelme révén ez a tragikus sorsú
asszony is örök; örök – és halhatatlan, akár neki szól az a
bizonyos levél, akár másnak. | Üvegesné Hornyák Mária
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ADÓJUK 1%-ÁVAL
SEGÍTHETNEK
Kezdődik a SZJA bevallás időszaka, ezért ajánljuk figyelmükbe
a helyi civilszervezeteket.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kérjük, adóbevallásuk elkészítésénél gondoljanak rájuk! Belátásuk szerint az itt
betűrendben felsorolt valamelyik helyi szervezet, alapítvány tevékenységét támogassák adójuk 1 százalékával!
• Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány, adószáma: 18482155–1–07;
• Együtt Értük Alapítvány, adószáma: 19097123–1–07;
• Embertársainkért Alapítvány, adószáma: 19096517–1–07;
• Gyermekkert Alapítvány, adószáma: 18493368–1–07;
• Harmonikus Fejlődésért Alapítvány, adószáma: 18490327–1–07;
• Martonvásár Sportjáért Alapítvány, adószáma: 19097037–1–07;
• Martonvásári Egyházközségért Alapítvány, adószáma: 18494060–1–07;
• Martonvásári Fúvószenei Egyesület, adószáma: 18497063–1–07;
• Martonvásári Gyermekekért Alapítvány, adószáma: 18485866–1–07;
• Martonvásári Kertbarát Egyesület, adószáma: 18492099–1–07;
• Martonvásári Olimpia Diák Sportegyesület, adószáma: 18485127–1–07;
• Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány, adószáma: 18484195–1–07;
• Martonvásári Városvédő Egyesület, adószáma: 18494383–1–07;
• Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány, adószáma: 18791745–1–07;
• Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány, adószáma: 18486582–2–07;
• Százszorszép Alapítvány, adószáma: 19095619–1–07;
• Szent László Völgye Lovas Egyesület, adószáma: 18495339–1–07;
• Zöld ALapítvány MArtonvásárért, adószáma: 18495841–1–07.

Martonvásár Város Önkormányzata
sikerrel pályázott „Martonvásár belvárosának kulturális turisztikai célú
fejlesztése” címmel a Közép-dunántúli
Operatív Program keretén belül a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázati kiírásra.
A támogatott projekt azonosító száma:
KDOP 2.1.1/B-12-2012-0003
Rövidtávú célja kulturális belváros kialakítása Martonvásáron, amely egységbe szervezett turisztikai attrakcióival és szolgáltatásaival egyedi és
felejthetetlen kulturális turisztikai
élményeket nyújt.
A projekt hosszútávú célja, hogy
Martonvásár önállóan azonosítható és
vonzó turisztikai célállomássá váljon
az európai és hazai turisták körében.
Az elnyert támogatás összege:
275.638.690.-Ft

Készre szerelt mobil garázs: 267 600 Ft/db –tól.
A szállítást és az összeszerelést az ár tartalmazza .

A pályázat megvalósulásáról Martonvásár honlapján fotókkal folyamatosan
beszámolunk.

Cserepes lemez már 1640 Ft/m 2 –től.
Trapézlemez már 1460 Ft/m 2 –től.
Az árak az Áfa-t tartalmazzák!

Részletek: www.martonacel.hu | Tel: +36 30 / 297-5104

MARTONVÁSÁR - TORDAS - GYÚRÓ!
KEDDENKÉNT

HÁROM KÖZSÉG NAP
A TORDASI CSÁRDÁBAN!!!
30% KEDVEZMÉNY

itt fogyasztás esetén, lakcímkártya felmutatásával!
Asztalfoglalás: +36 30 / 294-8428

FORUM MARTINI / 2014. FEBRUÁR
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MÁRC. 15-ÉN JÖN A
GARABONCIÁS
ZENEKAR
Nemzeti ünnepünk alkalmából 15-én 10 órakor
a Garabonciás együttes
„Most szép lenni katonának” című műsorával,
1848-as katonadalokkal
és versfeldolgozásokkal
lép fel a Beethoven Általános Iskola aulájában.

