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FORUM
MARTINI
02. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

04. oldal
DÍSZPOLGÁRUNK

17. oldal
KEMENCEAVATÓ

„Személyes megtiszteltetésnek
tekintem, hogy Martonvásár
választói méltónak találtak...”

„Elismeréssel és köszönettel
tartozunk Harcsa Tibornénak az
óvodatörténeti múzeum...”

18-án, szombaton nem csak a
város kemencéjét avatjuk fel,
de főzőversenyt is rendezünk!

05. oldal

06. oldal

Az ‘56-os forradalom és szabadságharc emlékére
Meghívó az október 23-i ünnepségre

“Jaj, de búsan süt le az őszi nap sugára...”
Október 6-ra emlékeztünk

03. oldal
Önkormányzati választások
A Képviselő-testület alakuló ülése október 22-én 18.00 órakor, a Rendezvényközpont színháztermében.
„A választások Martonvásáron rendben lezajlottak, rendkívüli esemény nem történt.”

ESEMÉNYEINK
OKT. 18.

KEMENCEAVATÓ ÜNNEP ÉS
FŐZŐVERSENY
12.00 órától
Rendezvényközpontunk udvara

OKT. 18.

KEIL ERNŐ FÚVÓSZENEKAR
ÜNNEPI KONCERTJE
19.00 órakor
Rendezvényközpontunk színházterme

OKT. 20.

PROTOKOLL A HÉTKÖZNAPOKBAN
Vendégünk Görög Ibolya protokoll-tanácsadó
I. előadás: 13.30 órakor
TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
II. előadás: 17.00 órakor
Rendezvényközpontunk színházterme

OKT. 22.

ALAKULÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
18.00 órakor
Rendezvényközpont színházterme

OKT. 23.

AZ 56-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK
A Szabadság, Szerelem
című film színpadi adaptációja
10.00 órakor
Rendezvényközpontunk színházterme és
Emlékezés tere

OKT. 25.

POLGÁRMESTER
HÁZHOZ MEGY
14.00 órakor
Lakópark
(Estike utca, Boglárka utca, Gólyahír utca,
Pipacs utca, Százszorszép utca)
Előzetes bejelentkezés a 460-233-as
telefonszámon október 24-én 12 óráig.

OKT. 31.

TESSELY ZOLTÁN
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
FOGADÓÓRÁJA
17.00 órakor
Városháza, Geróts-terem

Nov. 08.

MÁRTON NAPI
LIBABÁL
18.00 órától
Rendezvényközpontunk színházterme

Nov. 11.

LÁMPÁS FELVONULÁS ÉS
MÁRTON-NAPI VIGADALOM
16.30 órakor
Rendezvényközpont

Nov. 15.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától
Rendezvényközpontunk udvara

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Ritkán fordul elő, hogy egy választási kampányról azt mondhassuk, hogy hasznos volt. Most mégis úgy gondolom, az
elmúlt hetekben érdemes volt képviselő társaimmal járni a
város utcáit. Nagyon sok olyan tanácsot, ötletet mondtak el
nekünk, amit az elkövetkező öt évben hasznosítani tudunk.
Igen, az Önök bizalmának köszönhetően jómagam és képviselőtársaim is kivétel nélkül megkaptuk az Önök felhatalmazását, hogy folytassuk a megkezdett munkát. Személyes
megtiszteltetésnek tekintem, hogy Martonvásár választói
méltónak találtak közös ügyeink további vitelére. Köszönöm!
Meggyőződésem, hogy az elkövetkező ciklusban is csak
akkor leszünk eredményesek, városunk akkor fog fejlődni, ha
odafigyelünk egymásra, tiszteletben tartjuk értékeinket és
mindenek előtt közösen döntünk fontos ügyeinkben.
Mindehhez a muníciót október 12-én megkaptuk, most már
rajtunk, az önkormányzaton, a martonvásáriakon múlik, mi
valósul meg terveinkből, vágyainkból.
Jómagam és az általam vezetett testület azon leszünk, hogy
az elmúlt ciklusban megerősödött város még inkább biztos
otthona, közösségi tere legyen mindannyiunknak.
Szeretünk Martonvásár!
Dr. Szabó Tibor
újraválasztott polgármester
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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

Forrás: www.valasztas.hu

MARTONVÁSÁRON AZ EGYÉNI LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

Érvényes szavazólapok száma: 1 534; Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 52
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - EREDMÉNY

A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Érvényes szavazólapok száma: 1 427
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 157
Dr. Szabó Tibor
FIDESZ-KDNP-MARTONI MÁS KÉP
1 427 (100%)

FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉSI EREDMÉNYEK
FIDESZ-KDNP
MSZP		
EGYÜTT		
JOBBIK		
DK		
MUNKÁSPÁRT
FETE		

53 471
10 077
2947
19 434
5970
1434
3 712

55,10%
10,38%
3,04%
20,03%
6,15%
1,48%
3,83%

KÖZLEMÉNY

A választások Martonvásáron rendben lezajlottak, rendkívüli esemény nem történt. Sorban állás nem volt, mind az 5 szavazókörben 6 órakor nyitottak és este 7 órakor zártak. A részvétel Martonvásár esetében 35,02 %-os volt.
| Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
Képviselő-testületünk szeptember 30-án tartotta
utolsó ülését a 2010 és 2014 közötti ciklusban.
Megtárgyaltuk és elfogadtuk a következő előterjesztéseket:
Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítására, közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak;
a Martongazda Nonprofit Kft. – belső ellenőrzése nyomán
készült intézkedési tervnek az elfogadására; a közterületek
elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására; javaslat
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Javaslat a városi piac és vásártér helyének kijelölésére –
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mely alapján a termelői vásárokat mostantól a BrunszvikBeethoven Központ udvarán tartjuk meg.
Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv
felülvizsgálata közbenső véleményezési eljárásának lezárására, a tervezői válasz elfogadására, a főépítész végső
szakmai véleményének beszerzésére; a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására; a Martonvásár 218. hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadására;
Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására.
Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről; a 2014. évi szociális
ösztöndíj pályázatokról; a Martonvásári Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről.
Támogattuk a nagyméretű műfüves labdarúgó pálya megépítéshez szükséges önrész – mely maximálisan 45 millió Ft
lehet – biztosításáról szóló előterjesztést, az Olimpia Diáksport Egyesület 150 ezer forintos támogatási kérelméről szóló
javaslattal együtt.
| Horváth Bálint képviselő
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MARTONVÁSÁR DÍSZPOLGÁRA
HARCSA TIBORNÉ

„Óvónői karrierje nem indult könnyen, de a szükségből ő
erényt kovácsolt. Mindenkor törekedett arra, hogy kreatív
legyen és új ötletekkel igyekezett folyamatosan lekötni a
kicsik figyelmét. A felettesei hamar felfigyeltek az ambiciózus
kolléganőre, és Nyíregyháza egyik óvodájának vezetésével
bízták meg. Itt érte őt az az élmény, amely egy csapásra
megváltoztatta az életét. A kutató-gyűjtő munka megtalálta a megfelelő személyiséget, aki a küldetéstudattól
hajtva először a nyíregyházi óvodákat járta végig, majd az
összes szabolcsi óvodát is végigkutatta. Minden szabadidejét a gyűjtésnek szentelte, és ebben nagy segítségére
volt a férje. Később, 1994-ben talál egymásra az óvodamúzeum létrehozója és Martonvásár. Elismeréssel és köszönettel tartozunk Harcsa Tibornénak az óvodatörténeti
múzeum gyűjteményéért, hogy életét a közel 200 éves
magyar kisdedóvás tárgyi és szellemi hagyatékának megmentésére, megőrzésére és bemutatásnak szentelte. Külön

köszönet azért, hogy az értékes gyűjtemény Martonvásárra
költöztetésével a város hazai és külföldi ismertségét növelte,
látogatók, érdeklődők ezreit hozta a településre.”
(Részlet dr. Veisz Ottó méltatásából.)

