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A Martonvásári Napok programja
Szeptember 11-14.

Államalapító Szent István Ünnepe
Kuna Ferenc gondolatai augusztus 20-áról.

10. oldal
Tóth Iván és Üvegesné dr. Hornyák Mária írásaival emlékezünk az I. világháborúra,
kitörésének 100. évfordulóján. (Hamarosan az Emlékezés terén lévő szobor is megújul!)

ESEMÉNYEINK
AUG. 17.

LOVASKOCSIS FELVONULÁS A VÁLI
PENGETŐKKEL
18.00 órától 20.00 óráig
7-es út

AUG. 20.

SZENT ISTVÁN ÜNNEP ÉS
SZENT LÁSZLÓ SÉTÁNY AVATÁS

AUG. 28.

MEGBESZÉLÉS AZ ÖNKÉNTESEKKEL
18.30 órakor
Főtér

AUG. 29.

LOVASKOCSIS FELVONULÁS
AZ ÖRÖKÖS EGYÜTTESSEL
18.00 órától 20.00 óráig
7-es út

AUG. 31.

LOVASKOCSIS FELVONULÁS
AZ ÖRÖKÖS EGYÜTTESSEL
18.00 órától 20.00 óráig
7-es út

SZEPT. 5.

LOVASKOCSIS FELVONULÁS
ZENÉSZEKKEL
18.00 órától 20.00 óráig
7-es út

9.30 órakor
Templomkert, Szt. László sétány
AUG. 22.

LOVASKOCSIS FELVONULÁS A
TORDASI NÉPZENÉSZEKKEL
18.00 órától 20.00 óráig
7-es út

AUG. 23.

TERMELŐI VÁSÁR
07.00 órától 12.00 óráig
Dózsa György út 6.

AUG. 24.

LOVAKOCSIS FELVONULÁS A TORDASI
NÉPZENÉSZEKKEL
18.00 órától 20.00 óráig
7-es út

SZEPT. 7.

LOVASKOCSIS FELVONULÁS
ZENÉSZEKKEL
18.00 órától 20.00 óráig
7-es út

AUG. 26.

BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 18 órától
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 19 órától
Geróts-terem

SZEPT.
11-14.

MARTONVÁSÁRI NAPOK
Emlékezés tere, Dózsa György út,
kastélypark, Templomkert

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
100 évvel ezelőtt tört ki az első nagy világégés. E lap hasábjain külön oldalakon emlékezünk arra a sorsfordító történelmi eseményre, mely a mi életünkre is talán a legnagyobb hatást gyakorolta, hiszen Magyarország mai lehetőségei valahol már a világháború lövészárkaiban, de talán inkább a diplomáciai intrikák szalonjaiban eldőltek.
Én magam ahhoz a generációhoz tartozom, akiknek még volt
módjuk ismerni olyan rokonokat, akik személyes résztvevői
voltak a Nagy Háborúnak. Nagyapám 16 évesen, 1914-ben
vonult be, önkéntesen, beteg édesapja helyett – akkor még ez
is lehetséges volt. Elbeszélése szerint ő sem gondolta, mikor
a gazda család négy lova közül kettőt és a szekeret magával
hajtva hadba vonult, hogy soha többé nem tér vissza abba a
magyar világba melyet hátrahagyott. Megjárva Galíciát és
Doberdót ’19-ben ért haza - természetesen a lovak nélkül felvidéki szülőfalujába, ahol már „cseh világot” talált. A sors
fintora, hogy megrögzött antikommunistaként fél napra még
vörös katonának is beállt, arra az időre, míg az alvégen a faluba betörő cseh legionáriusokat a felvégen ki nem verték…
De nagyapám és rajta keresztül családom sorsa a következő
száz évre megpecsételődött. Idegen uralom alá kerültünk.
Bár a gazdálkodást tovább folytatta és ’38-ban a Felvidék
még „visszatért”, de a totális diktatúrák két legrosszabbika őt
is elérte. Falusi bíróként előbb ’44-ben a nyilasok, majd
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45-ben a kommunisták akarták felakasztani. Az már csak a
sors szokásos játéka, hogy az akasztás fő kezdeményezője
ugyanaz a személy, a leendő kolhozelnök volt. Természetes
paraszti ösztönnel ezt is túlélte, ahogy azt is, hogy minden
földjét elvették, de legalább a TSz-be bevitt két lovát továbbra
is ő hajthatta…
Nagyapám mindezt természetesen nem mesélte el nekem
– parasztember annál szemérmesebb –, a rokonoktól tudom.
De azt megengedte, hogy kiskamaszként este vele hallgathassam a Szabad Európa rádiót…
Az ő élete, ahogy a miénk is valahol 1918 környékén tévesztett irányt, de emlékeim szerint mintha ő ezt kevésbé vette
volna tudomásul…!
Nagyapám 1914-es katona fényképe ott van hivatali irodám
falán!				
| Szabó Tibor
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ÁLLAMALAPÍTÓ
SZENT ISTVÁN
KIRÁLYUNK
ÜNNEPÉRE
Istvánt 1083. augusztus 20-án avatták szentté
a fehérvári bazilikában; a szentté avatást László
király hirdette ki. Ettől az időponttól Magyarországon – hol hivatalosan, hol rejtőzködve – évről
évre megtartották az államalapító király ünnepét.
Kimondva, kimondatlanul egyik fontos pillérévé vált ez a nap a
nemzet önbecsülésének, nehéz időkben való megmaradásának.
Ilyen hosszú időn keresztül – 931 éven át – csak olyan ünnepnapot lehet megőrizni, amelynek a puszta munkaszüneten,
valamint a különféle hozzá kötődő állami döntéseken túlmutató üzenete van. Ez az üzenet pedig Szent István istenhitén
alapuló nemzetépítő, és ezáltal közösségépítő szolgálatának
örökérvényű példája. Államférfiak, tudósok sokféle módon
világszerte megfogalmazták a közösségszolgálat fontosságát, nemzetépítő erejét. Nekünk, Kárpát-medencében élőknek már első királyunk megtette ezt. Azóta persze voltak
itt is más, ettől az elvtől eltérő, államvezetési kísérletek,
amelyek azonban legfeljebb történelmi tananyaggá váltak,
de semmiképpen nem lettek az idő által igazolt, követendő
példákká.
Amikor István király még úgy gondolta, hogy megkezdett
munkáját fia, Imre herceg majd folytatni tudja, tanácsait
intelmek formájában foglalta össze. Ennek szakrális és profán pontjai mindenki számára ma is elgondolkodtató meg-

állapításokat tartalmaznak. Tudom, hogy rohanó és mindent
átértelmező világunkban kinek-kinek joga van nyilatkozni,
kritizálni „szent” dolgokat – néha még a jó ízlés határait is
átlépve. Mégis azt mondom, hogy éppen ez a dokumentum
teszi igazán hitelessé és naggyá ünnepünket, hiszen egyike
azon örökségünknek, amely megalapozta és megtartotta
népünket Európában idegenként, nagy rokon népek nélkül.
Vannak, akik augusztus 20-ával kapcsolatban csak a pihenő
napot, vagy a világító tűzijáték-petárdák fényét látják, az
ünnep nemzetmegtartó tartalmával nem tudnak azonosulni.
Ezért zárszóul álljon itt egy rövid idézet mindannyiunk
tanulságára az intelmekből:
„A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi
a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le
ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora
haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből
összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér;…”
| Kuna Ferenc

MEGHÍVÓ
Martonvásár Város Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt és Családját
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
ÜNNEPÉRE
2014. AUGUSZTUS 20-ÁN, SZERDÁN
9 ÓRA 30 PERCRE, A TEMPLOMKERTBE

„KULTURÁLIS GYALOGSÉTÁNY
KIALAKÍTÁSA
MARTONVÁSÁR
BELVÁROSÁBAN”

Ünnepi beszédet mond
Kuna Ferenc - Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének tagja, a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság elnöke
Az ünnepi kenyeret megáldja
Schrőder Gyula - címzetes esperes plébános
Közreműködik
Tolcsvay Béla - előadóművész, zeneszerző

Tisztelettel meghívjuk a fenti ünnepség keretén belül meghirdetett LEADER 2013, 1623249241-es azonosító számú
pályázat projektzáró rendezvényére, amelyet az ünnepséget
követően a Szent László sétányon tartunk.

Projektzáró rendezvény ünnepélyes hídavatással

Dr. Szabó Tibor
polgármester
Európai Mezőgazdasági Vidék fejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. A z Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával. (w w w.umvp.eu)
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Kinevezte Orbán Viktor miniszterelnök a kormánymegbízottakat. Az új Fejér megyei
kormánymegbízott dr. Simon
László, aki eddig a Fejér Megyei
Kormányhivatal főigazgatójaként dolgozott.