2014. FEBRUÁR 15-ÉN, SZOMBATON
REGGEL 7 órától 12 óráig.
Martonvásáron a Dózsa György út 6. szám alatti udvarban.

JÁTÉK!
ISMERI-E MARTONVÁSÁRT,
A MARTONVÁSÁRI JÁRÁST
ÉS FEJÉR MEGYÉT?
Kedves Olvasó!
A Forum Martini elkövetkező számaiban arra szeretnénk buzdítani Önöket,
hogy nézzenek szét jobban városunkban, a járásban és a megyében.
Megéri, mert kérdéseinkre adott helyes
válasz esetén egy-egy szerencsés nyertes (párjával, társával) kétszemélyes
vacsorát fogyaszthat el minden hónapban a Macska Panzióban!
Ahogy az első kérdésekből azonnal leszűrhető, tudományos kutatómunkára
nem lesz szükség, ám azt is ígérhetjük,
hogy a mostani bemelegítő jellegű kérdéseket majd komolyabb feladatok is
követik.
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Februári vásárunkon a megszokott jó minőségű élelmiszerekkel és kézműves termékekkel várjuk Önöket.
Vásárunkra bejelentkezett a Dinnyési Buci sütöde, pékáruval.
Ezen a napon se felejtse senki otthon a kosarát, mert vásárolhatunk füstölt árut, sajtokat, mézet, lekvárt, gyümölcslevelet,
finom salátákat és savanyúságot! A lacikonyha frissen sütött
pecsenyével, kolbásszal és jó hangulattal várja Önöket!
A gyermekek 9.30-tól 11 óráig farsanggal kapcsolatos kézműves foglalkozáson álarcokat, fejdíszeket készítenek, díszítenek Oroszné Pál Mónika vezetésével.
Árusítás előzetes bejelentkezés alapján történhet.
Jelentkezni a +36 20 /941-8319-es telefonszámon, vagy
a bbkozpont@martonvasar.hu e-mail címen lehet.

Bemelegítésképpen, íme az első 3 kérdés:
1.

EGY 1259 TÁJÁN KELT
DOKUMENTUM MILYEN NÉVEN EMLÍTI
MARTONVÁSÁRT?

A
B
C

MARTON VÁSÁRA
FORUM MARTONI
FORUM MARTINI

2.

HÁNY TELEPÜLÉS
TALÁLHATÓ A
MARTONVÁSÁRI
JÁRÁSBAN?

A
B
C

6
7
8

3.

HOL TALÁLHATÓK AZ
INGÓKÖVEK?

A
B
C

A VELENCEI-HEGYSÉGBEN
A VÉRTESBEN
A MEDVES-FENNSÍKON

Ha mindhárom kérdésre tudja a választ,
kérjük küldje el névvel, e-mail címmel
(vagy címmel) a Forum Martini szerkesztőségébe. Levélben: Forum Martini,
Szent László út 20., vagy e-mailben:
forummartini @ martonvasar.hu-ra.
Az első nyilvános sorsolást március
22-én 9.30-kor tartjuk a Termelői
Vásáron, ahova mindenkit szeretettel várunk!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
1 pár

ELHUNYTJAINK*

Sulyok Vilmos / 80 éves

ÚJSZÜLÖTTJEINK

MARTONVÁSÁR: március 1., 2., 22., 23.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: február 22., 23.; március 15., 16.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790

Kunsági Annabella
Szabó Dorka Lili
Szilasi Bori Júlia

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján

RÁCKERESZTÚR: február 15., 16.; március 8., 9.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Hatósági osztály ............................................ 22 / 569-284
Gyámhivatal ................................................... 22 / 569-288
Munkaügyi Kirendeltség, Martonvásár .. 22 /460-023
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607

Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6.45-8.30
(Kérjük Önöket, hogy 8.00-ig érjenek ide!)

ORVOSI RENDELÉS
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: 22 / 460-053
Ügyeleti telefon napközben 8-16 óráig: 30 / 956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
hétfő
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
kedd
07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
szerda
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.
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GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637
Hétfő: 08.00-12.00 Kedd: 16.00-18.00
Szerda: tanácsadás 08.00-10.00, rendelés 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-10.00 Péntek: 08.00-12.00

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Boér Judit
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-334
Hétfő: 7-13 óráig, Kedd: 13-19 óráig, Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13-19 óráig, Péntek: 7-13 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
- Dolinka Zsoltné
2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefon: 22/461-369; 30/384-4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
- I. körzet védőnője: Horváth Márta, 20/290-5551
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 08.00-12.00
Időpontegyeztetés szükséges!
- Iskolai és ifjúsági egészségügyi védőnő:
Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com

KÉK KERESZT CSOPORT
Eisenbacher Zsolt 22/461-105,
Kovács Sz. Veronika veronikapdv@yahoo.fr,
Salamon Sarolta 30/383-2903,
Vargáné Veszeley Erzsébet 20 / 824-3724
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KERTBARÁTOKTÓLKERTBARÁTOKNAK
2014. FEBRUÁR 15. - MÁRCIUS 15.
A nyugalmi időszak végéhez közeledünk.
Február vége már aktív, tevékeny idővel köszönt
ránk.
LAKTÓZMENTES