MARTONVÁSÁRÉRT DÍJ

SZALAI GYÖRGY

„Kivételes ember, és kivételessége abban nyilvánul meg,
hogy életének minden mozdulata példamutató. Példamutató a munkában, mert amit csinál, az precizitásról, igényességről, rendszeretetről tanúskodik. Kitartó és kitartásainak eredménye is van. Az ő különlegessége az, hogy
amit elért, azt nem csak saját maga vagy barátai használják, hanem önzetlenül Martonvásárral is megosztja. Példamutató, hog y a közösségek életében részt vesz: kertbarátok köre, dalárda, huszáregyesület. És nem csak
résztvevője ezeknek a szervezeteknek, hanem fáradhatatlan alakítója is. Mindig tud újat mondani, sokszor humorral fűszerezve új ötleteket adni. Példamutató a középkorú
vagy idősebb korosztály számára, ahogy a fiatalokhoz viszonyul. Példamutató az a türelem, mint hagyományőrző
huszárnak, ahogy a lovához viszonyul. De mindennél fontosabb a család. A szeretet, a féltés, a megbecsülés hangján gondol rájuk.” (Részlet Varga Ferenc méltatásából.)
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DR. SZENTGÁLI TAMÁS

„Kellenek olyan emberek, akik a szükséges fejlesztéseket
lélekkel végzik el. Ha van egy olyan ember, aki mesterien
indít el folyamatokat, önzetlenül támogat iskolát, alapítványt, jól ráérez arra, hogy egy adott pillanatban mire is
van egy közösségnek szüksége, akkor megtörténnek a hétköznapi csodák. Ilyen indítóüzenet kellett ahhoz, hogy a
hölgyek egy része finom pezsgő mellett igényes irodalmi
felolvasással egymás lelkét építhesse. Vagy éppen olyan
közösségek szerveződjenek, amelyek heti rendszerességgel
a Biblia tanulmányozása vagy különórák révén szakrálisan
gyarapítják városunk szellemi gazdagságát. Hétköznapi
csodaként kell értékelnünk a civilként, világiként végzett
rendszeres egyházi szolgálatot is. Voltak olyanok, akik otthonlevőként az Isten házát is saját otthonuknak tartották. S
volt, aki élére állt a templomfelújítás, restaurálás ügyében.
Példát adott áldozathozatalból, hitből, s azt mondta, gyerünk, fogjunk neki.” (Részlet Kuna Ferenc méltatásából.)
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MEGHÍVÓ

1956

Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Családját

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
58. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
RENDEZETT MEGEMLÉKEZÉSRE
2014. október 23-án, csütörtökön 10 órára,
rendezvényközpontunk színháztermébe.
• Ünnepi beszédet mond:
Dr. Szabó-Schmidt Katalin, Martonvásár város jegyzője
• A Szabadság, Szerelem című film színpadi adaptációja
• Koszorúzás az Emlékezés terén

MÁRAI SÁNDOR:
Mennyből az angyal
(részlet)

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal.
New York, 1956.
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ÖRKÉNY ISTVÁN:
AZ ELSŐ LÖVÉS

In: Levelek egypercben
(Budapest, 1996)
1956. október 23-án este 11-kor indultunk a Rádió elfoglalására. Odáig csak
tüntettünk, énekeltünk, néhány éljent
és vesszent kiáltottunk: eszünkbe sem
jutott, hogy elfoglaljunk valamit. Csak
amikor az ávósok orvul rálőttek arra a
küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni, indultunk el a
Sándor utcán a Rádió felé.
Még akkor nem voltak fegyvereink.
Még akkor igazi dühünk sem volt. Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek még nem nőtt méregfoga. Ilyenféle
verseket kiabáltunk: „Menjünk tovább
előre /Ne hallgassunk Gerőre”. Mentünk
is előre. Az első halott - egy ezredes
teste - ott feküdt a Puskin utca kövén.
Mint a vasat a vas, úgy vonzotta ez a
nem élő test a sok tízezernyi élőt. Mentünk, mentünk, míg el nem dördültek
az első sortüzek. Mondják, hogy a jó
katonaló nem lép holttestekre.
Mi rosszabbak voltunk a lovaknál: futtunkban rátapostunk saját halottainkra. De ugyanakkor egy ismeretlen, aki
majdnem föllökött a rohanásban, vis�szaszólt: „Pardon, bocsánat”. A Múzeumkertben a menekülők kikerülték a
virágágyakat, de az utcára érve felgyújtottak két autót. Ezeket jól összeszidtuk, mert még egyikünk se tudta,
hogy már felkelők vagyunk.
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Elnevezték fenségsértő pártütőknek,
Hogy a magyar szabadságért harcra keltek.
Aradi vár, Aradi vár, halál völgye,
Tizenhárom magyar vitéz temetője.
Nyíljanak a környékeden szép virágok,
Felejthetetlen legyen az Ő halálok.

OKTÓBER 6.
A MAGYAR GOLGOTA
Részlet Horváth Bálint október 6-án, nemzeti
gyásznapunkon elmondott beszédéből
„165 évvel ezelőtt végezték ki Aradon a 13 vértanút és Pesten
gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt.
Az osztrákok választása nem véletlenül esett erre a napra,
hiszen egy évvel korábban 1848. október 6.-án robbant
ki a harmadik bécsi forradalom, ahol a magyar szabadságharccal szimpatizáló tömegek megakadályozták, hogy
a császári hadsereg elhagyja Bécset és a szabadságharc
leverésére induljon. Kossuth Lajos egyetlen, fonográfon
is rögzített, Torinóban elmondott beszédében a „magyar
golgotának” nevezte az aradi tragédiát. Erre bizonyíték
a nemzettudatban, néptudatban megjelenő emlékezés.
Csorba János bácsi, széki népdalénekestől így hangzik az
Aradi Ballada pár verse:

Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára,
Az Aradi várnagybörtön ablakára
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a börtön fenekén a halálra kész.
Elítélték sorban mind a tizenhármat,
Szőttek-fontak a nyakukba ezer vádat,