DR. SIMON
LÁSZLÓ

FEJÉR MEGYE ÚJ
KORMÁNYMEGBÍZOTTJA

Kinevezte Orbán Viktor miniszterelnök
a kormánymegbízottakat. A Magyar
Közlöny keddi számában megjelent miniszterelnöki határozat értelmében a
kormányfő - Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára -,
Fejér megyében Simon Lászlót nevezte
ki kormánymegbízottá július 1-jei hatállyal.
A törvény szerint a kormánymegbízottak vezetik a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A mostani kinevezésekre azér t volt szükség, mer t a
miniszterelnök négyéves mandátumának lejártával a korábbi vezetők meg-

bízatása is megszűnt. A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt nem létesíthet, a megszigorított szabályok szerint nem lehet
országgyűlési képviselő sem, továbbá
helyi önkormányzati képviselő, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, alpolgármester, megyei
közgyűlés alelnöke, főpolgármesterhelyettes, nemzetiségi önkormányzat
elnöke és nemzetiségi önkormányzati
képviselő sem. Tudományos, oktatói,
művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet ugyanakkor végezhet.
Dr. Simon László, az új Fejér megyei
kormánymegbízott eddig a Fejér Megyei
Kormányhivatal főigazgatójaként dolgozott. Elődjét, dr. Galambos Dénest –
mint ismeretes -, országgyűlési képviselővé választották.
(MTI - FMKH)

NEGYEDSZÁZAD
EGY MARTONVÁSÁRI POLGÁR EMLÉKEI 2.
Az 1989-ben születettek ma már javában élik a
nagybetűs élet édes-keserű mindennapjait.
A szerencsésebbek valószínűleg inkább az édes,
de mindenképpen a szebbik részét. De tán azok
sem keseregnek túlzottan, akik a „félig üres – félig
tele” képlet második részét tekintik magukénak.
Ez a 25 esztendő, mindannyiunk negyedszázada, valóban
sok-sok szokatlan, azelőtt még soha nem tapasztalt jelenséggel szembesítette a benne élőket. A nagypolitika szokatlanságait most mellőzzük, de itt vannak a mi martonvásári életünk történései. Nézzük hát ezeket.
Nézzük az egykori álmokat, melyek mára megvalósultak.
1989 pezsgése Martonvásárt is érintette. Nem előzmények
nélkül. Csak tényszerűen: a II. világháborús emlékmű létrehozása (erre egyszer még visszatérek) 1988-ban már jelezte,
hogy van remény… Aztán az is említést érdemel, hogy már
1987-ben (még a Nagyközségi Tanács jóváhagyásával) megjelenhetett az akkor még szerényen csak Tájékoztatónak nevezett, a Hazafias Népfront martonvásári szervezete által
közreadott kiadvány, mely a 25 év alatt Forum Martini néven
a település újságjává vált. A történet persze hosszabb: sok
küzdelmes évet kellene itt és most felidézni. De ez szinte
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Forum Martini történelem
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lehetetlen, már csak terjedelmi okokból is. Azt azonban
mégiscsak meg kell említeni, hogy az első szám, mely még
stencilezett formában (uramisten – ki ismeri még e fogalmat!) való megjelenése elképzelhetetlen lett volna két nagyszerű társ nélkül. Tóth Andrásné Márti és Dobos Károlyné
Éva a gondolat megszületésétől a megvalósításig szívügyüknek tekintették ezt az „újság-kezdeményt”. Aztán jöttek a
segítők, akik hol nyomdát, hol némi anyagi támogatást szereztek. Kiss Gábor akkori MSZMP párttitkár, Varga Béláné
tanácselnök, majd Horváth Ottó tanácselnökhelyettes,
később polgármester mindig is fontosnak érezte a a Népfront
által az alábbiak szerint megfogalmazott szándékot: „Tisztelettel köszöntjük, kedves martonvásári lakos abból az alkalomból, hogy először adhatjuk kezébe TÁJÉKOZTATÓNKAT,
melyet a Hazafias Népfront Nagyközségi Bizottsága azzal a
céllal állított össze, hogy eljuttasson Önhöz minden olyan
információt, melyre nagyközségünk valamennyi lakójának
szüksége lehet, illetve, hogy az információk birtokában
kérhessük és remélhessük segítségét településünk gondjainak megoldásához.”
Akkor tán még legidealistább álmainkban sem fordult meg,
hogy egyszer ez a „kezdemény” havi rendszerességű újsággá,
sőt, színes kiadvánnyá válhat. De mára mindez valóság! Az
elmúlt negyedszázad alatt olyan kiváló szakemberek, mint
Ábrányi Andor (egykori képviselőtársam), a számítógép már
azidő szerint is kiváló ismerője, majd kicsit később az újságírást szülőföldjén, a Vajdaságban magas szinten művelt, de
onnan menekülni kényszerült Fehér Magda, majd kis – felejthető – szünet után egy másik, az újságíráshoz igencsak értő
szakember, Orbán András alakították, formálták a Forum
Martini-t. És most ezekre az alapokra építve a Tisztelt Olvasó
Pletser Cecíliának és Nagy Árpádnak köszönhetően egy
színes, színvonalas kiadványt tarthat kezében.
De a megvalósult álmok körébe tarthatunk számon olyan,
ma már szinte nehezen érthető eredményeket, mint
Martonvásár ivóvíz ellátásának megoldása (el tudja képzelni
a Tisztelt Olvasó, hogy az 1990-es évek elején szigorú szankciókat kellett alkalmazni mindazok ellen, akik a nyári hőségben kertjeiket locsolták, vagy éppen autójukat mosták?). De
a Horváth Ottó (Martonvásár első szabadon választott polgármestere) által vezetett képviselőtestület sikeresen megoldotta ezt a problémát is. Mint ahogyan azt a csatát is sikeresen megvívta, melyet az akkor még a Magyar Posta által
üzemeltetett vonalastelefon (más még nem volt!) előfizetők
számát nagyjából duplájára növelte. Hogy mindez mára már
mosolyt csal az Olvasó arcára – azt értem. De akik akkor ezt
a csatát vívtuk, pontosan tudjuk, hogy bizony rengeteg energiát emésztett fel ez a csata (is). Hujber Jenő (a Polgármesteri
Hivatal akkori képviselője) bizonyosan bővebben tudna
erről mesélni.
Aztán itt van még egy hajdani álom: A Martonvásári Napok.
Az ötlet megszületésénél bábáskodók sem voltak egészen
biztosak abban, hogy sikerre vihető a gondolat. De Horváth
Ottó elég bátor volt ahhoz, hogy belevágjon. Szinte a semmiből, de a település lakóinak lelkesedéséből, az ügy iránt elköFORUM MARTINI / 2014. AUGUSZTUS

Dr. Budai Aurél által készített vázlata a gépállomásról (1990.)

telezettek odaadásából megszületett egy néhány éven belül
már országosan is ismert programsorozat, benne sok „kicsi” csodával, a Százszorszép Táncegyüttes fantasztikus gáláitól Pletser Tamás mindig nagyszámú érdeklődőt vonzó
„helytörténeti” kiállításaiig, vagy a Sütő Petre Rozália által szervezett csodálatos, va rá zslatos kiállításokig, a
helyi kisközösségek (Foltvarrók, Kertbarátok, Nyugdíjas Klub)
bemutatkozásáig. És mára ez az egykori szép kezdeményezés
végre helyet és teret kapva országos hírű eseménnyé válik.
De egy gondolat még ide kívánkozik: az 1990-es évek elején
az akkori polgári kormány úgy képzelte, hogy Magyarország
1994-ben otthont adhat egy világkiállításnak. (Az ötletet a
’94-es szoc-lib fordulat „természetesen” egyből elvetette.)
Martonvásáron, akkori képviselőként, még 1992-ben bátorkodtam egy képviselői előterjesztést benyújtani arra vonatkozóan, hogyan is tudnánk hozzájárulni egy Világkiállítás
sikeréhez. (Javaslatomat egykori képviselőtársam egyszerűen „agyrém-gyűjteménynek” minősítette.)
Ennek a javaslatnak részét képezte az akkor még állami
tulajdonú, de a Mezőgazdasági Kutatóintézet kezelésében
lévő egykori Szeszgyár, majd Gépállomás területének hasznosítása. Ez egy egészen illuzórikus álom volt, de Dr. Budai
Aurél belsőépítésznek köszönhetően készült egy vázlat a
hasznosítás lehetséges formájáról. És láss csodát, Tisztelt
Olvasó, hamarosan az egykori elképzeléshez kisértetiesen
hasonlító épület együttest veheti birtokába a város.
Azám, város! Ki gondolta volna, hogy a több mint kétszáz
évvel ezelőtt már mezővárosi rangot birtokló Martonvásár
egyszer még város lesz? És 2005-ben – Orbán Andrásnak, a
sajnos már közülünk távozott Dr. Kara Pál államtitkárnak, és néhány lelkes martoninak köszönhetően városi rangot kaptunk.
És ez itt csak egy kis csokra a megvalósult álmoknak. Csak
zárójelben teszem hozzá: az egykori álmokat mindenkor a
polgári vezetésű martonvásári önkormányzat váltotta valóra.
(Mindazoknak, akik a részletekre is kíváncsiak, bátorkodom
ajánlani azt a „szöveggyűjteményt”, mely „Mondom a magamét” címmel a könyvtárban megtalálható. Vagy ha ott mégsem, akkor kérésre szívesen küldöm e-mailban.)
Legközelebb a meg nem valósult álmokról és az okokról szólok.
| Kizmus Lajos
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AMIÉRT A
HARANG SZÓL:
A DÉLI
HARANGSZÓ ÉS
NÁNDORFEHÉRVÁR
Egészséges öntudatú nép nagy gondot fordít
történelmére, mert nemzeti identitás tudatra
minden nemzetnek szüksége van. Hazaszeretetünk, munkánk, egészséges nemzeti büszkeségünk, áldozatkészségünk és fejlődésünk
záloga ez.
Kedves pedagógus társaim! Dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor emeritusz ösztönzésére írtam meg e cikket, hogy foglalkozásokon, óráitokon ne feledkezzetek meg e
jeles diadalról és a déli harangszóról megemlékezni, hiszen a
templomtornyokból, a rádióból és a TV-ből is van alkalmunk
meghallgattatni, demonstrálni a déli harangszót, de a történetét is tudni illik legalább nekünk magyaroknak.
Mi, magyarok kevés olyan ünnepet tartunk, amikor diadalt,
örömünnepet ülhetünk. Ezért kell megbecsülnünk azt a keveset, és népünkben –legfőbbképpen gyermekeinkben – kialakítani és rögzíteni ezen ünnepek jelentőségét. Július 22-ike a
Nándorfehérvári diadal napja!

i

Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása

A júl. 21.-én indított török roham megtörik, s a másnapi döntő ütközetben a Kapisztrán János szerzetes vezette keresztes
fő sereg (köznép a városokból, falvakból iparosok, szántóvetők, földművesek, kapások, kaszások, hogy megvédjék veszélyben forgó hazájukat), mintegy harmincezren - és a várból a török ágyúállásokat elfoglaló Hunyadi, két tűz közé
szorítja a szultáni sereget, amely menekülésszerűen visszavonul (július 22.). A törökök 65 évig nem indítanak hasonló
támadást Magyarország ellen.

