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03. oldal
A SZÁMADÁS IDEJE

12. oldal
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

17. oldal
MAJDNEM KOCKA

„Idősekről, fiatalokról,
eseményekről... Martonvásárról
faggattuk városunk első emberét.”

Martonvásáron október 12-én
8 egyéni képviselőt és
polgármestert választunk.

A Beethoven Kockára kiírt
sütipályázat 2. helyezettje árulta
el sikere titkát.

20. oldal

06. oldal

Az Anyatej Világnapja
Augusztus elsején 200-an ünnepelték

A nemzettudat sarokköve...
75 évvel ezelőtt tört ki a második világháború

10. oldal
Szeptember 11-14.
A rendkívül színes és érdekes programkínálat miatt több ezer fős látogatói létszámra számítunk

ESEMÉNYEINK
SZEPT. 11.

KIÁLLÍTÁS ÉS „SZÉP PORTA” DÍJÁTADÓ

SZEPT. 20.

ÁLLATI JÓ NAP
10.00 órától
Sporttelep utcában

SZEPT. 22.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
17.00 órakor
Brunszvik-Beethoven Központ

SZEPT. 27.

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
14.00 órakor
Bajcsy-Zsilinszky utca és Hunyadi út

SZEPT. 30.

BIZOTTSÁGI ÉS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
18.00 órától
Geróts-terem

OKT. 11.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától
TSZ udvar

OKT. 12.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
Részletek a 12. oldalon

OKT. 18.

KEMENCEAVATÓ ÜNNEP ÉS
FŐZŐVERSENY
Részletek:www.martonvasar.hu/kemenceavato

18.00 óra
Brunszvik-Beethoven Központ
SZEPT. 12.

SZEPT. 13.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS, MAJD
ÁTADÓ ÜNNEPSÉGEK ÉS ÜNNEPI MŰSOR Részletek:
www.martonvasar.hu/martonvasarinapok
16.00 órától
KultúrVásár, egész napos események
Részletek:
www.martonvasar.hu/martonvasarinapok

7.00 órától
SZEPT. 13.

MAVIR NYÍLT NAP

10.00 óra és 14.00 óra
7. sz. főút, Budai út folytatása Tárnok felé

SZEPT. 14.

MAGYAR NÉPDAL NAPJA
Részletek:
www.martonvasar.hu/martonvasarinapok

7.00 órától
SZEPT. 20.