RECEPTÜNK
ZSERBÓ SZELET
Horváth Márta védőnőnk receptje
A hagyományos Zserbó szelethez minimálisan ugyan,
de szükséges tej és vaj is. Legnagyobb népszerűségnek
a laktózmentes főzőtanfolyamon mégis a tej és vajmentes zserbószelet örvendett.
HOZZÁVALÓK / 25 x 35 cm-es tepsihez
TÉSZTA:
• 35 dkg liszt (fele teljes kiőrlésű)
• 20 dkg margarin
• 1 egész tojás
• 5 dkg cukor
• 1 dl rizs-, vagy zabtej
• 1 dkg élesztő
• 1 csipet sütőpor
• csipet só
TÖLTELÉK:
• 12 dkg darált dió
• 12 dkg nyírfa cukor
• 1 csomag vaníliáscukor
• 1 citrom reszelt héja
• 8-10 evőkanál baracklekvár
BEVONAT:
• 80 gr. jó minőségű étcsokoládé
ELKÉSZÍTÉSE
Az élesztőt a cukorral a langyos tejben felfuttatjuk.
A margarint a liszttel elmorzsoljuk, a felfuttatott
élesztővel, tojással, sütőporral, sóval összegyúrjuk.
A tésztát három egyenlő részre osztjuk tepsi méretűre kinyújtjuk és kiolajozott-lisztezett tepsibe az
első lapot behelyezzük. 4-5 evőkanálnyi lekvárral
megkenjük, a diós töltelék felével egyenletesen
megszórjuk. A következő lappal ezt megismételjük.
A felső lapot villával megszurkáljuk, langyos helyen
1 órát pihentetjük. Előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Tetejére törjük a csokit, majd villával
elsimítjuk. Kihűlés után hosszúkás csíkokra vágjuk.
Jó étvágyat!
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Zöldségeskertünkben a petrezselyem vetésével kezdünk. Pillangósok utáni vetését meghálálja. Kedveli a
napos, levegős termőhelyet. Erősebben kötött talaj esetén
enyhe bakhátas művelésben szépen díszlik. A beáztatott
magvakat az aprólékosan morzsalékos földbe vetjük és
enyhe nedvesítéssel tartjuk kellően párás körülmények
között, ügyelve arra, hogy a talaj felszíne ne folyjon meg,
ne cserepesedjen ki. Vetési mélység 2–3 cm, sortávolság
30–40 cm.
A sárgarépa vetése is aktuálissá válik. Technológiája
hasonló a petrezselyeméhez. Jól sikerült korai vetés esetén
a zöldborsó első termésének a szedésével együtt szedhető
a petrezselyemmel együtt. Gyökereik a tavasz igazi ízei.
Komposzt bedolgozása a talajba lazító, nedvességmegtartó.
Káposztafélék vetését meleg, párás helyen végezzük,
ki-ki a maga módján. Tűzdelését időben végezzük, majd
április hó elején szoktathatjuk a külső környezethez,
védett helyen kiültethető. A koraiságot meghálálja, mint
minden konyhakerti kultúra. Növényvédelemre fokozottan figyeljünk!
Gyümölcsösünkben a metszési munkákat fel kell gyorsítani. Rügypattanásra a lemosó permetezést végezzük el!
Szőlőmunkákat is gyorsítani kell és a lemosó permetezést végezzük el időben! Elemi kéntartalmú szer közbeiktatásával a lisztharmatfertőzést és az atka irtását,
gyérítését is elvégezzük.
Sikeres munkát kívánunk tettre kész kertbarátainknak!
| Varga Béla
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MARTONVÁSÁR TÜZÉP
2462, Martonvásár Szent László út 25.

Tűzifa akác kugli:
Tűzifa tölgy kugli:
Szén ledvicei dió:
Lignit: 		
Német brikett:
Fa brikett: 		

3350.-Ft/q
2600.-Ft/q
4950.-Ft/q
1850.-Ft/q
7900.-Ft/q
4800.-Ft/q

Sóder, homok, murva, térkő, járdalap,
ásványgyapot, gipszkarton, cement,
purhab, hullámpala, csemperegasztó,
takarófólia, gyeprács kapható!

MEGRENDELÉS: 06 20 / 373-9340
Telefonos megrendelés esetén
100 Ft kedvezmény mázsánként!

FORUM MARTINI / 2014. FEBRUÁR
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben (EFI) az alábbiakban a következő friss információkat teszi közzé.
1.