Sokszor elszürkültek ezek az ünnepek, többször nem is nézte
jó szemmel a „hatalom” de az ő ünnepeiket túllihegve ünnepeltették velünk, nem is olyan régen. (Pld.: November 7.-ét.)
A nándorfehérvári diadal után a magyar táborban kitört a
A DÉLI HARANGSZÓ: Nándorfehérpestis, járványban meghal Hunyadi János
várnál a török feletti diadal, a magyar
(aug. 11.-én) és Kapisztrán János szerII. PIUS pápa Hunyadi János seresereg, a kereszténység győzelmének,
zetes pap is (szept. 11-én). A Nándorfegének világjelentőségű nándorfeörömünnepének emlékére szól, pápai
hérvári Győzelem azonban így is óriási
hérvári diadal után (1456) a követelrendelésre 1456 óta.
nagy jelentőséggel bírt: fél századdal
kezőket írja III. Frigyes császárhoz
A nándorfehérvári diadalról bővebben.
tolta ki a török hódítást. (Irod: Elekes L.:
küldött levelében:
Ma Belgrád Szerbia fővárosa a Duna
Hunyadi 1952. Új Magyar Lexikon)
Száva összefolyásánál, a Balkánon
A magyarok most is megmentették
„ Magyarország a
gyorsan terjeszkedő török elleni védeEurópát, ezúttal a török dúlástól.
kereszténység pajzsa
kezés kulcspontja volt.
és a nyugati civilizáció
1456. július 21-22.-én, az évszázados
A déli harangszó elrendelése
védője.”
török háborúk egyik legnagyobb jelen„1455-ben pápává választják Alfonso
tőségű csatája zajlott e helyen.
Borgia bíborost, aki III. Calixtus pápa
II. Mohamed szultán vezetésével július 4.-én hatalmas tönéven uralkodik. Ő rendeli el a Nándorfehérvár elleni török sereg rohanta meg a város környékét 60-70 ezer fős, oströk támadás hírére a Contra paganos (pogányság elleni)
romgépekkel, tüzérséggel, a Dunán flottillákkal megerősített
mise mondását. Majd a magyarok, egyben a keresztény
sereg, megkezdte Nándorfehérvár ostromát. A várat Szilágyi
győzelemért elrendeli a déli harangszót Európa szerte.”
Mihály (Hunyadi János sógora) és Geszti Péter ötezer fős
(Kronológia 2006.)
katonasága védi. Hunyadi János ötezer főre becsült serege
Amerikából hazatért ismerőseim talán mindegyike azt meáttöri az ostromgyűrűt és megsemmisíti a dunai török flottilsélte nekem, hogy elsőnek a déli harangszó hiányzott nekik
lát. Ebben a csatában tűnt ki hősiességével Dugovics Titusz
a legjobban.
is (jún. 14.)majd segítséget küld a védőknek.
| Harcsa Tiborné
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MARTONVÁSÁRRÓL

FM: 30 éve költözött ide. Az első 26 évet hogyan
jellemezné?
ZA: Akkor is volt néhány fejlesztés, de igazából ami most
történik az sokkal lényegesebb.
FM: Látva a beruházásokat, mivé válhat Martonvásár?
Zaránd Attila, nyugdíjas főtanácsos, számításZA: Egy nagyon kedves polgári várossá, ahogy a szórólaptechnikai szakember. Mintegy 30 éve él
okon is megjelenik, Beethovenhez méltó várossá.
Martonvásáron (is). Magát keresztény értékeFM: Koncertekre is jár?
ket valló, egészséges magyarságtudattal renZA: A hangversenyeken mindig itt vagyok. Csodálatos, hihedelkező, családszerető embernek vallja, aki
tetlen nagy élmény! Barátokat hozok Budapestről, mert itt
Klebelsberg Kunó szellemében él és tevékenymindenki kedves, mindenki barátságos, mindenki tud örülni
kedik. Ezt a szellemiséget eleitől örökölte és
a másiknak, meg tudja osztani a gondolatait. És ez meg tudja
adta tovább gyermekeinek is.
változtatni azokat az embereket is, akik eddig másképp gonKétlakisága okán némiképp külső szemmel
dolkodtak. Fontosnak tartom, hogy a magyar ember két
tekint a helyben történtekre.
lábon áll. Nem baloldali lábon, meg nem jobboldali lábon, hanem két lábon, ezért nincs szükség semmiféle megosztásra.
FM: Ön nem martonvásári, mégis kötődik a városhoz.
FM: Ismerőseinek idén is volt hol parkolniuk?
Hogyan került a Rákóczi utcába?
ZA: Éveken keresztül, amikor az úgynevezett „koszos parkoZA: A világ közepének Szentimrevárost tartom (Budapest
ló” volt, az sem volt több hely. Idén már nagyon ügyesen iráegyik városrésze a XI. kerületben. Újbuda belvárosa, a Gellértnyították a forgalmat.
hegytől délre helyezkedik el – szerk.), ahol születtem, ahol
FM: Találkozott a polgárőrökkel?
állandó lakosként élek, de harminc
ZA: Igen, és odamentem és megévvel ezelőtt - mint utóbb kiderült -,
köszöntem a munkájukat. Egéegy szerencsés vétel folytán kerültem
Lehetőséget adtak Önnek,
szen más a légkör, ami ma itt köMartonvásárra. Helyben akkor a száhogy itt éljen?
rülvesz bennünket.
mítógépekkel kapcsolatban az embeFM: Több rendezvény is lesz a
reknek semmiféle ismeretük nem
Bármennyire hihetetlen, annak idején,
volt, én meg a hitemnél, magyarsáamikor még a telefonvonal sem volt
szomszédságában. Nem zavarja
gomnál fogva fontosnak tartottam,
mindennapos a kormányzati informamajd?
hogy a környezetemben lévő emberektikát Martonvásárból vezényeltem teZA: Már most látom a vasútpánek segítsek. Így ismerkedtem meg a
lefonvonalas kapcsolattal. Betárcsázós
lyán, meg az autóút mentén a hahelyiekkel.
vonalon, ami igen lassú volt, de emlékét
talmas transzparenseket. NaFM: Hol dolgozott?
itt jelzi egy telefonoszlop az udvaromgyon örültem a szereplőknek.
ZA: 1964-ben kezdtem a Földművelésban. Ennek köszönhettem, hogy több
FM: A Punnany Massifnak
ügyi Minisztériumban - akkor Losonczi
időt tölthettem Martonvásáron.
vagy a Csík Zenekarnak…?
Pál vezette -, és a 27. miniszter, Gráf
ZA: Ugyan már közeleg a 70 év,
József idején kellett fölállnom, elértem
de a Csíktól kezdve mindenkinek
a 60 évet. De a szakma szeretete továbbra is él bennem.
tudok örülni. Azt meg kell érteni, hogy nem egy korosztály
FM: Mennyi időt tölt itt Martonvásáron?
él itt. A rendezvények mindenkihez szólnak, minden
ZA: Az év egyharmadát egész biztos. Igazából nem figyelem.
martonvásárihoz. Ha nekem az egyik nem tetszik, akkor
Van, amikor csak egy-két órára jövök ki, van, amikor tavasznem megyek el. Ha a másik nem, oda sem… De összességétól őszig nagyon sok a kerti munka, akkor gyakrabban és toben nagy a választék. Én sok barátomat meghívom!
vább vagyunk itt. Minekután gazdálkodok, locsolok is, az
FM: Lezárt központ, nehézkes közlekedni, zajterheidőjárás befolyásoló tényező.
lés... Erről mi a véleménye?
FM: Mit termeszt?
ZA: Az a hét, ameddig egykor a Martonvásári Napok tartotZA: Nagycsaládosként élem az életem, hála a jó Istennek, és
tak, szintén ezzel járt. Mégis mindenki kellemes emlékekkel
ezen a pici kis 150-200 m2-en hatalmas mennyiségű dolgot
gondol vissza rá. Minden este kint voltam a sporttelepnél,
lehet érlelni, paprikát, paradicsomot termelni. Babot, uborahol barátaim élnek. Egyiküktől kérdeztem is: „Nem zavar?”
kát, amit el tud képzelni, répát, céklát, gyakorlatilag majdAzt mondta: „Fenét! Örülök neki, hogy van egy rendezvény!”
nem mindent. Egy-két dolog, ami nagyon területigényes,
FM: Egy konkrét élmény?
mint a krumpli, azzal nyilván nem tudok foglalkozni. A gyeZA: Hogyne! A legkisebb lányunk az akkoriba az egyetemi
rekek néha jönnek is, hogy: „Apu! Csak 18 üveg paradicsomot
éveit járta, ő is minden este puccba vágta magát. Az én köteszeretnénk most vinni ...”
lességem az volt, hogy két órakor tereljem vissza, mert reggel
FM: A kert mellett mi az, ami Ön szerint jellemző
hét órakor kelt, nyáron a kutatóintézetben dolgozott. Négy
Martonvásárra?
órakor abbahagyta a munkát, majd hat órától kint volt a
ZA: Az elmúlt 4 évben az, hogy hihetetlen sebességre kapsporttelepen. Tehát nagyon-nagyon jó volt, és én remélem,
csoltunk. Csodálatosan szépül a városunk. Az emberek eddig
hogy ugyanez lesz most is!
is nagyon kedvesek voltak, de most, mint hogy ha még ez is
FM: Nagyon szépen köszönjük a jókívánságokat!
javult volna, a hangulat is.
| Nagy Árpád
FORUM MARTINI / 2014. AUGUSZTUS

07

MARTONVÁSÁRI NAPOK - MŰSOR
2014. 09. 11. CSÜTÖRTÖK - KIÁLLÍTÁS

2014. 09. 13. SZOMBAT
KULTÚRVÁSÁR-NAP

18.00

Vécsy Attila fotóművész kiállítása
Az építkezésről
Helyszín: Brunszvik-Beethoven Központ / Galéria terem

2014. 09. 12. PÉNTEK - ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

07.00-tól Termelői vásár
Helyszín: Helyszín: Dózsa György út 6.
07.00-tól Kézműves vásár
Helyszín: Dózsa György út

A Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ
és Könyvtár átadó ünnepsége

09.30
Helyszín:

Futóverseny
Szent László sétány

16.00

10.0018.00
Helyszín:

Népi Játékudvar és kreatív kézműves
játszóház gyerekeknek, családoknak
Óvodamúzeum udvara

10.30
Helyszín:

Boka Gábor Színház - János Vitéz hiteles
története képekben elbeszélve
Dózsa György út 6.