CSALÁDI SPORTNAP

9.00 óra
Brunszvik-kastély parkja

MI VAN A
KONNEKTOR
MÖGÖTT?
NYÍLT NAP A MAVIR-NÁL
A Martonvásári Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva a
MAVIR martonvásári alállomása megnyitja kapuit, hogy az
érdeklődők – kicsik és nagyok – bepillantást nyerhessenek a
hazánk villamosenergia-ellátását biztosító hálózat és
alállomás működésébe.
Helyszín: MAVIR ZRt. martonvásári alállomása
Martonvásár, 7. sz. főút, Budai út folytatása Tárnok felé
Látogatási időpontok:
2014. szeptember 13. 10.00 óra és 14.00 óra
További információ, csoportok előzetes bejelentkezése: az
info@mavir.hu e-mail címen vagy a 06-1/304-1780-as
telefonszámon.
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„ELJÖN A
SZÁMADÁS IDEJE”
Idősekről, fiatalokról, eseményekről, fejlesztésekről, eredményekről és még előttünk álló feladatokról, egyszóval Martonvásárról faggattuk
városunk első emberét.
FM: Jól emlékszem, hogy négy évvel ezelőtt szobája
falán kevesebb dolog volt?
SzT: Igen, ha körbenézünk, akkor az elmúlt négy év kihívásaira, sikereire való emlékezés és a következő négy év feladatai is láthatók. Egy levél Orbán miniszterelnök úrtól,
amelyben tájékoztat, hogy a kormány átvállalta Martonvásár
minden adósságát, azt hiszem, hogy ez a siker kategóriájába
tartozik. Ami még az eredmények közé sorolható az három
fénykép. Az egyik az állomás épülete a harmincas-negyvenes évekből, tehát a régi mivoltában, amit sikerült megújítani, hála a martonvásáriak elégedetlenségének, az ebből kifolyó nyomásnak, amit a MÁV vezetőségére sikerült gyakorolni.
A mellette lévő fénykép az iskola épületét mutatja eredeti
mivoltában, mostani állapota már igencsak hasonlít erre, és
a harmadik kép, az pedig azt mondanám, hogy egy közös
eredmény az előző kormányzattal, mert ez a polgármesteri
hivatal, illetve a községházának a régi épületét mutatja. Ez is
fölújíttatott, még tulajdonképpen az előző képviselő testület
kezdeményezésére, de mi fejeztük be a munkát
FM: Marad feladat?
SzT: A műholdkép, ami Martonvásárt és környékét mutatja,
a feladatot is mutatja. Ezen látszanak azok a területek is,
ahová vállalkozásokat szeretnénk letelepíteni. Az elmúlt
négy évben a gazdaság megerősítése talán nem volt olyan
sikeres Martonvásáron, mint a többi szegmens. Ezek a vállalkozások, amelyek majdan finanszírozzák a város működését, azokat az épületeket, intézményeket, amelyeket most
létrehoztunk.
FM: Nyugtasson meg polgármester úr, hogy a város
működése ettől függetlenül is, pénzügyi szempontból
rendben van!
SzT: Minden évben hiány nélkül tudtunk működni. Utalásom arra vonatkozott, hogy ha a jövőben tartalmasabb városi életet szeretnénk kialakítani, a kulturális intézményeinket, immár az Óvodamúzeumot, az új könyvtárat,
közterületeinket élettel akarjuk megtölteni, akkor ehhez bizony forrásokra van szükség. Működő vállalkozások kellenek, amelyek helyben is adóznak, és munkahelyet teremtenek. A következő öt évnek ez lesz az egyik legnagyobb
kihívása.
FM: Alapvetően ez nem egy tipikus önkormányzati
feladat azért, ezt tudjuk ugye?
SzT: Nem tipikusan. A feltételek megteremtése viszont igen.
Hogy szívesen jöjjenek ide a vállalkozások, olyan infrastruktúrát, adózási környezetet kell kialakítani, ami vonzza a befektetőket. Uniós támogatások Martonvásárra hozatalán kell
majd igen erősen dolgoznunk.
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FM: Továbbra is kerékpározik és megkérdezi mindenkitől, hogy van? Visszakérdeznek a polgárok, hogy a
polgármester úr hogy van?
SzT: Gyakran kerékpáron közlekedem a városban, és az emberekkel beszélgetni, az jó dolog. Amikor megkérdezem,
hogy éppen mit csinál a martonvásári háziasszony a kiskertben, akkor ez érdekel, mert nyilván én is a saját kiskertemben otthon ugyanúgy ápolom a virágokat, mint
ahogy a város lakói. Szívesen veszem, amikor a kérdés
visszafele is szól, és arról kérdeznek, hogyan érzem magam, mik a legfontosabb városi teendők..Ha megépítendő
aszfaltcsíkról, járdáról van szó, vagy a virágosabb főtérről, a tanácsokat is megfogadom .
FM: Akkor a nehezebb kérdés, hogy mit mondanak,
hogy vannak a martonvásáriak?
SzT: A martonvásáriak szerintem úgy vannak, mint Magyarország polgárai általában. Látják azt, hogy megtettünk
egy utat, eljutottunk valahonnan valahová, de azt nem
mondhatnám, hogy teljes mértékben elégedettek. A napi
gondok őket is sújtják. Azt mondanám, hogy realisták, és
tisztában vannak az elért eredmények tartalmával, ugyanakkor azt is látják, mi az, ami még nem működik, amit még
javítani kell. Sok ötletet, javaslatot kapok tőlük. Összegezve,
úgy gondolom, hogy a martonvásáriak jobban érzik magukat, mint tíz évvel ezelőtt, de kevésbé jól, mint tíz év múlva.
FM: Mik a neuralgikus pontok?
SzT: Az utak, járdák minősége mindenképpen egy ilyen terület. Aztán, amiben az emberek szeretnének nagyobb biztonságot, az például az egészségügyi ellátás. De ugyanígy
felsorolhatók az öregkorral, a szociális ellátással kapcsolatos
gondok, ami csak részben jelent önkormányzati feladatot.
Ami még kihívás számunkra, hogy az iskola 21. századi
felszereltségű legyen. A művészeti iskola bővítése szintén
03