„A NEMZETTUDAT
SAROKKÖVE: AZ ŐSÖK
HŐSIESSÉGÉRE VALÓ
EMLÉKEZTETÉS”
Martonvásár az első és a második
világháborúban – a történeti források
és visszaemlékezések tükrében 2.
Akik a Nagy Háborúból hazatértek
Sorozatunk mostani részében Kismarton puszta történetének
a legfájdalmasabb időszakáról, vagyis 1944. december 8-áról
és az azt követő hetek eseményeiről szerettünk volna szólni,
a várható újabb adatok reményében azonban e téma felvázolását későbbre halasztottuk. Helyette most további harminc
évvel forgassuk vissza az idő kerekét, egészen a kortársak
által „Nagy Háborúnak” nevezett első világégésig, amely a
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Azonban Aradon nem csak 13 vértanú lelte halálát. 1848
augusztusa és 1850 februárja között további három főtisztet végeztek ki, egy pedig a várbörtönben lelte halálát.
Kivégezték 1849. augusztus 22.-én Ormai Norbert honvéd
ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás
az első aradi vértanúnak is nevezni –, 1849. október 25.-én
Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát és
1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét.
Az aradi vértanúk sem a halálukkal lettek hősök, hanem
életükben váltak azzá. Halálukkal áldozatot vállaltak a
hazájukért, melyért életükben harcoltak.
Mit üzen tehát október 6-a nekünk?
Először is azt, hogy emlékezzünk, hiszen a magyar ember
sosem feledheti a múltját, mert akkor jövője sem lesz az
országnak, a nemzetnek. Erre kell nevelni fiataljainkat,
meg kell tanítani őket is emlékezni!
Másodszor azt, hogy szükség van ma is áldozathozatalra
úgy, hogy azzal hazánkat, közösségeinket szolgáljuk!
Végül engedjék meg, hogy név szerint is megemlékezzem a
13 aradi vértanúról:
Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor): Lázár
Vilmos, főtiszt; Dessewffy Arisztid, Schweidel József, Kiss
Ernő, tábornokok.
Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után): Lovag
Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly,
Nagysándor József, Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich
Lajos, Damjanich János, Gróf Vécsey Károly, tábornokok.”

martonvásári családok legtöbbjét nagyon érzékenyen érintette!
Az országos és a helyi centenáriumi rendezvények, amelyeket a következő négy évben az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság koordinál, remélhetőleg ráirányítják az
érdeklődést az első világégés eseményeire, szereplőire, s
egyáltalán: a múltunk egyik legtragikusabb végkifejletű időszakára, amelynek az emléke már igencsak felidézésre
szorul. Ebben pedig nem „az idő harasztja” a fő ludas, hanem
egyrészt az, hogy az első világháború hőseiről az 1950-es
évektől nem volt szabad megemlékezéseket tartani, másrészt, hogy a második világháború szörnyűségei, időben
közelebb lévén, elfedték az előzőnek a borzalmait. Ráadásul
a Nagy Háború mára a történelemoktatásban kicsi köztörténeti fejezetté törpült, mintha annak nem is lenne magyar
vonatkozása. Pedig hazánk katonai vesztesége az első világháborúban volt a legnagyobb, és a háború a hátországot is
erősen megviselte. Ezek után nem csoda, hogy a mostani
kormány egy központi első világháborús emlékhely kialakítását szorgalmazza, a Honvédelmi Minisztérium illetékes főosztálya pedig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy legalább
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2018-ra elkészüljön egy olyan internetes adatbázis, amelyhez bárki hozzáférhet, aki a háborúban részt vett, illetve elesett felmenői iránt érdeklődik.
A martonvásári első világháborús emlékmű oldallapjain kilencvenhét mártír neve szerepel, és ez a lista nem is tekinthető teljesnek! Most azonban nem őróluk, a szeretteik által
hiába vártakról szeretnénk szólni, hanem azokról a bajtársaikról, akik (olykor évek múltán, a hadifogságot is átvészelve, de)
hazatértek. Legtöbben a székesfehérvári székhelyű ezredekben szolgáltak; ezek voltak: a 69. számú, Hindenburg tábornokról elnevezett, császári és királyi (közös) gyalogezred, a
17. számú királyi honvéd és népfelkelő gyalogezred, valamint a királyi 10. huszárezred.
A „69-esek” közül tizenkét martonvásári (túlélő) katona neve
ismert. Pusztai Sándor operaénekes, a martonvásári iskolaigazgató Pusztai József fia, mint önkéntes 1915-ben fél
évet töltött az orosz hadszíntéren, ahol – túl azon, hogy több
ütközetben harcolt is –, mintegy 300 jótékonysági koncerten
működött közre. Szmilkó János, a későbbi újpesti bankaltiszt 1914-ben vonult be a fenti ezredhez, és a kiképzését
követően a szerb, onnan pedig az olasz frontra került. Végigküzdte az első hat isonzói csatát, majd 1916-ban fogságba
esett, s csak három év múlva szabadult. A gazdálkodó Szokoli
István, aki már a tényleges katonai szolgálatát is a 69. gyalogezredben teljesítette, több fronton (szerb, orosz, galíciai,
erdélyi, olasz) is harcolt, mígnem a tizedik isonzói csata után
az ellenség kezére került, és csak 1919 októberében térhetett
haza.
A 17. magyar királyi honvéd és népfelkelő ezredbe besorozottak között szintén több ismerős névvel találkozhatunk. A későbbi iskolaigazgató Kvassay Sándor tartalékos főhadnagyként az orosz fronton harcolva megsebesült, a
felgyógyulása után pedig az olasz frontra vezényelték, ám a
katonai szolgálata egy újabb sebesülés miatt 1915 decemberében véget ért. Bartsch Zoltán uradalmi intéző, akinek a
nevét elsősorban a régi kismartoniak ismerik, a tartalékos
tiszti iskola után hadnagyi rangban az olasz fronton harcolt,
mígnem lebetegedett, és a kórházból kikerülve a háború végéig az inotai tanezrednél szolgált. A hatgyermekes gazda
Jankovits József, aki a két világháború között hosszú évekig
volt községi bíró, szintén „a tizenhetesek” soraiban harcolt,
mígnem orosz fogságba esett, ahonnan később megszökött.
A magyar királyi 10. huszárezred tagjai közül a gazdálkodó
Stefkovics Józsefről szólunk, aki a tényleges katonai szolgálatát is ennél az ezrednél teljesítette. Már 1914. július 27én bevonult, és először a szerb, majd az orosz fronton harcolt,
ahol légnyomást szenvedett. A következő évben az olasz
hadszíntérre került, s a végén Belgrádban teljesített szolgálatot.
A martonvásári gazda Csakmag György háborús pályafutása
kiváltképp változatos volt. 1915 tavaszán a polgári trénnel
mint lovas vonult be, fél év múlva azonban a hidászokhoz,
majd az utászokhoz, utána pedig a 17. királyi honvéd gyalogezredhez helyezték. Egy hónap múlva Kőbányára, a 40. tüzérezredhez, s annak kötelékében az olasz frontra került, és
számos ütközetben jeleskedett, de az összeomlás híre már a
román hadszíntéren érte. (A háborúban két fivére, József és
Gábor is részt vett.) A szíjgyártó és nyerges mester Horn István
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Az 1937-ben készült képet Eisenbacher Károlyné bocsátotta a
rendelkezésünkre, amiért ezúton is köszönetet mondunk.