11.15
Helyszín:

Pápay Ágoston iskola - Ulwila együttes műsora
Dózsa György út 6.

Ünnepi Képviselő-testületi ülés
A Martonvásárért díj és a Martonvásár
Díszpolgára kitüntetések átadása
Helyszín: A rendezvényközpont színházterme
17.30

Óvodamúzeum átadása
Vendég: dr. Györgyi Erzsébet,
a Kiss Áron Magyar Játék Társaság elnöke;
Óvodások műsora;
Az országos rajzpályázatra beérkezett művekből
rendezett kiállítás megnyitója és díjátadója.
Helyszín: Óvodamúzeum
18.30
Megnyitó ünnepség
Helyszín: A rendervényközpont színpada
19.30

HORGAS ESZTER „Carmen” produkciója
A rendezvényközpont színpada

21.00Esti kávé zenével
23.00
Közreműködik: Horváth Gábor, jazz zongorista
Helyszín: Für Elise kávézó

Horgas Eszter
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Halász Judit

14.30
Helyszín:

Tordasi Szivárvány Együttes koncertje
A rendezvényközpont színpada

14.30
Helyszín:

A Martonvásári Fúvószenekar
rajzfilmzene koncertje
Emlékezés tere

15.45
Helyszín:

HALÁSZ JUDIT koncert
A rendezvényközpont színpada

17.00
Helyszín:

A Dance Stúdió Nagy-Kuthy balettműsora
A rendezvényközpont színpada

17.30
Helyszín:

Sörös játékok, vetélkedők I.
Támogatja a Pécsi sör
A rendezvényközpont udvara

18.00
Helyszín:

Zoltán Erika Dance Stúdió táncműsora
A rendezvényközpont színpada
08

18.30
Helyszín:

Sörös játékok, vetélkedők II.
Támogatja a Pécsi sör
A rendezvényközpont udvara

19.00
Helyszín:

HEAVEN STREET SEVEN koncert
A rendezvényközpont színpada

21.00
Helyszín:

VAD FRUTTIK koncert
A rendezvényközpont színpada

Csík zenekar

12.00

Vad Fruttik

Helyszín:

„Martoni ebédhez szól a nóta” cigányzenekari
muzsika; MÉSZÁROS JÁNOS ELEK énekel
A rendezvényközpont színpada

13.15
Helyszín:

Térzene a Martonvásári Fúvószenekarral
Kastélypark

13.30
Helyszín:

ROMENGO ÉS DRESCH MIHÁLY koncert
A rendezvényközpont színpada

Buda Folk Band

22.30
Helyszín:

Tüzijáték
Emlékezés tere

23.0003.00
Helyszín:

Utcabál az Uzonyi Jr. Band zenekarral,
valamint disco dj. Newikkal
Dózsa György út és Rendezvényközpont

2014. 09. 14. VASÁRNAPMAGYAR NÉPDAL NAPJA
07.00-tól
Helyszín:

Termelői vásár
Dózsa György út 6.

14.00
Helyszín:

A CSÍK ZENEKAR koncertje
Kastélypark, sziget

07.00-tól
Helyszín:

Kézműves vásár
Dózsa György út

15.00
Helyszín:

A BUDA FOLK BAND koncertje
A rendezvényközpont színpada

09.30

15.30

Helyszín:

Lovas kocsis ébresztés a városban
Gulyás Lászlóval és zenészekkel
Különböző helyszínek a városban

Helyszín:

A Művészeti Iskola és a Százszorszép
táncegyüttes bemutatkozása
Kastélypark, sziget

10.0018.00
Helyszín:

Népi Játékudvar és kreatív kézműves
játszóház gyerekeknek, családoknak
Óvodamúzeum udvara

16.45
Helyszín:

A PUNNANY MASSIF koncertje
A rendezvényközpont színpada

10.0018.00
Helyszín:

Utcazene fesztivál
a vásári forgatagban
Dózsa György út

17.30
Helyszín:

PÁL ISTVÁN „SZALONNA” ÉS BANDÁJA
Kastélypark, sziget

18.00
Helyszín:

„FÖLSZÁLLOTT A PÁVA” GÁLAEST
Kastélypark, sziget.

10.0012.00

Kórus és dalárdatalálkozó
Helyszín: A rendezvényközpont színpadán

10.30

Vándormuzsikus, avagy az égi világ hangszereinek meséi, Gulyás László előadása
Dózsa György út

Helyszín:
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100 ÉVVEL EZELŐTT
KEZDŐDÖTT AZ
ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
1914. június 28-án Bosznia-Hercegovina fővárosában,
Szarajevóban egy szerb merénylő –Gavrilo Princip- meggyilkolta a Monarchia trónörökösét Ferenc Ferdinándot és feleségét, Zsófia hercegnőt. A trónörökös pár egy hadgyakorlat
alkalmából látogatott el a pár évvel azelőtt elfoglalt BoszniaHercegovinába. A szerb merénylők előtt egy nagy Szerbia
megvalósítása lebegett, amelynek útjában állt az OsztrákMagyar Monarchia 1914. június 28-án a trónörökös autókaravánja a városközpont felé haladt. A merénylők bombát
dobtak az autókaravánra, de az hatástalan maradt. Később,
Gavrilo Princip a lassan haladó autókaraván mellé lépett és
felugrott annak a nyitott autónak a hátsójára, melyben a
trónörökös és felesége ült. Revolverével egészen közelről
agyonlőtte a trónörökös párt.
A merénylőt és társait elfogták, de fiatalkorúk miatt nem
ítélhették őket halálra. A vizes, penészes börtönben Gavrilo
Princip tüdőbajt kapott és 3 év múlva meghalt. Társai sem
élték sokkal túl.
A merénylet egész Európát megdöbbentette. A Monarchia
ultimátumot intézett Szerbiához, amelyben magyarázatot
követelt. Mivel a szerb kormány egy hónap elteltével sem
szolgált kielégítő magyarázattal, a Monarchia 1914. július
28-án hadat üzent Szerbiának. Az osztrák-magyar csapatok
átlépték a határt és elfoglalták Belgrádot. Néhány nappal
később Szerbia szövetségese a cári Oroszország hadat üzent
a Monarchiának. Ekkor belépett a háborúba a Monarchia
szövetségese Németország, és hadat üzent Oroszországnak.
Augusztus első napjaiban pedig a két nyugati antant hatalom Franciaország és Anglia üzent hadat Németországnak.
Ezzel megkezdődött az első világháború, az emberiség addigi
történelmének legvéresebb háborúja. Mindkét oldalon óriási
embertömeget és hadianyagot vetettek be. Új fegyverek voltak:
a géppuska, a tank és a repülőgép. Minden résztvevő rövid
háborúra számított. Arról beszéltek, hogy „Mire ősszel a falevelek lehullanak a katonák otthon lesznek.” . Nem így történt, a faleveleknek négyszer kellett lehullaniuk mire a katonák – akik nem haltak meg a csatatéren – hazatérhettek. Az
első világháborúban tízmillió katona halt meg. Magyarország több mint 600 ezer katonát veszített. (Természetesen a
kárpát-medencei történelmi Magyarország területéről.) Új,
szomorú jelenség volt, hogy a városokban megjelentek a hadirokkantak. Fél karjukat, fél lábukat, szemük világát veszítették el. Az utcasarkokon álldogáltak és koldulásból tartották
fenn magukat, miután elveszítették munkájukat és családjukat. Mellükön kitüntetéseiket viselték.
A németek „villámháborús” tervei csődöt mondtak. 1914
őszén a Marne-folyó melletti nagy csatákban a franciák
megállították a Párizs felé előretörő német csapatokat. „Állóháború” alakult ki. A szembenálló felek beásták magukat a
lövészárkokba és időnként véres szuronyrohamokat indítottak az ellenséges lövészárok elfoglalására, vagy áttörésére.
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A merénylet utáni pillanatok. Elfogják Gavrilo Princip szerb
nacinalista diákot, aki megölte a trónörököst és feleségét.