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az Ercsi
Egészség fejlesztési Iroda szolgá ltatásait
(általános egészségi állapot felmérés, kockázatbecslés, életmódváltó programok, egészségügyi szűrések) minden 18. életévét betöltött Martonvásári Járásban élő lakos
térítésmentesen veheti igénybe (TAJ kártya nem szükséges!)
Az EFI-t a nyitvatartási időben bármikor felkeresheti, valamint telefonon és email-en keresztül is
egyeztethet időpontot, illetve háziorvosa, vagy szakorvosa is javasolhatja az Iroda térítésmentes szolgáltatásainak igénybevételét.
Az EFI telefonszáma: +36 25/520-777

2.

TÁJÉKOZTATÁS – SZEMÉLYI VÁLTOZÁS
Személyi változás történt az Ercsi EFI munkatársait illetően: 2014 január 20-tól
Fodorné Békes Erzsébet munkáját Fábiánné Susán Szilvia dietetikus vette át.

3.

PROGRAMOK
• Energiaegyensúly klub - Dr. Takács Imola
• Szív szombat - Dr. Takács Imola
• Kiemelt esemény: CSALÁDI SPORTNAP ERCSIBEN
2014. február 23-án vasárnap a Baczakó Péter Sportcsarnokban Családi Sportnap kerül
megrendezésre 9:00 órától (egész napos rendezvény).

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai:
Dr. Nánási Judit - szakmai vezető
Fábiánné Susán Szilvia - dietetikus munkatárs
Gallatz Imre - sportért és mozgásért felelős munkatárs
Az Egészségfejlesztési Iroda az Ercsi Egészségügyi Központban az első emeleten található.
Cím: 		
2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.
Telefonszám: 06 25/520-777
E-mail: 		
ercsi.efi@gmail.com
Honlap:
http://ercsirendelo.hu/EFI.html
Nyitvatartás: 		

hétfő, szerda: 9-18 óráig | kedd, csütörtök, péntek: 9-17 óráig

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-770
E-mail: info@ercsirendelo.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu

EGÉSZSÉGNAP...
Január 25-én szombaton 9 órától egészségről
szólt minden az általános iskola földszintjén.
Akik jelen voltak, hogy segítsenek, felmérjenek, tanácsot adjanak…:
• Háziorvosaink, asszisztensnőikkel
• Megyei ÁNTSZ: Dr.Pásztor László és munkatársai
• Védőoltási szaktanácsadás: Meleg Jánosné, járványügyi
munkatárs ÁNTSZ
• Véradás: Fejér Megyei Vérellátó Szolgálat
• Hallásvizsgálat: Polyefkó Zsuzsa
• Látásszűrés: Hartyáni Ildikó
• Bőrgyógyász: Dr.Vincze Ildikó, Kovács Mónika
• Légzésfunkciós vizsgálat: Dr. Kováts Zsuzsanna
• Gyógytornász: Csatári Vera, Csobaji Gáspár
• Dietetikus: Juhász Attila
• Akupunktúrás orvos: Dr. Szabó Ildikó
• Biorezonancia: Szegfű Zsuzsa
• Reform bioélelmiszerbolt
• Rózsa Szépségház munkatársai
• Kreatív kézműves foglalkozás Miks Anikóval
• Lufihajtogatás: Farkas-Nagy Veronika
• 3-1-2 meridián torna Frey-Székely Gyöngyivel
• Ringató Fiskus Olgával
• Alakformáló torna Morber Jankával
• Hastánc Orova Karolával
• Zumba Buzás-Racskó Ritával

...ÉS SPORTNAP

Sokan jelentkeztek látásvizsgálatra.

Népszerű volt a véradás is.

DIÁKOLIMPIÁRA KÉSZÜLNEK
FIATALJAINK
Új év, új hírek, események a sakkot
kedvelőknek.

A ping-pong asztal teljes kihasználtsággal üzemelt.

Nem árt korán kezdeni.
FORUM MARTINI / 2014. FEBRUÁR

Február 15-én 9 órai kezdéssel méri össze tudását a
MartonVál sakkcsapat Bodajkkal a Fejér megyei I. osztályban. A helyszín a Martonvásári Beethoven Általános Iskola, ahol minden szurkolót is nagy szeretettel várunk!
Február 22-én a Dunaújvárosban megrendezésre
kerül a Megyei Sakk Diákolimpia, melyen 5-6 fiatal
versenyzővel veszünk részt több korcsoportban.
Sakkoktatás gyerekeknek továbbra is az általános iskola földszinti osztálytermében történik szombaton
10 óra 15 perctől 11 óra 30 percig, csütörtökön pedig
sakkedzés a Sárkány pizzéria különtermében 16 és
21 óra között. Edzéseinkre szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket és felnőttet!
| Dolinka Zsolt
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