1913-ban vonult be a 4. királyi tábori tarackos tüzérezredhez, így a világháború kitörése a tényleges katonai szolgálatban érte. Az elsők között került le Szerbiába, ahol több ütközetben is részt vett. Utána az orosz fronton lebetegedett, a
felgyógyulása után pedig alaposan kivette a részét az olaszok elleni harcokból. A katonai pályafutása főtüzérként, az
egyik légelhárító ütegnél ért véget. Szamosfalvi (Szaller)
György, a tizenkilenc éves postatakarékpénztári altiszt
1917-ben, Budapesten a 32. királyi nehéz tábori tarackos tüzérezredhez vonult be, s a kiképzését követően az orosz, majd
a francia fronton harcolt, ahonnan sebesülten szállították
haza. Martonvásári születésű katona a műszaki alakulatok
névjegyzékében is felbukkan: a fővárosi festékkereskedő id.
Purcsik Ferenc a mozgósításkor póttartalékosként a gépkocsi-csoporthoz vonult be, és tizedesként a fényező osztály
művezetője lett.
Szeretnénk utalni Tóth Józsefre, a néhai martonvásári fényképészre is, akit a korosabb martonvásáriaknak ismerniük
kellett. De vajon azt tudták-e róla, hogy az első világháborúban repülős felderítőként az ellenséges állásokat és a vonuló
csapatokat stb. fényképezte? (Ezt az információt Mikus István úrnak és a közvetítő Zaránd Attilának köszönöm!)
Helyhiány miatt nem térhettünk ki arra, hogy az első világháború martonvásári résztvevői mennyi érdemérem birtokában tértek haza. Az viszont biztosra vehető, hogy az „Istenért,
Királyért, Hazáért” jelszó jegyében, az életüket kockáztatva
is teljesítették, ami tőlük tellett.
Három hajdan volt első világháborús frontharcosról külön
szeretnénk megemlékezni. Közös jellemzőjük, hogy mindhárman abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy felvételt nyerjenek a Horthy Miklós által 1920-ban alapított vitézi rendbe. A huszár Bőke Jánosról tudjuk, hogy közvetlenül
a két év tényleges katonai szolgálata után kezdődött a háború, amelyet ő különböző frontokon, de végigharcolt. A kocsmáros Barnaföldi Jánosról és Pap (másutt: Papp) Pálról
még ennyi adatunk sincsen. Mindhárman Martonvásáron
hunytak el, és ketten családi sírban nyugszanak. Az 1956
szeptemberében elhalálozott Bőke János sírját illetően minden támpontot szívesen veszünk.
A község háborús veteránjai évről-évre összegyűltek, és –
miként azt a mellékelt fotó is tanúsítja – díszes felvonulást
szerveztek.
| Üvegesné Hornyák Mária
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ÁTADTÁK A 2-B-S KFT.
ÚJ TOJÁSTERMELŐ
ÜZEMÉT
RÁCKERESZTÚRON
A 18 éve működő 2-B-S Kft. szeptember 18-án modern, új tojástermelő üzemet adott át Ráckeresztúron, amelyhez Magyarország Kormánya és az Európai Unió mintegy 232 millió
forinttal járult hozzá. Ambachné Baráth Tímea, a cég tulajdonosa elmondta, hogy 30 ezer férőhelyes tojástermelő
üzemet hoztak létre a meglévő szántóföldi növénytermesztés mellé. Így a megtermelt növények 30-40 százalékát helyben tudják hasznosítani. További terveik pedig, hogy még több
hozzáadott értékkel jelenjenek meg a piacon, egy gluténmentes
tésztát előállító üzem létrehozásával.
| Nagy Árpád

ÁLLATI JÓ NAP VOLT!
2014. szeptember 20-án fergetegesen jól sikerült
a 3. martonvásári Állati jó nap.
Délelőtt a rendőrök és a pénzügyőrök gondoskodtak a gyerekek szórakoztatásáról. Majd a Tordas Zoo pónijai és terápiás kutyái mozgatták meg a gyerekeket és felnőtteket. Közben
csatlakoztak a budaörsi terápiás kutyusok is a programhoz.
Akik szeretnek ügyeskedni, azok a három kreatív hölggyel csodálatos dolgokat készíthettek. A mozgékonyabb ifjak és nagyok
az energiájukat ügyességi játékokkal vezethették le. Közben folyamatosan alakultak át pókemberré, pillangókká, hercegnőkké
a gyerekek Kiss Nóri arcfestésének köszönhetően.
Délután Érdről a Civil Állatvédők vetélkedővel vonták be
a bátrabb érdeklődőket a műsorba. Köszönjük a szépszámú
felajánlást az állatvédők javára.
Ami ezután következett, az valóságos csoda volt. Megérkeztek

a Szent László Völgye Lovas Egyesület lovasai és hintói,
és fergeteges lovas partit rendeztek a kicsiknek és a nagyoknak.
A kutyaszépségversenyre 22 kutyussal neveztek. Bizony
nehéz dolga volt a zsűritagoknak a díjak kiosztásánál.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásaikkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: Balikó
Adrienn, Kántor Ildikó, Kocsner Nóra, Enis pékség, Napsugár cukrászda, Kastély kávézó, Andi ajándékbolt,
Martonvásári Gyógyszertár, Krajcáros bolt, Kramár
ABC, Lévai Dóra, Kiss Barbara, Kiss Nóra, Mozaik
Kreatív-Hobby, Vianni áruház Martonvásár, Juhászné
Juhos Andrea, Tordas Zoo, Rózsa Szépségház, Dashing
Down, Homeopatricia állatorvos és kutyakozmetika,
Szent László Völgye Lovas Egyesület, Martongazda
Nonprofit Kft., Gucsek István alpolgármester, BrunszvikBeethoven Központ, Brunszvik Teréz Óvoda, MLSZ,
Schöffer Réka és Erika.
Bánhatja aki nem jött el!!
| Kissné Molnár Zsuzsanna • óvónő

KARDIOLÓGIAI SZAKVIZSGÁLAT
Dr. Sereg Mátyás kardiológus főorvos kardiológiai vizsgálatot végez november 8-án, szombaton 9 órától 13 óráig a
Háziorvosi Rendelőben.
Elsősorban azokat a pácienseket várjuk, akik nem jártak
még kardiológusnál, de panaszaik vannak, esetleg életkoruk
(40 és 60 év közöttiek) és/vagy rizikófaktoraik miatt indokolt
a vizsgálat.
A vizsgálaton résztvevők száma korlátozott, előzetes bejelentkezés szükséges.
Érdeklődni és bejelentkezni a Rendelőben lehet
tel.: 06 22/460-053
| dr. Takács Imola • háziorvos
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PARKI SÉTÁK

2014. szeptember 20-án részt vettünk a Családi
Sportnapon… a jó érzés mellett, hogy mozoghatunk hiányérzetünk is volt. A sok „kiscsalád”
– apa, anya, gyerekek - láttán, hiányoltunk egy
korosztályt, a nagyszülőkét.

Azt gondoljuk, a mozgás kortalan. Idővel ugyan a futásból
kocogás vagy séta lesz, de az idősödés, az idős kor ellenére is
fontos az aktivitás megtartása. Kutatások bizonyítják, hogy
már a napi 2000 lépés, melyet a mozgás érdekében pluszként vállalunk, pozitív hatással van a szervezetre, csökkenthető a szívbetegségek kockázata.
Fontos számunkra az egészségmegőrzés, melynek egyik jó
prevenciója a mozgás, a séta. Kedvcsináló, hagyományteremtő szándékkal indítjuk útjára a Parki sétát. Eltökélt szándékunk, hogy ha naponta nem is, de a hét egy napján, szombaton várjuk a közös sétára azokat, akik kedvet éreznek és időt
szakítanak egy félórás aktivitásra.
Első Parki sétánk időpontja: 2014. október 18., 9.00 óra
Helyszín: MTA ATK Agrártudományi Kutatóközpont
Martonvásár
Találkozó: 8.30-tól a főbejáratnál (Brunszvik út 2.)
Szeretettel várják a szervezők:
| Martonfalvayné Rózsika és Szokoli Erzsi

ÖTVENÉVES
TALÁLKOZÓ
2014. szeptember 20-án 15 órakor tartottuk ötvenéves általános iskolai osztálytalálkozónkat.
1964, a végzés éve történelmi távlatban is jelentős. Életünk
fontos eseményei zajlottak. Tanultunk, dolgoztunk, családot
alapítottunk, unokáink is felnövekvőben vannak. Az osztálytársak huszonhárman jöttek el. Tizenegyen vettek részt házastársak, élettársak. A „Macska” fogadóban jó hangulatban,
színvonalas kiszolgálásban volt részünk. Egykori tanáraink
közül Tóth Iván tanár úr vett részt rendezvényünkön, melyet örömmel nyugtáztunk. A résztvevők pozitívan értékelték találkozónkat és megfogadtuk, hogy folytatása lesz.