terveink között szerepel a következő öt évben, és a
martonvásári sportolási lehetőségek javítása is, egy új sportcsarnok, valamint műfüves focipálya is.
FM: Martonvásár nem arról híres, hogy iszonyatosan
sok munkanélküli él itt. Ha ide települ egy gyár, akkor
ide is kell hoznia a munkásokat?
SzT: Részben igen. Amikor megjelennek a különböző cégek
és megfogalmazzák, hogy milyen munkaerőigényük van, akkor valóban ez csak részben lehet helyben kielégíteni, bár
akik Martonvásárról Budapestre, Fehérvárra, egyéb környező városokba járnak dolgozni, azok szívesebben dolgoznának
itthon.
FM: Mik azok a dolgok amikre azt mondják hogy na
ezek a legjobb dolgok Martonvásáron, és ez egyezik-e
azzal, amit mint polgármester gondol?
SzT: Ami jó dolog az valóban a belváros fejlesztése, az Emlékezés tere, az új főtér kialakítása, a kulturális központ, az
Óvodamúzeum, a Szent László sétány, a járási hivatal, a felújított iskola épülete, ezek azok, amik úgy gondolom, hogy
mindenki részéről kritika nélkül megfogalmazódnak. Másik
kérdés, hogy a fölújított utakkal kapcsolatban sokszor elhangzik, hogy miért pont azt az utat, miért pont azt az utcát,
miért pont azt a járdát és miért nem másikat?
FM: És miért?
SzT: A válasz, hogy elindulunk a város közepétől, és kifelé
indulva fejlesztünk, a másik szempont, hogy a legforgalmasabb utakat, járdákat javítottuk meg. Ez persze nem vigasztalja azokat az embereket, akiknél nem volt felújítás. Az ő
igényük is jogos, hogy jó úton jussanak el a saját kapujukig,
de ez majd a következő időszakok feladata.
FM: Mi történik akkor, ha a kultúra olcsón és ingyenesen nem működik? Mi történik akkor, ha a nagyobb
cégek nem jönnek Martonvásárra, a kulturális központot pedig mégis működtetni kell?
SzT: Bízunk benne és sokat dolgozunk azon, hogy legyenek
olyan forrásaink, elsősorban a vállalkozások adóiból, amelyek biztosítják intézményeink fennmaradását. A másik lehetőség és feltétel az ésszerű és felelős gazdálkodás. Mindig
megtaláljuk majd azokat a forrásokat, amelyek a kultúra és
az élhető város feltételeit biztosítják. Pályázatokra mindig
számíthatunk, mert a következő hétéves Európai Uniós ciklusban komoly források állnak rendelkezésre.
FM: Intenzívebb kulturális élet és talán egy picikét
iparosabb élet várható?
SzT: Azt nem mondanám, hogy iparosabb, mert inkább
olyan jellegű vállalkozásokat szeretnénk ide hozni, amelyek
környezetbarátak. Elsősorban a szolgáltatóipar felé nyitnánk, illetve mezőgazdasági feldolgozó jellegű vállalkozásokat, semmiképpen sem gyáróriásokra, szennyező gyárakra
kell gondolni, hanem az olyan gazdasági vállalkozásokra,
amelyek 21. századi technológiát használnak.
FM: Tehetséggondozásról kiadványa jelent meg…
SzT: Sok szülő keresett meg, hozzátartozók, utcabeliek, hogy
próbáljunk segíteni olyan gyerekeknek, akinek a tehetsége
megvan ahhoz, hogy akár a művészetben, tanulásban, sportban kiemelkedőt alkossanak, de az anyagi feltételek a
családban szűkösebbek. Ilyenkor az ember segít.
FM: Hogy történt a gyermekek kiválasztása?