De az első lövészárok után ott volt a második, a harmadik,
a sokadik… Ez óriási véráldozatot követelt mindkét féltől.
A háború legfőbb frontjai: a szerb front, a balkáni front, a
keleti (orosz) front, a nyugati front és az olasz front voltak.
A Monarchia csapatai a szerb fronton, a keleti fronton és
1915-től az olasz fronton harcoltak. Mindannyian emlékszünk Gyóni Géza megrázó és tragikusan gyönyörű versére:
„Csak egy éjszakára küldjétek el őket…”, melyet 1915-ben a
Galíciában körbezárt Przemysl várában írt. Gyóni Géza orosz
hadifogságban, Szibériában halt meg. A háború legfontosabb
frontja a nyugati front volt, ahol a német csapatok az angolokkal és a franciákkal álltak harcban. A háború legvéresebb
csatái 1916 nyarán Franciaországban, Verdun erődváros
környékén zajlottak. Itt több millió katona harcolt, és több
millió katona vesztette életét.
A háború elhúzódása az antant hatalmaknak kedvezett.
A központi hatalmak – Németország, a Monarchia, Bulgária
és Törökország – be voltak zárva Európa közepébe minden
utánpótlási lehetőség nélkül. Az antant hatalmak óriási
gyarmatbirodalmuk révén korlátlan utánpótlási lehetőségekkel rendelkeztek. Ráadásul az antant hatalmakat segítette
az Amerikai Egyesült Államok is. Végleg eldöntötte a háború
sorsát amikor Amerika 1917-ben belépett a háborúba. 1918
őszére a központi hatalmak teljesen kimerültek. A hátországokban lázadások, forradalmak robbantak ki. Németország
és a Monarchia összeomlott, és 1918 őszén békét kértek.
A békekonferencia Versaillesben ülésezett és kegyetlen,
igazságtalan békefeltételeket írattak alá a legyőzött országokkal. Az ókori római történelemből már ismert „Vae victis!”
(Jaj a legyőzöttnek!) elvet alkalmazták. Ezzel elvetették egy
új világháború magját.
Magyarországgal a békét a trianoni kastélyban kötötték meg.
Ez a kegyetlen és igazságtalan béke szétdarabolta az ezeréves történelmi Magyarországot, elszakítva hazánk területének kétharmadát, lakosságának több mint felét. Magyarok
milliói a Kárpát-medencében egyik napról a másikra arra
ébredtek, hogy egy idegen ország állampolgárai, anélkül,
hogy őseik földjét elhagyták volna. A következményeket
máig sem hever tük ki. Trianonról minden magyar nak
beszélnie kell, és soha nem szabad elfogadni!
Örök dicsőség az első világháborúban hősi halált halt magyar
katonáknak!
| Tóth Iván
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MARTONVÁSÁR ÉS
A „NAGY HÁBORÚ”
A száz éve kirobbant „Nagy háborúból Martonvásár lakossága is alaposan kivette a részét. A mozgósításra 1914.
július 26-án, Szent Anna névünnepén került sor. (Dr. Barnaföldi János apjának például, aki a tényleges katonaidejét
töltötte, a szabadságát megszakítva, némi túlzással szinte
szó szerint a finomságoktól roskadozó ünnepi asztaltól
kellett az egységéhez – a fehérvári császári és királyi 69es gyalogezredhez visszatérnie.) Fejér vármegye csak az

Kedves Martonvásáriak!
A közeljövőben a fenti mottó jegyében szeretnénk az I. világháborúban hősiesen helytállt elődöktől – a hősi halottakról és a hazatértekről egyaránt – méltó módon, koszorúzással egybekötött ünnepi műsor és kiállítás keretében megemlékezni. E téma kapcsán régi, kedves segítőtársaimmal, köztük Szénási Tiborné Mártival telefonon vagy személyesen
máris számos megerősítést nyertünk a tekintetben, hogy a
martonvásáriak örülnek a fenti tervnek, és a támogatásukról is biztosítottak bennünket.
Az idő több okból is sürget bennünket. Elsősorban is: az I.
világháborúban részt vett martonvásáriak unokái és egyéb
családtagjai közül most még jó néhányan köztünk vannak,
akiknek – hittel hiszem! – legalább ennyivel tartozunk. Másodszor: az utolsó óra vége felé járunk a tekintetben is, hogy
őket (jóllehet a nagyapjukat ők sem ismerhették), a nagymamájuktól és a szüleiktől hallottakról kifaggassuk, illet-

Horváth József feleségével és három gyermekével
FORUM MARTINI / 2014. AUGUSZTUS

év végéig 45 ezer főt vonultatott be katonai, és 1700at hadimunkára. Dreher Antal jóvoltából a kastélyban
1915. tavaszán 75 ágyas hadikórház létesült.
Martonvásár a háborús menekültek és internáltak fogadásából is kivette a részét. A férfiak hadba vonulása
kiváltképp a mezőgazdaságban jelentett komoly munkaerő–kiesést, amit a hatóságok hadifoglyokkal igyekeztek enyhíteni. A háború végéig frontra küldött 241
martonvásári legény és (olykor 5-6 gyermekes) családapa egynegyede halált halt, s a többiek egy része is
csak hosszabb-rövidebb hadifogság után tért haza. A hadiözvegyek száma 35-re, a hadiárváké 64-re emelkedett.

ve ezek leírását kérjük. Nem szólva az általuk féltve őrzött
ereklyék (képek, levelek stb.) sorsáról, mivel – ellentétben az
olyan hozzátartozóikkal, akik ezeket még nagy becsben tartják –, olyanok is vannak, akik e régiségeket értéktelen limlomnak tekintik...
Az említett rendezvényekről és egyéb terveinkről a kedves
martonvásáriakat folyamatosan értesíteni fogjuk. Szívesen
veszünk minden észrevételt, ötletet, s főként az aktív részvételt! Nem szólva arról, hogy a kiállításon elsősorban a helyi
lakosok által őrzött ereklyéket (tábori lapok, fotók, a katonák
felszerelési tárgyai, kitüntetései stb.) szeretnénk bemutatni.
Megemlítendő az is, hogy a fenti rendezvények terveit a tavaly augusztusban váratlanul elhunyt Kurucz Istvánné
Lujzikával kezdtük formálgatni, aki az idők során nemcsak
óriási képanyagot gyűjtött egybe, hanem e sorok írójával a
régi martonvásáriakról kapcsolatos ismereteit is megosztotta. Minden bizonnyal Ő is nagyon örülne, ha a szóban forgó
nemes feladatok teljesítése terén példásan összefognánk, s
ha a szóban forgó jubileum jegyében az óvodásoktól a „szépkorúakig” minden korosztályt sikerülne megmozgatnunk.
Az ereklyék összegyűjtése elkezdődött; ezekből szeretnénk
most néhányat bemutatni. | Üvegesné Hornyák Mária

Két testvér az I. világháború martonvásári áldozatai közül:
Horváth József (1884-1915) és Horváth Péter(1886-1918).
Míg azonban József legalább holtában hazakerült, Péter
esetében a család minden ez irányú kísérlete kudarcba fulladt.
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FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (BBKÖZpont)
BBKÖZpont igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Szent L. út 20.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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A fizetési és korlátozási lehetőségek tekintetében
a Martonvásár Város Önkormányzatával közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés az
alábbiakat tartalmazza:
A tárgyhóra esedékes térítési díj egy összegben, a
tárgyhó első munkanapjáig egyenlíthető ki, illetőleg pótbefizetés teljesíthető a tárgyhónap 3. munkanapjáig számla ellenében a Vállalkozó kijelölt képviselőjénél, az erre a célra kijelölt helységben, a
vállalkozó által kijelölt befizetési időpontokban.
Amennyiben az előzőekben megjelölt fizetési határidőig valamely ellátott részére nem történik meg a
befizetés, Vállalkozónak lehetősége van az étkezési
szolgáltatást – az önkormányzat előzetes értesítése
mellett – az adott ellátott számára korlátozni.
A teljes szerződés tartalma megtekinthető Martonvásár hivatalos honlapján.
Kérjük Önöket, hogy a térítési díjak, valamint az
étkeztetési előírások tekintetében tartsák szem
előtt a fentiekben leírtakat.
Cím: 2462 Martonvásár, Fehérvári út 1.
Telefonszám: 06 30/558-2916
E-mail: info@postakocsietterem.hu
www.postakocsietterem.hu
| HPM Plus Kft.
Az írás rövidített szerkesztett változatban jelent meg, a teljes anyag a www.martonvasar.hu
oldalon található.
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A rendeletről
A jogszabály rögzíti a közétkeztetésre vonatkozó, a bölcsődéktől az iskoláig, s a szociális intézményektől a kórházakig
az alapanyagokra, a mennyiségekre és a menük változatosságára vonatkozó szabályokat. Részletesen leírja a különböző
ellátások során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelményeket. A teljesség igénye nélkül, e rendelet szerint
a közétkeztető köteles például egész napos ellátás esetén a
korcsoportonkénti előírt energiaszükséglet 100 százalékát
napi három fő- és két kisétkezéssel megoldani. Ugyanígy a
jogszabály értelmében (egész napos étkeztetés esetén) egy
embernek biztosítandó: legalább fél liter tej vagy ennek
megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, négy
adag zöldség vagy gyümölcs, három adag gabona alapú
élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek
kell lennie.
Az előírások szerint továbbá az italként kínált tejhez nem
adhatnak cukrot, s a tea is meghatározott mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot. A szükséges folyadék biztosítására étkezések között ivóvíz, illetve ásványvíz adható. A
rendelet értelmében az étkezőasztalon só- és cukortartó
nem helyezhető el.
A rendelet szerint nem adható 30 százaléknál magasabb
zsírtartalmú, a 15 évesnél fiatalabbak számára 23 százaléknál magasabb zsírtartalmú húskészítmény. Az 1-3 éves és
a 4-6 éves korcsoportok számára készített ételekhez sertésés baromfizsírt sem lehet felhasználni.
Nem lehet felhasználni továbbá szénsavas vagy cukrozott
üdítőt, szörpöt, gyümölcslén kívül más gyümölcs vagy zöldség italt, továbbá energiaitalt, illetve gyümölcsízt. Az italként kínált tej az 1-3 éves korcsoport részére 2,8% vagy 3,6%
zsírtartalmú, míg a 3 év feletti korcsoport részére 1,5% vagy
ez alatti zsírtartalmú tej lehet.
A rendelet előírja azt is, hogy a közétkeztetőnek az étlapon
fel kell tüntetnie minden étkezés energia-, zsír-, telített
zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukor-, illetve sótartalmát,
valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.
Az étrend összeállítását dietetikus vagy élelmezésvezető
végzi és felügyeli.
Részletesen rögzíti továbbá a rendelet a diétás étkeztetés
szabályait is.