|

Varga Béláné, Kele Károlyné

OTTHONOSAN
Október másodikai klubdélutánunk már az új
Brunszvik-Beethoven Központban zajlott le.
Reméltük és bíztunk benne, hogy otthonosan fogjuk magunkat érezni. Sikerült! Ehhez hozzájárult az is, hogy az intézmény két kedves hölgy alkalmazottja (Kelemen Klaudia és
Vabrik Dorina – szerk.), szinte lesték az esetleges kéréseinket.
Nagyon szépen köszönjük a kedves fogadtatást.

|
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MÁRTON-NAPI
LIBABÁL
Az idei Libabált november 8-án rendezzük meg az új Rendezvényközpontunk színháztermében. Sok szeretettel,
élőzenével és libás ételekkel fogadjuk a
bálozni vágyókat. A libasült kedvelőit
este 18.00 órára várjuk, egy vacsorával
egybekötött zenés vigalomba. Azon
vendégeink, akik szívesebben ropják a

FORUM MARTINI / 2014. OKTÓBER

táncot kevésbé telt pocakkal, őket
20.00 órától várjuk élőzenével és jó
kedvvel. A bál alatt italbüfé is működik. Az este folyamán megversenyeztetjük a résztvevők által hozott süteményeket és házi készítésű italokat,
valamint táncversennyel színesítjük
a hangulatot. További infor mációkat találnak a www.martonvasar.hu/
martonnapilibabal, illetve a városban
kihelyezett esemény/báli plakátokon.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
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A „KEIL ERNŐ”
FÚVÓSZENEI
EGYESÜLET
Kiemelt Aranylant diploma nagyzenekari kategória (58 fő). Megvédve 2013
májusában.
Háromszoros Magyar Kultúráért
Háromszoros Nívódíj (a harmadik 2006-ban)
Háromszoros Kiváló Együttes
MSZOSZ
Kulturális díj
Lengyel Kulturális Minisztérium Arany Líra Fesztivál – Grand Prix Díj 2010
A zenekar művészeti vezetője Kovács Tibor karnagy.

A Keil Ernő Fúvószenei Egyesület
MŰSORA
2014. október 18-án, 19.00 órakor,
a Brunszvik-Beethoven Központ
színháztermében.
1. Beethoven: Egmont nyitány
2. Kodály: Kállai kettős
3. Gulyás: Széki muzsika
4. Lehár: Víg özvegy – Vilja dal
5. Kees Vlak: Israel Shalom
6. H. de Mey: Moment for Morricone
SZÜNET
1. N. Iwai: Louis Armstrong medley
2. Thijs Oud: A tribute to Elvis
3. C. Fox/N. Gimbel: Killing me softly
4. Tom Jones: Help yourself
5. G. Gazzani: Santana portréja
6. Malek/ Szenes: Felmegyek hozzád
7. D. Ellington: Caravan
8. A. R. Pipo: Sway
9. Máté P.: Zene nélkül mit érek én
Közreműködik:
Szilágyi Hajnalka ének
Peck László ének
Pfiffer Zsuzsanna klarinét
Vezényel: Kovács Tibor
Műsorközlő: Bereczky Réka

EURÓPAISÁG HITELESSÉG PROTOKOLL AZ
ÜGYFÉLFOGADÁSBAN
Görög Ibolya a Martonvásári BrunszvikBeethoven Központban tart előadást
Az október 20-án Martonvásáron előadást tartó Görög Ibolya
1987-1999 között a Miniszterelnöki Hivatal protokollosa,
majd protokollfőnöke. Pályafutása alatt eddig 7 miniszterelnököt is szolgált. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjének birtokosa.n2008-tól a Szegedi Tudományegyetem
és az egri Eszterházy Károly Főiskola címzetes docense. Négy
nyelven beszél, több könyvet írt: Protokoll az életem, Mindennapi maceráink, Tanácsoskönyv, A nyilvánosság kelepcéi.
Az első előadás 13.30 -tól kezdődik és ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk.
Előadásai nem csak a hivatalos protokollban résztvevőknek
hasznosak, hanem a mindennapi életben is segítenek eligazodni különböző kényes szituációkban, példákkal tarkítva és
szórakoztató előadásmóddal.
A második előadás 17 órától indul.
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SZABADSÁG,
SZERELEM
Létezik igazi szabadság? Létezik igazi szerelem?
És ha igen, ezeket felülírhatja egy külső, elnyomó erő?
Szerintem nem... ha hiszünk benne...
Bár fizikailag elnyomható, de a lelkekben mégsem...
hiszen Istentől jött, kaptuk és örök érvényű.
A mű az ismert Szabadság, szerelem című film színpadi
adaptációja.
ELŐADÁS MARTONVÁSÁRON
Október 23-án, 10.00 órakor
a Brunszvik-Beethoven Központ
színháztermében.
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MÁR EZUTÁN SZENT MIHÁLY-NAP KÖZELEDIK,
A JUHÁSZOK A JUHOKAT SZÁMBA VESZIK...

Az ősz jeles napjai közül kiemelkedik Szent Mihály napja. Kétféle tekintetben is ünnep: egyházi és gazdasági-természeti okon.
Szent Mihály az emberi cselekedetek mérlegelője, a halottak
másvilági útjának kísérőtársa. Mihály-nap fordulópont a parasztkalendáriumban is. A szent mihályi vásárokkal, a kiforrt
újborral. Ezután kezdték a kukoricát törni. A Szent György
napkor legelőre hajtott juhokat akkor hajtották haza. Ez volt
a pásztorolás befejeztének, a juhok átvételének, a pásztorbér
kifizetésének, a pásztorfogadásnak a napja. E nappal meg-

kezdődött az ún. „kisfarsang” ideje, a lakodalmazások őszi
időszaka; ilyenkor mulatságokat, bálokat is rendeztek. „A
népszokások tanítanak és összetartanak bennünket. Megismerésük és velük való élésünk közösségformáló erő; bennünk történő megújulásuk jövőbe mutathat.” /Beck Zoltán/
Óvodánkban idén először tartottunk Mihály-napi mulatságot, melyre vendégeket is hívtunk. A program a „másság”
elfogadásának jegyében zajlott. Hétfő délelőtt verőfényes
napsütésben gyülekeztek az udvarunkon óvodánk nagycsoportosai, a Pápai Ágoston Diákotthon tanulói és néhány
sajátos nevelési igényű diák Pusztaszabolcsról. Nálunk a hagyományőrzés, a népszokások felelevenítése és a környezet
tevékeny megszerettetése szorosan összekapcsolódik. A gyülekező után a diákotthon tanulóinak táncát és nagycsoportosaink népi gyerekjátékokból álló műsorát nézhettük meg. A
délelőtt folyamán népi játékokkal ismerkedtek a gyerekek,
teraszainkon termésekből díszeket készíthettek, szalmabálákon végezhettek különféle mozgásokat az érdeklődők,
majd ezt követően az aulánkban Gulyás László vándormuzsikus interaktív vidám műsorában vehettünk részt. Nagy
örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat Gucsek
István alpolgármester úr és együtt morzsolt kukoricát az
érdeklődő gyerekekkel. Köszönjük minden meghívottnak a
részvételét, továbbá a szülők, nagyszülők és a kolléganők
segítségét.
| Bíber Dóra • szervező