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SzT: Aki ismeri ezeket a fiatalokat, írt egy levelet a polgármesterhez. Ez lehetett apuka, anyuka, nagymama, rokon,
utcabeli, ismerős, vagy éppen a gyerek oktatója. Jelezte, hogy
van egy tehetséges fiatal, aki érdemes a támogatásra. Utána
a Tehetséggondozó Alapítvány segítségével elkészül a helyzet objektív felmérése, majd a javaslat, hogy melyik gyereket, milyen módon, milyen eszközzel, összeggel érdemes támogatni.
FM: Jól tudom, hogy aki segítséget kért eddig, az kapott is?
SzT: Igen, hála Istennek mindenkinek segíteni tudtunk. Inkább talán azon lepődtem meg, hogy viszonylag kevesen
kértek támogatást ahhoz képest, hogy mennyi tehetséges
gyerek van.
FM: A fiatalokat segíti, de az idősekkel is jó kapcsolatot ápol. Bármilyen rendezvény, vagy akármi történik
is, néhány nyugdíjas bizonyosan segít. Őket hogyan sikerült megnyerni?
SzT: Úgy gondolom, hogy az idős emberek megbecsülése a
társadalomnak egy olyan mércéje, amit évszázadokon keresztül fontosnak tartottak. Talán az utóbbi pár évtizedben
kevesebb megbecsülést kaptak az idős emberek, mint amen�nyi kijárt volna nekik, de úgy érzem, Martonvásáron ez is
változóban van. Sok olyan példakép lebeg előttünk, a nagymamától, nagyapától kezdve az idős művészemberen keresztül egészen a tudósokig, akitől lehet tanulni, akár otthon
akár az utcán sétálva idős emberekkel beszélgetve. Úgy gondolom, hogy az ő megbecsültségük mindenképpen fontos
mércéje annak, hogy a martonvásári társadalom mennyire
értékközpontú.
FM: Martonvásári Napok, ismét. Szépek az emlékek,
de lesz megint olyan, mint régen?
SzT: Én magam a kilencvenes évek elején fiatal családos
emberként kerültem Martonvásárra. Remek érzés töltött el
nyaranta a rendezvények alatt, amelyek színvonalukkal
nem csak a helyieknek jelentettek sokat, hanem a környékbelieknek is. Fontos erény, hogy a martonvásáriak szívesen
vesznek részt az ilyen rendezvények szervezésében. Ahogy
akkor, úgy most is számítunk nagyon sok önkéntes munkájára.Egyfajta társadalomszervező erő az, ha rendezvényeket
tudunk tartani, mert összekovácsolja az embereket, közelebb hozza egymáshoz. Olyan értéket teremt, húz elő a közösségből, amelyek ezen rendezvények nélkül rejtve maradnának.Csak hab a tortán, hogy értékes előadókat is
Martonvásárra hozhatunk, és hagyományt teremthetünk
azzal, hogy a magyar népdalt és a magyar népzenét elhozzuk ide, otthont adunk nekik. Hosszú távon gondolkodunk,
és mindazt a tradíciót, amivel Martonvásár rendelkezik,
szeretnénk életre kelteni.
FM: A lap megjelenésekor egy hónapnyi idő lesz már
csak a választásokig.
SzT: Négy évente eljön a számadás, az értékelés ideje. Arra
kérem a martonvásáriakat, minél nagyobb számban éljenek
jogukkal, hogy megválaszthatják saját vezetőiket. Ha sokan
nyilvánítanak véleményt, a következő ciklusban is jó eséllyel
folytatható városunk fejlesztése. Csak rajtunk múlik, össze
tudunk-e fogni továbbra is.
| Nagy Árpád
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MÚLTIDÉZÉS