A közétkeztetést Martonvásáron a 2014. januárjától az önkormányzattal kötött szerződés
alapján HPM Plus Kft. látja el.
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HÍVOGAT AZ ISKOLA…
A Martonvásári Beethoven Általános Iskola tanévnyitó
ünnepélyét szeptember 1-jén, hétfőn 8.30-tól tartjuk.
(Gyülekező : 8 órától)
Kérem, hogy az alkalomhoz illő ruhában jelenjenek meg a
gyerekek, táskát, írószert és órarendet hozzanak magukkal.
Az évnyitó után a szokásos tanév eleji szervezési feladatokkal - tankönyvosztás, órarend, a házirend és a balesetvédelmi szabályok ismertetése - töltjük a délelőttöt.
Kérem, hogy a tankönyvcsomagok árának befizetését igazoló
postai utalvány vagy átutalás fénymásolatát hozzák magukkal a gyerekek az iskolába.
Az első napon a tanítás 11.45-ig tart.
Mindenkinek sikeres új tanévet kívánok.
| Turcsányi Klára • igazgató

NEMSOKÁRA ÚJRA
MEGNYITJA KAPUIT
AZ ÓVODA
A BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA HÍREI
A nyári nyitva tartás alatt, az összevont csoportokban is
igyekeztünk minél több élményt nyújtani a gyerekeknek.
Bicikliztünk, közösen finomságokat készítettünk, saraztunk
a homokozóban, kézműveskedtünk, s ha az időjárás is meg-

i

TÁ JÉKOZTATÁS

Amennyiben Martonvásáron kóbor ebet látnak, bejelentésüket a következő elérhetőségen tehetik meg:
• a 06-22-569-208 vagy a 06-22-460-004 telefonszámon,
• személyesen a Polgármesteri Hivatal 9. számú irodájában.
A bejelentést követően az Alpha-Vet Kft. munkatársai fogják be és szállítják el a kóbor ebeket székesfehérvári telephelyükre. A telephelyen az elszállított állatokon leolvassák a
chipszámot, majd felveszik az eb tulajdonosával a kapcsolatot. Transzponder nélküli eb tulajdonlását igazolni kell.
Milyen költséget jelent egy befogott eb kiváltása?
1. az eb befogására fordított autóút útiköltsége (100 Ft/km)
2. az eb befogási díja: 1600 Ft/eb
3. bódítószer alkalmazása (amennyiben szükséges):
3800 Ft/alkalom
4. az eb ellátási díja: 4000 Ft (14 nap/db)
FORUM MARTINI / 2014. AUGUSZTUS

MÉG EGY KITŰNŐ

A tanév végi iskolai hírekben a kitűnő tanulók névsorából hiányzott egy név: Riczu Noémi 7. c osztályos tanulóé. Kitűnő
tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és
szorgalmáért ő is dicséretet érdemel. A tévedésért elnézést
kérek, s utólag gratulálok Noéminek.

PAPÍRGYŰJTÉS

A Martonvásári Beethoven Általános Iskola Diákönkormányzata papírgyűjtést szervez szeptember 11., 12. és 13-án.
Kedden, szerdán és csütörtökön 14-től 17 óráig várjuk a
papírhulladékkal érkezőket az iskola udvarán. A hulladékgyűjtésből származó bevételt a diákprogramok szervezésére
fordítjuk majd.
| Szeidl Hedvig • igazgatóhelyettes

engedte pancsoltunk, „strandoltunk” az udvaron. S amilyen
gyorsan telt el a tanév, olyan gyorsan szaladnak most a
nyári napok, lassan vége is az augusztusnak, nemsokára újra
megnyitja kapuit az óvoda.
A gyerekek és a szülők érdekében a Jellinek doktornő praxisához tartozó gyerekek orvosi vizsgálata (mely a szeptemberi kezdéshez szükséges) az óvodában szeptember 1-jén 8
órától lesz. Amennyiben valamelyik gyereknél problémát
észlel a doktornő és mégsem vihető közösségbe, értesítjük
a szülőket. Kérjük, hogy akinek más a gyermekorvosa maga
gondoskodjon az orvosi igazolásról.
Szeptemberben találkozunk!
| Farkas Noémi • óvodapedagógus

5. Ha oltási könyvvel a tulajdonos nem tudja igazolni az eb
érvényes oltását, akkor oltási költséget is fizetni kell.
6. A hatályos kormányrendelet értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Ezek alapján a menhely dolgozói minden befogott ebet
transzponderrel látnak el. Az állatmenhelyről, ebrendészeti
telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbeadott eb és
macska transzponderrel történő megjelölésének költségei az
állat örökbefogadóját terhelik.
A gyepmesteri telephelyen az ebet 14 napig válthatja ki
gazdája, amennyiben a tulajdonosi viszonyt igazolja a
Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkatársa. Ezt követően a befogott eb az állatmenhely tulajdonába kerül. Ha az eb
tulajdonosa ezután szeretné visszavenni kutyáját, azt csupán
az állatmenhely örökbefogadási folyamata, és előírása szerint teheti meg.
Mit tegyen, ha elveszett a kutyája?
• Keresse fel az Alpha-Vet Kft. munkatársait, vagy érdeklődjön a befogott ebekről a +36 22/516-408 ; 403; 409; 407; 402;
419 telefonszámokon. A Martonvásári Polgármesteri Hivatalban is tájékozódhat a befogott ebekről.
| Vécsei Erzsébet • Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
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BORÚT TALÁLKOZÓ

Kiskőrősről és Neszmélyről érkeztek a Borút
Konferencia előadói.
A Martonvásári Kertbarát Egyesület 2014. július 25-én rendezte meg a hagyományos Borút Konferenciát. A rendezvény
lebonyolításában technikai segítséget nyújtott a BBKözpont
és a MARTONGAZDA. Erre a találkozóra minden évben más
borvidékről kérünk fel előadókat, hogy az egyesület tagjai
és vendégei új szakmai ismereteket szerezzenek.
SZALAI György présházának udvarán felállított pavilonok
alatt gyülekező vendégek aggódva figyelték a felhők járását.
Borral foglalkozók körében is ismert a mondás, inkább belülről ázzunk el mint felülről.
Kiskőrösi SZENTPÉTERI pincészet képviseletében ifj.
SZENTPÉTERI Attila borász ismertette a családi vállalkozás történetét és jelenlegi tevékenységét. 13-15 féle, kizárólag saját termelésű szőlőből készítenek bort. Ízléses, egységes címkével ellátott palackokban forgalmazzák, illetve
saját borházukban értékesítik. Örömmel mutatta be a 2014.
áprilisában Franciaországban rendezett borversenyen aranyérmet nyert NÉRO ROZÉ borukat. Kóstolása közben az eleredő zápor miatt védőtető alá kellett húzódni, de ez a kellemetlenség sem rontotta el a jeles bor élvezetét.
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TÁ JÉKOZTATÁS

A futó zápor gyorsan elállt és zavartalanul figyelhettünk a
következő előadóra.
SZLOVÁK Pál harmadik generációs családi pincészetet
vezet Kiskőrösön. Kezdetben 5 holdas szőlőből mára valódi
nagyüzemmé fejlődtek. Pályázaton nyert állami támogatás
segítségével számítógéppel irányított erjesztéses technológiával középkategóriás borokat készítenek. Főként Szürkebarátot. Olaszrizlinget, Traminit, Kékfrankost. Ízlelés után a
jelenlévők megállapították, hogy „középkategóriásnál” jobb a
nedű minősége.
Neszmélyi SZÖLLŐSI pincészetet, nemzetközi szakmai tapasztalatokkal rendelkező fiatal borász BARCSA Botond
képviselte. Ők a Neszmély-hegy oldalában löszös talajon termelt szőlőkből, élénk savakat tartalmazó borokat készítenek.
Kezdetben 1830-ban épült téglaboltozatos pincében dolgozott a családi vállalkozás. Ma a szőlőben ökológiai gazdálkodást folytatnak. A kártevők ellen biológiai védelmet alkalmaznak. A szőlősorok között nitrogéngyűjtő, talajkártevőket
riasztó növényeket, pld. lucernát, mustárt telepítenek. A feldolgozás során 80 mázsa szőlő befogadására alkalmas héjon
áztató, széndioxiddal redukáló berendezést használnak, ennek
segítségével az elsőrendű aromák nem oxidálódnak el.
Dr. JANKY Ferenc egyetemi tanár a bemutatott borokról
szakértő értékeléseket, véleményeket mondott.
Kóstolgatás közben, már ínycsiklandó illatok szálltak a
kondér felöl, amelyben ízletes pusztapörkölt főtt. Vacsora
után az előadókkal baráti beszélgetést, szakmai tapasztalatcseréket lehetett tartani.
Amire a nap lebukott a Gábor-majori erdő mögött, felhangzott GAZDAG Ferenc hegedűművész és DAMAK András
tangóharmonikás játéka. Éjfélig vidám nótázás hangja szállt
a szőlőhegy felett.			
| Foki Gábor
A képen: Páldeák Éva, Szentpéteri Attila, Barcsa Botond, Szlovák Pál és felesége Szlovák Pálné pincetulajdonosok