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
MARTONVÁSÁRON
2014. szeptember 26-án, immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a nagysikerű Kutatók Éjszakája program
az MTA Agrártudományi Kutatóközpontban Martonvásáron.
A programon résztvevők személyesen találkozhattak a kutatókkal, kipróbálhatták a kutatási eszközöket, megismerhették a tudományos munkákat, valamint olyan különleges
helyszínekre látogathattak el, amelyek más alkalommal
nem tekinthetők meg. Három helyszínen (Búza épület, Kukorica épület, Fitotron épülete) 10 program zajlott, folyamatosan telt házzal. Az érdeklődés óriási volt, közel ezer látogató
volt jelen. A rendezvény idén is az általános iskolai és középiskolai osztályok, valamint a családok körében volt a legnépszerűbb. Ez évben is több olyan új programot valósítottunk
meg, melyekkel lehetővé tettük, hogy a látogatók a 2012-ben
csatlakozott kutatóintézetek tevékenységébe és kutatásaiba
is betekintést nyerhessenek. Így nagy sikerrel mutatkozott
be idén a Növényvédelmi Intézet „Invazív növénykórokozók:
új lisztharmatgombák mindenfelé” elnevezésű programja,
FORUM MARTINI / 2014. OKTÓBER

melynek keretében a diákcsoportok és a rendezvény felnőtt
érdeklődői a növénykórokozók egyik legfeltűnőbb csoportjával, a lisztharmatgombákkal ismerkedhettek meg.
A rendezvényről készült fotók megtekinthetők a Kutatóintézet honlapján: www.agrar.mta.hu
| Tímár Nóra
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MEGÚJULT
A TANTERMÜNK

nyította a munkát, és ahhoz, hogy szép és tartós legyen az új
festés, le kellett kaparni a régi olajfestéket a falról. Egy ideig
spaklival dolgoztunk, de aztán Margit néninek (az osztályfőnökünknek) sikerült egy hőlégfúvót kerítenie, amivel kön�nyebben és gyorsabban tudtunk haladni. Közben elkészült a
mennyezet és a lábazat glettelése, másnap pedig az alapozó
festés is. Takarítottunk, sikáltunk, ablakot tisztítottunk, és
munka közben sokat-sokat nevettünk. Már csak az olajfesték
hiányzott, a tejeskávé színe, pedig azt vártuk a legjobban.
Minden munkálathoz találtunk segítő apukákat, így egy hét
elteltével egy sötétebb, majd újabb egy hét elteltével egy világosabb szín is felkerült a lábazatra. Végre olyan lett, amilyet szerettünk volna! Sok munka volt vele, de megérte, mert
még két évig ebben a gyönyörű teremben lehetünk.
Most már a dekorációt alakítjuk, reméljük, az is olyan jól sikerül majd, mint a falfestés.
Köszönjük a segítséget a szülőknek: Simon Zsoltnak,
Várkonyi Attilának, Vida Lászlónak, Györffy Krisztinának és egy nagytesónak, Alberti Józsefnek.
| A 7.c osztály nevében: Vida Kata és Bula Martin

Az új tanév kezdetével az első emeletről felköltöztünk a második emelet negyedik termébe.
Egy kissé lelakott terem fogadott minket, hulladozott a vakolat, megkopott a festés. Elhatároztuk, hogy ha találunk felnőtt segítséget, kifestjük, rendbe hozzuk új „lakhelyünket”.
Tervezgetni kezdtünk: milyen legyen a fal színe, a dekoráció? Végül a fehér falak és a tejeskávé színű lábazat mellett
döntöttünk.
Végre eljött szeptember 20-a, a festés napja, addigra megkaptunk minden szükséges hozzávalót. Úgy gondoltuk, hogy
kipakoljuk a termet, kifestjük, aztán jöhet a takarítás és a berendezés. De nem így lett! Egyik osztálytársunk apukája irá-

HANGOKBÓL
ÉPÍTETTÜNK
KATEDRÁLIST
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Október 6-án Százhalombattára utazott 50 martonvásári hetedik-nyolcadikos irodalomkedvelő diák. A város
főterén épített színpad előtt csatlakoztunk ahhoz a több mint 1200 diákhoz, akik a környékbeli általános és
középiskolákból érkeztek, hogy Jordán
Tamás irányításával részesei legyenek
a közös versmondás örömének.
A „Nagy Versmondás” – a 12 legszebb magyar vers – című kezdeményezést 2008-ban indította útjára
Jordán Tamás Kossuth-díjas, Prima
Primissima-díjas színművész, rendező

és Fűzfa Balázs irodalomtörténész,
tankönyvszerző. Programjuk célja,
hogy felhívják az emberek figyelmét
arra, hogy irodalom, versek nélkül lehet élni, de nem érdemes.
A színpadról Jordán Tamás vezényelte a fiatalokat, arra kérve őket, hogy
„Hangokból építsünk katedrálist”.
Rövid próbálkozás után több mint
ezerkétszáz diák ajkán csendült fel Vörösmarty Mihály „A vén cigány” című
verse: felépült a „hangkatedrális”.
| Szeidl Hedvig
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Martonvásár Város Önkormányzata a KDOP 2.1.1/B-122012-0003 azonosító számú, „Martonvásár belvárosának
kulturális turisztikai célú fejlesztése” elnevezésű, ös�szesen 275 638 690 Ft támogatásból megvalósította az új
kulturális belvárost, benne az új Brunszvik-Beethoven Központot és az Óvodamúzeum új épületét.
A beruházások befejeződtek, az épületek hivatalos átadása
2014. 09. 12-én megtörtént.

HANGTECHNIKA ÉS KULTÚRVÁSÁR
A Martonvásári Kulturális Egyesület 22 000 000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének 2013-ban nyújtandó
támogatások jogcímen.
Az elnyert forrásból a Brunszvik-Beethoven
Rendezvényszervező Központ és Könyvtár
színháztermének és színpadjának komplett
hangtechnikáját szereztük be.
Valamint Kultúrvásár néven az új intézmények többnapos átadó ünnepségét valósítottuk meg.
Köszönjük a Leader- Völgy Vidék Vidékfejlesztési
Közösség Közhasznú Egyesület támogatását.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával. (www.umvp.eu)

A ZENE
VILÁGNAPJA
Október elsejét aktív, gyakorló zenészként
egyik legszebb ünnepünknek tartom, melyet
immár 15 éve minden október 1-jén a Beethoven Általános Iskolásokkal töltök.
Beethoven városában élő zenetanárként, a helyi művelődés
szervezőjeként pedig különösen fontosnak tartom az eseményről való méltó megemlékezést. Idén, új rendezvényközpontunk felavatásával valami újat, különlegeset szerettünk
volna nyújtani a városban tanuló minden diáknak. Ehhez az
Operaház művészeit hívtuk segítségül, akik olyan produkcióval lepték meg a kicsiket, meg a nagyobbacskákat, és reméljük jelen lévő tanáraikat is, amelyből a zenei produkciót és a
használt hangszer egészem más értelmet kapott.
Ilyet itt eddig, ennyien eddig soha nem láthattak.
Az „eddig soha” után pedig reméljük csak első alkalomról
beszélünk, hiszen a zene világnapja reméljük nem az utolsó
zenés produkció, amely többször is élményt, jó kedvet, telt
házat eredményez színháztermünkben.
| Pfiffer Zsuzsanna
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT SZÍNPAD
Martonvásár Város Önkormányzata 34 804 431 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének 2013-ban nyújtandó
támogatások jogcímen.
A projekt címe: „Térségi rendezvényhelyszín kialakítása Martonvásáron”
Az elnyert forrásból a Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár új színpadának kialakítását valósítottuk meg. A színpad több funkciós,
hiszen a színházterem felé működésen túl, egyedülálló módon a tér felé kinyitva kifelé is működtethető.
Köszönjük a Leader- Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület támogatását.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával. (www.umvp.eu)
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ÚJABB ORSZÁGOS
EREDMÉNYEK
Dávid Cintia nyáron 2 hazánkban rendezett nemzetközi
teniszversenyen vett részt, párosban mindkettőn dobogós
lett (3. és 2. hely), júliusban Magyarországot képviselte a 12
éves lányok Európa Bajnoki Kvalifikációján, majd párjával a
télen megszerzett páros országos bajnoki címét megvédte,
és még augusztusban 1. kategóriás kiemelt versenyt nyert
egyéniben és párosban egyaránt.
| Üdvözlettel : Dávid Zsolt