KIÁLLÍTÁSOK A KÖNYVTÁRBAN
Kizmus Lajos múltidéző írása Martonvásárról
- negyedszázad megvalósult álmairól - a megtett lépcsőfokokról - hosszú gondolatsort indított el bennem. Gondolom sokunkban, akik itt
élünk Martonvásáron, és részesei vagyunk a
múltnak.

Pletser Róbert és Tamás, Kiss Gábor, Pápayné Ági és
Zámbó Judit szinte napokra beköltöztek a könyvtárba, hol
egy-egy értékes könyvet hoztak, polcokat állítottak fel, nyomdai munkákat végeztek, riasztóberendezést szereltek be. Erre
nagy szükség is volt, mert olyan értékes könyvek eredeti példánya volt látható, mint például Napóleon törvénykönyvének
egyik példánya, a Thuróczy Krónika, Nagy Péter cár memoárA legnagyobb elismeréssel és szeretettel olvastam a Forum
jainak 1730-ban kiadott kötete, vagy a koraközépkori fa- és
Martini augusztusi számában az említett személyek, kis közöscsonttáblával borított könyvek, díszes céhkönyvek…
ségek nevét, akik emlékezetessé tették a Martonvásári Napok
A vitrinek üvegfala mögül csendes méltósággal „szóltak” a
eseménysorozatát, de úgy érzem, ha felsorolásról van szó, a felkönyvek. A XII. századról, amikortól kezdödően bőrrel, bársorolás legyen teljes, s ide kívánkoznak Üvegesné Hornyák
sonnyal borították őket, egészen napjainkig, az egyszerű
Mária által rendezett helytörténeti és képzőművészeti kiállítámegjelenésű kiadványokig. A tablókon szemelvényeket is
sok, valamint a Városi Könyvtár neve is. A Martonvásári Napok
láthattunk a könyvkötészet régi híres műhelymunkáiból.
rangját emelték azok a kiállítások is, amelyeket a Városi
Pletser Tamás akkor még gimnazista volt, és már akkor is
Könyvtár rendezett. A könyvtár nevét és elismertségét éppen
gyönyörű virágcsokrokat készített, s előtte nem volt akadály,
a rendezvényei és kiállításai alapozták meg.
ha zárva volt a könyvtár vaskapuja, úgyis elkészítette a viMúltidézésnek szánom, hogy megosztom
rágkompozícióját. Szellemi közösséget
Önökkel a gondolataimat. Nem szeretném,
„Hogy emberként élhetünk
vállalt a kiállításért, akiket akkor isha Martonvásár lakói elfelejtenék azt a
és tisztességes emlékeket
merhettem meg Dr. Bogdán Emil, Dr.
kulturális értéket, amely több mint három
hagyhatunk hátra, azt a
Lencsés Ferenc, Kovács György,
évtized alatt megvalósult városunkban.
papírnak köszönhetjük.”
Orosz Ákos és Márti. Ők a későbbiek(Plinius)
ben is segítették a munkám. Az akkori
A kiállítások rendezése iránti szeretetem
Képes Újságban megjelent cikk László
1976-ban kezdődött, amikor Martonvásárra kerültem és a
Ilona tollából, s a Martonvásárhoz oly nagy szeretettel kötőkönyvtár vezetője lettem. Remélem, vannak még néhádő Környei Elek tudósítása a Magyar Nemzetben úgy látnyan, akik emlékeznek A könyvkötészet múltja és jelene
szik elegendő volt, hogy Martonvásár apraja-nagyján kívül
című kiállításra, amelyet a Könyvtár a községi KISZ BizottIBUSZ-csoportok, vidéki gimnáziumok osztályai is látogassággal hívott életre. Ez a Pliniustól való idézet nyitotta meg
sák a tárlatot. A kiállítás nagyon jó alkalmat teremtett a tára tárlatot, amelynek anyaga bemutatta, hogyan szolgálta a
latvezetéssel egybekötött rendhagyó órákra, könyvtárhaszkönyvkötészet művészete az álatalános emberi kultúrát az
nálati ismeretekre. Ekkor alakult ki a kapcsolatom a
ókortól napjainkig. Tekintettel arra, hogy a könyvészeti ritBeethoven Általános Iskola tanáraival.
kaságok nagy része a tordasi katolikus pap, Csupor Zoltán
A mai napig is szeretettel őrzöm azt a Bach-lemezt, amit a
és Váci György (1919-1995) ferences barát könyvkötőműVáci Közgazdasági Szakközépiskola III. osztályától kaptam a
vész gyűjteményéből származott, (Váci György munkái a
kiállítás megtekintése után.
Vatikáni Könyvtárban is láthatók) elegendő ok volt arra,
„Öröm volt Martonvásárra jönni! Köszönjük a páratlan érhogy az akkori tanácsi és pártvezetés „érdeklődésének” ketékű kultúrtörténeti kiállítást, a könyvtörténeti csemegéreszttűzébe kerüljön a könyvtár. Sikerült megrendezni a
ket. Az újabb találkozás reményében búcsúzunk: Farkas
kiállítást, ez elsősorban annak is köszönhető, hogy a községi
Mária tanárnő és tanítványai.”
KISZ Bizottság is felelősséget vállalt, s ekkor tapasztalhat1976-ban a Martonvásári Községi Könyvtárból indult orszátam meg azt az összetartó szellemi közösséget, amely a kégos vándorútjára ez a kiállítás.
sőbbi évtizedekben is meghatározta a munkám. A fiatalok
| Chilla Neutsch Szilvia
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„A NEMZETTUDAT
SAROKKÖVE:
AZ ŐSÖK
HŐSIESSÉGÉRE VALÓ
EMLÉKEZTETÉS”