Felhívom a Martonvásáron élők, továbbá a martonvásári
kistérség lakosainak szíves figyelmét arra, hogy 2013.
nyara óta az ercsi orvosi ügyelet mellett az Inter-Ambulance
Zrt. által fenntartott érdi orvosi ügyeletet is igénybe vehetik,
mind személyesen, mind kiszállást kérve. Az érdi orvosi
ügyeleten a nap 24 órájában a felnőtt háziorvos mellett
gyermekorvos is ügyel, ami gyermekes szülők számára
nagyon megnyugtató lehet, mivel rögtön szakorvos vizsgálja
meg a beteg gyermeket.
Javaslom, hogy bátran forduljanak az érdi ügyelethez is

panaszaikkal, erre a lehetőséget a Szent László Völgye
Kistérségi Társulás és a szolgáltató által kötött szerződés
biztosítja. Amennyiben bármilyen észrevételük van az ellátással kapcsolatban, kérem, jelezzék a Martonvásári Polgármesteri Hivatal felé (tel: 22/460-004; fax: 22/460-229,
e-mail: molnar.livia@martonvasar.hu).
Orvosi ügyelet elérhetőségei:
Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum 2030 Érd, Szabadság tér 9.
Gyermekorvosi ügyelet tel.:06-23/365-770
Felnőtt ügyelet tel.: 06-23/365-274
Ercsi Egészségügyi Centrum: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Tel.: 06-25/492-021
| Molnár Lívia • kistérségi referens

A Fejérvíz Zrt. szerdai napokon tart ügyfélfogadást a régi
Tűzoltószertár épületében, megkönnyítendő a helyi, és a
környező településeken élő fogyasztóink ügyintézését. Így
nem szükséges elutazniuk Bicskére, vagy Ercsibe, helyben
is elintézhetik szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyes-bajos
dolgaikat.

Fejérvíz Zrt. Martonvásári ügyfélfogadás :
2462 Martonvásár, Fehérvári út 10. (volt Tűzoltószertár épülete)
Ügyfélfogadás: szerdánként 7:30-15:00 óra között
E-mail: fejerviz_ercsi@fejerviz.hu
telefon (munkaidőben): 30/508-3231 , vagy Ercsi üzemmérnökségi ügyfélszolgálatunk: 25/505-810 | Fejérvíz Zrt.

ORVOSI ÜGYELET
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VESZÉLYBEN
AZ MKSE JÖVŐJE
TARTOZZ KÖZÉNK!

Válaszúthoz érkezett a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület női kézilabdacsapata. Az évek óta létszámhiánnyal
küzdő együttes az őszi bajnokságra már nem tud nevezni.
Sajnos az utánpótlás hiánya, számos sérülés és néhány
eligazolás miatt már csak 7 főre szűkült a csapat létszáma,
ebből kifolyólag már nem tudják lányaink bevállalni a következő szezont, bármennyire szeretnék. A több évtizede fennálló női kézilabda csapat Martonvásáron megszűnni látszik.
De nem csak a női vonalon gyengült meg az MKSE. Férfi
csapatunknál is hasonló a helyzet. Ugyan ők még tudnak
nevezni az ősszel induló Fejér megyei kézilabda bajnokságra,
de a jövőjük kérdéses, hiszen a csapat létszáma 10 főre
csökkent az évek során.
Az 1957 óta működő Egyesület fennállása óta számos díjat
begyűjtött már mind női, mind pedig férfi vonalon. Többek
között volt Pest és Fejér megye bajnoka felnőtt és ifi csapatával egyaránt, kézieseink elhozták már a Kolarovó (Szlovákia),
Velence és a dunaújvárosi Mikulás kupát is. Sőt az évek
során NBII-ben is szerepelt már.
A jelenlegi tagok nagy része több mint 10 éve játszik már az
egyesületnél, de csere nélkül nem tudnak nekivágni egy
újabb szezonnak. A játékosok nem szeretnék feladni a szenvedélyüket, de utánpótlás hiányában nincs más választásuk.
Nehéz abbahagyni ennek a maroknyi embernek azt, ami
nem csak a hobbija volt, hanem az élete része. Amikor
minden más programjukat háttérbe szorítva jártak edzésre
és hétvégéiket beáldozva meccsekre, sőt olykor a családjukat
is a második helyre szorítva vetettek alá mindent a kézilabdának. Szomorú pillanat ez a kézilabda szerelmeseinek.
Szeretnénk hát mindenkit arra kérni, hogy ne hagyjuk kisvárosunk életéből eltűnni a kézilabdát!

Aki érez magában affinitást a kézilabda iránt vagy ismer
olyat, aki szívesen kipróbálná magát és szeretne egy jó hangulatú fiatalos csapathoz tartozni, azt szeretettel várjuk férfi
és női edzéseinkre, amely időpontjáról és helyszínéről részletes információt a következő e-mail címeken kaphat:
zaborszki.helga@gmail.com vagy peterdobos@t-online.hu
illetve a következő telefonszámok egyikén: +36 30/471-1072
(Záborszki Helga) vagy +36 30/476-8059 (Dobos Péter).
GYERE ÉS LÉGY TAGJA AZ MKSE-NEK!
| Záborszki Helga

2014 - HORVÁTH OTTÓ EMLÉKTORNA
2014. AUGUSZTUS 30-ÁN
MEGRENDEZÉSRE KERÜL A HORVÁTH
OTTÓ EMLÉKTORNA.
Reggel 9 órakor megemlékezéssel kezdjük a
martonvásári temetőnben, majd
14.00 órától barátságos mérkőzésekkel
folytatjuk a sportpályán.
Várunk mindenkit szeretettel!

A Golde Tiger’s Kung Fu Iskolában járók nyáron
sem unatkoztak.

KUNG FU
TÁBOR,
BAJNOKSÁG,
EDZÉS
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A kapott támogatásnak köszönhetően a nyári foglalkozásokon,
táborban részt vevők száma 7-8 főről tizennégyre növekedett,
vagyis megduplázódott. Az edzőtáborban több hagyományos
magyar játékot is elsajátítottak a gyerekek: íjászkodtak, métáztak… Az egy hetes, július végi gyerektábort tíz napos felnőtt tábor követte, amelyen négy martonvásári vett részt.
Ősszel újra kezdődnek az edzések, valamint a 2014-es bajnoki szezon, amelyre a martonvásáriak is készülnek. Dudás
Ádámtól, Kovács Emesétől és Nemes Gáspártól várhatók országos szinten is jelentősebb eredmények. Az első jelentősebb esemény a közelben a novemberi érdi országos bajnoki
döntő, amelyen martonvásáriakat is láthatunk majd, így érdemes lesz ellátogatni oda. Természetesen az edzésre is várunk mindenkit, kicsiket és nagyobbakat is. Minden további
információ a Hét Csillag Sáska stílusról megtalálható a klub
weboldalán, a www.goldentigers.hu oldalon.
| Kovács László
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ANYAKÖNYVI HÍREK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ÚJSZÜLÖTTJEINK

Bánki Benett László, Eisenbacher Rebeka, Kolumbán Dóra,
Kutai Damarisz, Purcsel Petra, Radics Réka, Tímár Bíborka
A márciusi Forum Martiniból kimaradt az információ, hogy megszületett
Orbán Lili Hanna. Örömmel tesszük közzé pótlólag ezt az információt!
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*

*Rendelkezésre álló adatok alapján.

Baka Endre (85 éves); Gábor Gyuláné Varga Katalin (91 éves);
Uhljar György Dénes (69 éves);
Purnhauser Pál László (91 éves); Szalai Teréz (93 éves)
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.

MARTONVÁSÁR: augusztus 16., 17.; szeptember 6., 7.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: augusztus 30.,31.; szeptember 20.,21.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: augusztus 20.,23.,24.; szept. 13.,14.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

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

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637 Nyári rendelési idő:
Hétfő: 08.00-10.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: tanácsadás 08.00-10.00, rendelés 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-09.00 | Péntek: 08.00-10.00

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

A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: 22 / 460-053
Tisztelt Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyári szabadságolások
miatt 2014. 06. 16. – 08. 30.-ig a rendelési idő 08:00 –
14:00.-ig tart. 08:00 – 09:00 injekció, kötözés, adminisztráció. A helyettesítő orvos az Önöket érintő valamennyi ügyben (receptírás, táppénz, beutalás) mindkét
körzet betegét ellátja.
Dr. Takács Imola, Dr. Czikajló Gyula

2462 Martonvásár Szent László u. 2. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

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.

Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

ORVOSI RENDELÉS

22 /460-023
30/825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421

LABOR INFORMÁCIÓ
Helyszín: orvosi rendelő – minden munkanap 6.45-8.30 (Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 8.00-ig érjenek ide!)
FORUM MARTINI / 2014. AUGUSZTUS
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RECEPTÜNK
JÉGHIDEG TÖK KRÉMLEVES
KAPOROLAJJAL

KERTBARÁTOKTÓLKERTBARÁTOKNAK

Kerényi Zsuzsanna ajánlja

AUG. 15. - SZEPT. 15. KÖZÖTTI TEENDŐK

A zsenge tökből, kaporral készült főzelék
az egyik legüdítőbb, ugyanakkor talán a
legmegosztóbb nyári étel. A népes elutasító tábor ellenérzéseinek megszelídítésére ajánlom ezt a receptet. Nálunk még
a tök esküdt ellenségei is nagy élvezettel
kanalazták ezt a remek krémlevest.
Fakanálra fel, egy próbát megér!