TENISZ HÍREK
MARTONVÁSÁR BAJNOKA,
SZEZONZÁRÓ HÁZI VERSENY.

Szombaton, napsütésben izgalmas mérközésekkel dőlt
el a Mar tonvásár Tenisz bajnoka cim Orosz Józsi és
Zoboki Zoli élversenyzőink között, melyet óriási, közel
két órás csatában 5/3, 4/5, 10/8-ra Józsi nyer t meg, és
ezzel megérdemelten lett Mar tonvásár bajnoka. A hármas döntő bronzér mese Dolinka Zsolt lett.
Délután a fér fi eg yéni mérkőzések mellett szabadon

választott páros és vegyes páros mérkőzések színesítették a házi versenyt.
A gyerek kategóriát Bordás Tamás nyer te Marton
Szabolcs ellen 4/2, 5/3 arányban. A küzdelmes mec�csek között Takács Árpád finom pörköltjét fogyasztottuk, mely elkészitését nagyon szépen köszönjük.
A „Mar tonvásár Open” tenisz versenyünk páros eredményei sajnos kimaradtak az előző cikkből, melyér t az
érintettektől elnézést kérek.
A döntő: Nánási Atilla / Dávid Zsolt - ifj.Szőke András
/ Zoboki Zoltán 4/2, 5/4, a bronz mérkőzés: Aradi Gergő
/ Dávid Roland - Juhász Róbert / Dolinka Zsolt 4/2, 5/3,
| Dolinka Zsolt

NAGY BÁLINT
A TEHETSÉGTÁMOGATÓ KIADVÁNY
MARGÓJÁRA
Ahogy a polgármesteri támogatás, úgy a tehetséggondozásról készült kiadvány is a legjobb szándéktól vezérelve valósult
meg. Viszont, míg előbbinél a támogatás címzettje egyértelmű volt, addig a kiadvány készítésekor egy névazonosság
megtréfálta a készítőket. Nagy Bálintról van szó. Egyik Nagy
Bálintról, aki tudta nélkül, fotóval szerepelt a kiadványban, és
egy másikról, akiről tévesen nem jelent meg kép.
Mindkettőjüktől elnézést kérnek a szerkesztők és remélik,
hogy itt és ilyen módon javítva a mulasztást bocsánatos
bűnnek tekintik majd az esetet.
| Nagy Árpád
FORUM MARTINI / 2014. OKTÓBER
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Jordán Balázs
Keresztes Anna Katalin
Majoros Dalma
Pásztor Csenge Lia
Smits David Sven

Bárányos Istvánné / 53 éves
Varga Ferenc / 66 éves
Pató Józsefné / 87 éves
Rigó Miklósné / 89 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: október 18. (munkanap, de estétől ügyelet),
október 19., november 8., 9.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: november 1., 2.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: október 23., 24., 25., 26.;
november 15., 16.
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
Járási Munkaügyi Kirendeltség ................. 25/ 520-750
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
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

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

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. OKTÓBER
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KERTBARÁTOKTÓLKERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK OKT. 15. - NOV.15.
Zöldségeskertünkben a betakarítási munkák folytatódnak
illetve végéhez közelednek. Petrezselyem töveket hagyhatunk folyamatos szedésre, főképpen, ha gyökérzete nem fejlődött ki a kívánt nagyságra. Bimbóskel még maradhat és
szedhető folyamatosan. Egyéb káposztafélék is maradhatnak, ha lassú fejlődést tapasztalunk. Erősebb hidegre fordulás esetén az érzékenyebb zöldségféléket takarítsuk be.
Településünk több nagy kiterjedésű területén a csigainvázió egyes kerti kultúrákat teljesen tönkretett. Hatékony védekezési módszerre tanácsot nem lehet kapni. A „spanyol
import” házatlan csiga túltesz falánkságban minden eddig

RECEPTÜNK
KENYÉRKÚPOK

Orosz Kata receptje

Melegen ajánlja: Orosz Kata.
HOZZÁVALÓK
• 1/2 csésze tej
• 1/2 csésze víz
• 3 evőkanál olaj
• 1/4 csésze cukor
• 1 felvert tojás
• 1 ½ teáskanál só
• 2 ¼ teáskanál instant élesztő
• 3 ½ - 4 csésze kenyérliszt
• A tetejére a kenés: 1 tojás, 1 evőkanál tej
ELKÉSZÍTÉSE
1. A tésztát összegyúrod.
2. Papírból kúpokat készítesz, bevonod alufóliával,
és a tészta hengereket rátekered. A felvert tojás és
tej keverékkel bekened és sütőbe tolod őket.
3. Töltsd meg őket salátával vagy zöldséggel, vagy
bármivel, amivel szeretnéd!

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár
Igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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Fincsi és látványos lesz... hidegen is!
Jó étvágyat!

tapasztalt hasonló kártevőn. Védekezni kell fizikai és kémiai
úton egyaránt. Feladni nem szabad.
Gyümölcsösünkben a helyzetfelmérés után a szaporítóanyag telepek megnyitása után vásároljunk gyümölcsfa, illetve gyümölcscserjéket, az őszi ültetés az előnyösebb. Az
őszi ásást, talajmunkát, komposzt, szerves trágyapótlást végezzük.
Virágoskertünkben is itt lesz az ideje a díszfák, díszcserjék
ültetésének. A hideget nem tűrő muskátlit, leandert stb. vigyük fagyvédett helyre. A dália, gumós begónia gumóit száraz, szellős, fagymentes helyen tároljuk. Hagymás tavaszi
kerti virágok még ültethetők.
Szőlőinkben ez évben sok helyen érzékeny veszteséget
okozott a lisztharmatfertőzés. A tőkepótlás, illetve csere ideje elérkezik. Vannak némileg jobban ellenálló fajták, melyek
szaporításra alkalmasak. Vásárlás előtt tájékozódjon, hogy
tudja, mit miért vesz meg.
Gyümölcsösünkben is hasonlóak a körülmények. Pótláskor
és csere alkalmával tudjuk a legfőbb jellemzőket. A felszáradt gyümölcsmúmiákat távolítsuk el a fákról, a fa alól kotorjuk egy helyre és ássuk el mélyebbre az újrafertőzés kivédésének a céljából. A lehullott faleveleket komposzt telepen
tehetjük újra hasznossá, kevés műtrágya adagolása mellett,
mely gyorsítja az átalakulást.
Kertbarátainknak, kisállattartó társainknak sikeres évzárást, és jó felkészülést kívánunk a közelgő új termelési, tenyésztési időszakra.		
| Varga Béla
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HÍRLEVÉL
Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda aktuális programjaikból:
			