Martonvásár az első és a második világháborúban – a történeti források és visszaemlékezések tükrében 1.
A most induló sorozatunk célja, hogy nem időrendben,
hanem a témával kapcsolatban felmerülő problémák
aktualitásához stb. igazodva, közzétegyünk olyan, a
vonatkozó dokumentumokból megismert tényeket és
adatokat, amelyekkel kapcsolatban szívesen veszünk
minden kiegészítést és építő kritikát is.
Az alcímben említett téma feldolgozását a vonatkozó
szakirodalom és az anyakönyvek tanulmányozásával megkezdtem. Örömmel jelenthetem, hogy a világháborús áldozatainkra vonatkozó adathézagok közül jó
néhányat máris sikerült eltüntetnem. Mi több: munkám
során felfedeztem több olyan martonvásári személyt is,
akiknek a neve az emléktáblákról lemaradt. A martonvásári temető bejárását szintén elkezdtem, s ez máris
több igen érdekes, olykor pozitív, máskor meghökkentő,
vagy épp lehangoló eredményhez vezetett. (Ennek a
folytatásához minden segítséget szívesen veszek!)
Az Önöktől kölcsönbe kapott és/vagy közcélból ide is
ajándékozott ereklyék (emléktárgyak, képek, levelek
stb.) gyűjtése is szépen halad. Köszönöm, és változatlanul
kérem mindazok segítségét, akiknek az elbeszélései,
tanácsai, biztatásai nélkül aligha boldogulnék. Hangsúlyozni kívánom: nem az a fő célom, hogy (bár ez is fontos)
egy adathalmazt tartalmazó nyilvántartást tegyek le a
köz asztalára, hanem hogy elsősorban a hozzátartozók
elbeszéléséire, emlékmorzsáira és az általuk őrzött személyes iratokra (levelek, naplók stb.) alapozva közelebb kerüljünk a martonvásári hősökhöz és
mártírokhoz, akik egykor hozzánk hasonló, hibáktól
nem mentes emberek voltak, a sorsukat illetően pedig
méltóvá lettek arra, hogy emléküket az utókor számára
megörökítsük. Bár az ősök sírhelyének gondozása a kötelességünk, a hagyományápolásnak („a hamvak őrzése”
mellett), elsősorban „a láng továbbadása” a feladata.
A visszaemlékezéseket, képeket és egykorú írásos dokumentumokat azonban változatlanul Önöktől remélem,
ezért minden megkeresést örömmel fogadok.
[A telefonszámom: 22 460-526, az email-elérhetőségem: hornyakmaria.mv@gmail.com]
Tisztelettel és köszönettel:
| Üvegesné Hornyák Mária
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„Európa nagy részén 1939 nyara hosszú és szép volt... Sokak
lelkében különös egyensúly alakult ki: úgy tűnt, hogy az
idő a béke és a háború között lebeg félúton. Ez a hangulat
tükröződött a nagy fővárosok kancelláriáiban is, ahol nem
volt nyoma annak a lázas izgatottságnak, amely 1914 júliusában vagy 1938 szeptemberében uralkodott.”
Ez utóbbival utal a History című világtörténelmi magazin
vonatkozó különszáma a Németország, Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország között 1938. szeptember 29-én,
Münchenben aláírt megállapodásra, amellyel Hitler partnerei
áldásukat adták Csehszlovákia szétdarabolására, abban
reménykedve, hogy ezzel megakadályozhatják a Molotov–
Ribbentrop-paktum létrejöttét, vagyis az újabb világháború
kirobbanását. Ez azonban nem sikerült. Nem sikerülhetett,
hiszen ennek a magvait éppen ők hintették el, amikor a
„Nagy háborút” lezáró, Párizs környéki békéket megalkották.
A hetvenöt éve, 1939. szeptember 1-jén kirobbant második
világháború két totális diktatúra (a hitleri és a sztálini) ös�szecsapását, s egyben két szélsőséges ideológia tobzódását
hozta. A nácizmus fő szörnyűsége a holocaust volt, míg a
sztálini bolsevizmus bűnei közé a Gulág munkatábor-rendszer kialakítása és az ukránok milliós tömegének szisztematikus éhhalálra ítélése tartoznak. Ráadásul 1914–1918-cal
ellentétben Magyarország 1944-ben hadszíntérré lett. Ezek
az okai annak, hogy – míg „a Nagy háborúnak” szinte csak
katonaáldozatai voltak –, a második világháború rendkívül
sok civil életet is kioltott.
Martonvásár második világháborús márványtábláin 164 hősi
halott és mártír neve látható. A betűrendes lista harcban
elesett, eltűnt, betegségben és/vagy a hadifogságban elhunyt
katonákra, valamint a holocaust és a háború egyéb polgári
áldozataira emlékeztet.
Magyarország 1944. március 19-én német megszállás alá
került. Míg a szövetségesek az előző években csak néhány
légitámadást intéztek ellenünk, április 3.-ától rendszeresen
bombázták Budapestet. Egy ilyen légi csatában zuhant le annak
a 25 éves müncheni pilótának (Paul Streuff) a gépe, akit a
martonvásári plébános 1944. július 2-án jegyzett be a halotti
anyakönyvbe. Időközben a községből elhurcolt zsidók (néhány
kivételtől eltekintve) megérkeztek Auschwitzba, sőt: ekkor