Augusztus hónap az eper ültetés-átültetés ideje. Jól előkészített gyommentes talajt kíván. A biztos megeredésig öntözni
kell. E hónap 25-e az áttelelő saláta vetésének ideje. Szélső
sorába vessünk jégcsap retket. Kikelése után kártevőktől
(földi bolha) védjük meg és erősebb fagyokig jó szolgálatot
tesz asztalunkon. Kikelő salátanövényt is szükség szerint
ápoljuk - öntözés, gyomtalanítás, hogy október elejére szép
fejlett legyen. Paprika-paradicsom termésének szedése, tartósítása, feldolgozása szép feladatot jelent. A tél folyamán
azonban jóleső érzéssel nyúlunk érte és használjuk fel. Sóska,
spenót vethető.
Gyümölcsös fáink javarészt leérettek. A még hulló gyümölcsöt a nagy mennyiségű csigáktól védve szedjük fel mihamarabb. A fák nagymértékű vízhajtásait vágjuk vissza, hogy a
növénynek ne kelljen eltartania télen, ill. az esetleges vírusfertőzéstől védeni tudjuk a termő fát.
Szőlőnövényeinken a növényvédelmi munka a végén jár.
Ez évben sok helyen jelentett kárt a lisztharmatfertőzés.
A védekezés mechanizmusa – kora tavasztól őszig végzett
szigorú védekezés – valamint az alkalmazott növényvédő
szerek, azok hatékonysága, a rendszeres ellenőrzés szemé-

HOZZÁVALÓK
1kg gyalult tök; 1 evőkanál vaj; 1 közepes hagyma;
finomra aprítva; 6dl leszűrt húsleves, vagy zöldségleves;
6dl tej; 1 nagy csokor friss kapor; só; fehérbors;
4 evőkanál tejföl; 2 evőkanál jófajta fehérborecet

Kaporolaj:
• 1dl semleges ízű olívaolaj (vagy szőlőmagolaj)
• 2 csokor kapor, vastag szára nélkül
ELKÉSZÍTÉSE
A gyalult tököt kb. 2-3 evőkanál sóval besózzuk, átforgatjuk, 15 percig állni hagyjuk, hogy levet eresszen. Kinyomkodjuk, és átöblítjük. Vajon fedő alatt, csipet sóval
megszórva, üvegesre pároljuk a finomra aprított hagymát. Felöntjük a leszűrt húslevessel és a tejjel. Hozzáadjuk a kinyomkodott gyalult tököt, valamint az egyik csokor kaprot (egészben), sózzuk, borsozzuk. Fedő alatt, kb.
10 perc alatt puhára főzzük a tököt. A kaprot eltávolítjuk,
majd simára pürésítjük a levest, hozzáadjuk a tejfölt és a
fehérborecetet. Teljesen kihűtjük. Közben elkészítjük a
kaporolajat: lobogó, sós vízben blansírozzuk a kaprot, jeges vízben azonnal lehűtjük. Robotgépben pürésítjük az
olívaolajjal, egy órát állni hagyjuk, majd kávé filterrel,
vagy sűrű szövésű szűrőben lecsöpögtetjük. A levest jégbe hűtve, a kaporolajjal megcsöpögtetve tálaljuk. Tálalását kiegészíthetjük füstölt császárszalonna pörccel.
A recept és a fotó Mautner Zsófi gasztroblogjáról,
a chiliesvanilia.blogspot.hu oldalról származik.
FORUM MARTINI / 2014. AUGUSZTUS

lyes jelenléttel. Egy hónapra tehető a legveszélyesebb időszak. Amennyiben az idő alatt sikeresek vagyunk, munkánk
szép eredménnyel zárulhat.
Koraérő szőlőink, ha megkésve is, de már kóstolhatóak és e
folyamat szélesedik a későbben érők irányába. Záró permetezésnél réztartalmú szert használjunk, hogy a levelek megkeményedjenek és a fertőzés kései formájának ellen tudjon állni.
Amennyiben fűszernövényeink is vannak, úgy a szárított
részeket morzsoljuk meg, zárható üvegbe fénymentes helyen
tároljuk (pl. tárkony, menta, citromfű stb.). Levendulát tüllzacskóba téve helyezzük ruhásszekrénybe, hogy a molylepkéket távol tartsuk.
Virágoskertünkben évelő virágok, virághagymák ültetése
következik. A virághagyma ültetési mélysége a hagyma méretének háromszorosa, így a téli fagy nem emeli ki a földből.
Fűmagvetés, gyepfelújítás is aktuális.
Szorgalmas munkánk meghozza pozitív eredményét. Azok,
akiknek nem sikerült ez évben beindítani kertészeti munkáikat, készüljenek a késő őszi-tavaszi indulásra, hogy pozitív
élményeik legyenek 2015-ben.
A kisállattartást is szorgalmazzuk, meghálálja munkánkat,
ráfordításunkat.			
| Varga Béla
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben (EFI) a következő friss információkat teszi közzé.
Az EFI életmódváltó programjai részben szünetelnek, de az egészségfelmérés és kockázatbecslés folyamatosan történik irodánkban. VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

1. Személyi változás az EFI-ben augusztustól!
Gallatz Imre mozgásért felelős munkatárs augusztustól távozik az EFI csapatából,
munkáját Baczakó Andrea veszi át.
2. Diétás főzőiskola augusztus 30-án indítja következő tanfolyamát.
Az új, diétás kurzus 2014.08.30-án indul a Kikötő Étteremben Ercsiben 9:00-tól Fodorné Békes Erzsébet dietetikus
szakmai vezetésével. A főzőiskola témája: cukorbetegség, szív-és érrendszeri betegségek megelőzése és táplálkozási
kezelése.
Jelentkezni lehet a 25/520-777-es telefonszámon.
3. Programjaink folyamatosan elérhetők az Egészségfejlesztési Iroda Ercsi
hivatalos facebook oldalán!
Az oldal elérése a következő: www.facebook.com/ercsi.efi

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai:
Dr. Nánási Judit - szakmai vezető
Fábiánné Susán Szilvia - dietetikus munkatárs
Baczakó Andrea – egészségfejlesztési 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

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
FORUM MARTINI / 2014. AUGUSZTUS
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FELHÍVÁS

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK!
Ha úgy érzed, segítenél, ha úgy érzed képes vagy rá, ha úgy
érzed, nem szeretnél kimaradni belőle, akkor JELENTKEZZ!
A Martonvásári Napok alatt számos izgalmas feladat megoldásában vehetsz részt, és a középiskolások még el is számolhatják a kötelező 50 óra terhére.
Aki komolyan gondolja, várjuk 2014. 08. 28-án, csütörtökön
18:30-kor az új főterünkön a zongora padnál egy személyes
egyeztetésre.
Fontos, tényleg csak azokkal tudunk számolni, akik eljönnek
a személyes egyeztetésre, hiszen itt osztjuk ki napra,
személyre, órára bontva az adott feladatokat!
Aki nem tud eljönni, az feltétlenül jelentkezzen a
06 22/460-286-os telefonszámon, augusztus 28-án 18 óráig!
| Brunszvik-Beethoven Központ

APRÓHIRDETÉSEK
Beköltözhető házat vennénk Martonvásáron.
e-mail: ecksteinvilmos@gmail.com
Martonvásári cég kőműves munkatársat keres.
A jelentkezéseket a 06 22/569-021-es telefonszámon várjuk.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok, és keresők!
Ha ingatlan szeretne eladni vagy venni, értékbecslést
rendelni, hívjon szívesen segítek.
Eötvös Péterné • ingatlanközvetítő, értékbecslő.
06 30/341-0975 | eotvos.beata@t-online.hu
www.ingatlan-martonvasar.hu

!

BRUNSZVIK FUTÓVERSENY

ÁLLÁSHIRDETÉS
Munkalehetőség - kulturális feladatok

Tisztelt Lakosok!
A Nemzeti Művelődési Intézet II. Kulturális Közfoglalkoztatási Programjának keretében a Brunszvik-Beethoven
Központnak az önkormányzatok által ellátandó kulturális
feladatokhoz a hiányzó személyi feltételek átmeneti biztosítását teszi lehetővé.
Foglalkoztatási idő várhatóan: 11 hónap
Munkáltató: Nemzeti Művelődési Intézet
Közmunkások foglalkoztatási ideje: heti 40 óra
Közmunkások munkaköre: közösségi munkás
Feltételek: Minimum érettségi bizonyítvány,
regisztrált munkanélküli.
Felvehető létszám: 2 fő.
Jelentkezni lehet a Brunszvik-Beethoven Központ irodájában:
2462 Martonvásár Szent László u. 20. naponta 9-16 óra között.
A jelentkezéskor önéletrajz leadása szükséges, illetve személyes elbeszélgetés történik.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 28. csütörtök.

Kedves Sportolni vágyók!
A Martonvásári Napok nem múlhat el sport nélkül!
Ezért „BRUNSZVIK futóversenyt” szervezünk 2014. szeptember 13-án 09.30 órától, mely a Szent László sétányt
is érinti.
Tervezett távok:
- 7 km futás és
- 1 km-es családi futás/gyaloglás
A futóversenyen való részvétel ingyenes!
Részletek a www.martonvasar.hu/futoverseny oldalon!
| Brunszvik-Beethoven Központ

KÖNYVTÁRI HÍREK

Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat arról, hogy a
könyvtári állomány gyarapítására az idei évben az alábbi támogatásokat nyerte el könyvtárunk:
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat: 617.000 Ft
NKA Könyvtámogatási program: 140 kötet
NKA Márai-program IV. forduló: 130.000 Ft
A könyvtár újra nyitása 2014. 09. 12. 17:30. Helyszín:
Műemlék Óvoda
| Brunszvik-Beethoven Központ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet nyilvánítani mindazoknak,
akik a július 24-én elhunyt Szalai Terézt (93 évet élt)
augusztus 7-én utolsó útjára kísérték.
| Szalai család
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