MARTONVÁSÁR

			
			
			
			
			

Dr. Takács Imola:
• SZÍVSZOMBAT
2014. 11. 08. - Felnőtt Háziorvosi Rendelőben
• Energia Egyensúly Klub
2014. 11. 17. - Hölgyklubhoz csatlakozva

			

ERCSI

			
			
			

• Kardiovaszkuláris szűrés – Dr. Pásztor József
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 14.) II. emeleti tárgyaló
2014.10.21. 16:00-19:00 óra

			
			
			

• Gyógytorna – Kormos Géza
Ercsi Egészségügyi Központ (Esze Tamás u. 14.)
VÁLTOZÁS - minden kedden 12:00-13:00 óra

			
			
			

• Úszás – Vajdics András
Baczakó Péter Sportcsarnok
péntek: 17:00-18:00 óra

			
			
			

• Gimnasztika – Vajdics András
Baczakó Péter Sportcsarnok
péntek: 16:00-17:00 óra

			
			
			

• Vízi gimnasztika – Vajdics András
Baczakó Péter Sportcsarnok
minden kedd, csütörtök: 06.30 – 7.30 óra

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.

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu/EFI
FORUM MARTINI / 2014. OKTÓBER
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A SAJNOVICS JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
2014 / 09 / 30
Tordas Község Önkormányzat 39.747.150 forint támogatást nyert a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0230 számú „Tordas,
Sajnovics János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése” elnevezésű projektre
Tordas Község Önkormányzat 2013.02.13-án adta be pályázatát a KEOP-5.5.0/A/12 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című kiírásra, melyen 39.747.150 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Sajnovics
János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt megvalósítására.
A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2014. április 28-án kezdődött el.
A projekt keretében az épület 10 cm-es, külső kőzetgyapot hőszigetelést kapott. A régi nyílászárók helyett új, 78 mm-es, 3
rétegű szigetelt, borovi fenyő nyílászárók kerültek beépítésre. A gépészeti rendszer felújítása során új, kondenzációs kazán
és radiátorszelepek lettek beépítve a régi vezetékek cseréjével együtt.
A projekt közvetlen célja, hogy az iskola energiafelhasználása hatékonyabbá váljon, az energiaszámlák csökkenését és környezetkímélő működést eredményezve.
A projekt közvetlen célcsoportja az iskola tanulói és dolgozói, akik mindennapi munkájuk komfortosabbá válását élhetik
meg. Közvetett módon az egész település és az ország lakossága is a fejlesztés haszonélvezője az épület gazdaságos és környezetkímélő működtetése révén érvényesülő környezetvédelmi hatásnak köszönhetően.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Tordas Község Önkormányzat
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Telefon: +36 (22) 467-502 ,
E-mail: polgarmester@tordas.hu
Honlap: www.intezmeny.hu

A BALTRANS KFT.

saját szerelőműhelyébe azonnali belépéssel
tehergépjármű szerelő munkatársat keres.
Feltételek:
• Legalább 2-3 éves tehergépjármű szerelési gyakorlat
• B, C, kategóriás érvényes vezetői engedély
• Pontos és megbízható munkavégzés
A fényképes szakmai önéletrajzokat a
csaba.drobnyak@baltrans.gcatrans.com e-mail
címre, vagy a BALTRANS KFT: 2441 Százhalombatta,
PF.87. címre várjuk munkabér igény megjelölésével.

NÖVÉNYEK

Örömmel vettük birtokba a BBKözpont épületét,
amelyet számunkra még szebbé varázsoltak azok a
virágok, amelyeket Németh Istvánéktól, Salamon
Ferencéktől, Ambrus Istvánéktól, Endrődi Péteréktől, Farkas Erzsikééktől, Eisenbacher Gézá-éktól,
Czipa Lászlóéktól, Szanyó Sándoréktól, Mayer Imrénétől, Benkő Jánosnétól, Keresztes-Kónya házaspártól kaptunk. Köszönet érte! A virágokról való gondoskodásunkat a rendzvényeinken nyomon követhetik!
| BBKözpont

APRÓHIRDETÉS
Ha Önök számára bármilyen bútor és egyéb tárgy
fölöslegessé vált, szívesen elszállítom, legyen az
bármilyen anyagból (fa, műanyag, fém).
Helyi lakos vagyok, kisebb karbantartási munkákat
vállalok. Hívjanak bármikor: 06 30/838-7169

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet nyilvánítani mindazoknak, akik a szeptember 10-én, 89. évében elhunyt Rigó
Miklósnét utolsó útjára kísérték.
| A gyászló család
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A HELYES VÁLASZ
MARTONVÁSÁRI NAPOK,
MAGYAR NÉPDAL NAPJA

Nagyot mertünk álmodni. Többek szerint túl
nagyot is. Olyat, aminek megvalósításához kicsik voltunk, és talán vagyunk is.
Egyszerre ébresztettük fel álmából a Martonvásári Napokat, kürtöltük világgá, hogy Martonvásár éledezik, nagyobb
helyet keres magának a térképen, de alkottunk új fogalmat,
a Magyar Népdal Napját, hogy azt azonnal tartalommal is
megtölthessük.
Kicsik voltunk és vagyunk, de a város három napra nagyra
nőtt. Pontosan akkorára, amekkorának lennie kellett, miközben Martonvásáron olyan alkalom szülte közösség bontotta
ki szárnyait, amely képessé tett bennünket az új rendezvényközpontunk udvarán megforduló közel 10 000 vendég fogadására, kiszolgálására. Ez a teljesítmény pedig nem csak a
szervezőké, de mindannyiunké, egész Martonvásáré.
Több tucatnyi önkéntes, a Martongazda és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói, a rendőrség, az előkészítésben részt vevők,
a tanácsaikkal támogatók, a szurkolók kritikája, az ellendrukkerek rosszallása, a facebook.com/bbkozpont oldalunk
lájkolói, a támogatók, szponzorok elvárásai, az engedélykérelmekkel kapcsolatos „szenvedések”, az új épület belakása,
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az időjárás hektikussága, a kiváló produkciók hangulata…
felsorolni is lehetetlen, mi minden alakította úgy az újjászülető Martonvásári Napokat, ahogy.
Felemelő és felejthetetlen érzés volt közreműködni. Együttműködni mindenkivel, látni, hogy ugyanabba az irányba toljuk teljes erővel valamennyien a rendezvény szekerét. Kérni
sem kellett, már adtak, szólni sem kellett, már tették.
Ami talán még ennél is több, hogy a látogatók, a vendégek, a
nem Martonvásáriak is mellettünk álltak. Nem csak tapssal,
éljenezéssel, a támogató jegy megvételével (!), de ha kellett
székek összerakásával, odébb cipelésével is. Bár ezt bizonyára nem olvassák, nekik is köszönjük! Azoknak, akik felkeltek
székeikről, amikor látták, hogy rakjuk össze őket, és önkéntesként rakták, vitték máris. Ők, akik talán először jártak
itt - reméljük jövőre is jönnek -, ha látták, hogy segítség kell,
hogy mozdulni kell, mozdultak, mert otthon érezték magukat.
Nekik, és mindenkinek, még Gundel Takács Gábornak is köszönjük, hogy a „Maradj talpon”-ban a minap (október 9-én) feltette a kérdést: hol tartották meg a Magyar Népdal Napját?
Amire tudta a játékos a helyes választ: Martonvásáron!
| Nagy Árpád
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