A 92 éves Pató Gábor bácsi, aki a háború után a Szovjet hadifogságot
is elszenvedte, 1948 októberében hazatért. A képen unokájával,
Izabellával és a kis dédunokájával, Mátéval látható.
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már néhányan nem is éltek. (Augusztus 5-éig a többiek
gázkamrába küldése is megtörtént.)
Október 6-án a 2. Ukrán Front Máramarostól Pancsováig
támadásba lendült azzal a céllal, hogy a Kárpát-medencén
előretörve még az angolok és amerikaiak előtt elérjék Berlint.
Ezzel hazánk egész területe fokozatosan hadszíntérré lett.
December 7. és 10. között a 4. gárdahadsereg felzárkózott a
Margit-vonalnak a Balaton és a Velencei-tó közötti, a 46.
hadsereg pedig a Velencei-tó és a Duna közötti szakaszára.
Ez volt a Székesfehérvár környéki, és 1945. március végéig
tartó harcok nyitánya, amely Martonvásárt is közelről érintette. December 6-án, illetve 7-én a keményen ellenálló német
és magyar katonák közül egy pestszentlőrinci tizedest és egy
sukorói honvédet aknatalálat ért, míg a harmadik hősi halott,
egy hivatásos hadnagy, a martonvásári katolikus egyház
halotti anyakönyve szerint „harcban esett el”.
Ráckeresztúr december 8-án került szovjet kézre. Utána
folytatódtak a harcok, és az aknaszilánkok, gránátok és géppuska golyók a közeli és távolabbi környék lakosságát egyáltalán nem kímélték. Így lett december 8-a Kismarton puszta
történetének talán leggyászosabb napja. Sorozatunk következő részében erről szeretnénk szólni.
| Üvegesné Hornyák Mária
* címlap fotó: A hadiözvegy id. Kövesdi Jánosné vörös fenyőből készült sírfelirata, amellyel az unoka (szintén János) a Donnál hadifogságba került, majd elhúnyt nagypapájára is emlékeztet.

KÉRDÉS KÉT KERESZTTEL
KAPCSOLATBAN, ELSŐSORBAN
A KEDVES KISMARTONI LAKOSOKHOZ:
Az első nagy, és a fűben fekvő fakereszt, amelyről
időközben a fém korpusz eltűnt, a Dreher-időkbe vezet vissza bennünket. Vidáné Jutkáéknak köszönöm,
hogy erre felhívták a figyelmem, ma ugyanis ők laknak annak az uradalmat igazgató Bartsch családnak
a hajdani telkén, amelynek a kertjében a kereszt látható. Arról, hogy az iglói Bartschék mikor kerültek
ide, nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy a Zoltán nevű
fiuk, aki utóbb apja örökébe lépett, 1897-ben már
Martonvásáron született. A szóban forgó kereszten a
„B. I.” monogram, évszámul pedig 1919 szerepel.
Abban az évben a vörös-, majd a fehérterror tombolt,
így az is elképzelhető, hogy a család egyik Iván keresztnevű tagjára utal… Vajon az említett keresztről
tud-e valaki valamit.
A másik fakereszt, amelyről a kép készült, a Polgármester úrtól tegnap került hozzám. Kezdetben a kismartoni bejárónál, a gyomok között árválkodott. A felirata
szerint egy HEINZ MÖNCH nevű, a környékben elhunyt német vagy osztrák katonára emlékeztet, amire
a kereszten látható katonai vaskereszt utal. A hozzátartozók szúrhatták le a fejfát, de jó lenne tudni, hogy
mikor. Elképzelhető, hogy előtte valakivel beszéltek is
a kismartoniak közül…

Az első világháborút megjárt Szeidl Jánosnak mind a négy fia részt
vett a második világháborúban. Közülük azonban a képen látható
János (Szénásiné Márti édesapja) és a fivére, Márton sosem tért
vissza.
FORUM MARTINI / 2014. SZEPTEMBER

Az információt Üvegesné Hornyák Mária várja.
Tel: 22/460-526. E-mail: hornyakmaria.mv@gmail.com
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TÍZEZREDIK ÜGYFÉL
A MARTONVÁSÁRI
KORMÁNYABLAKBAN
Nemrég számolhatott be a Kormányhivatal az év elején átadott kormányablaknak otthont adó Martonvásári Járási
Hivatal épülete külső rekonstrukciójának befejezéséről. Az
ünnepélyes átadás alkalmával többek között Tállai András
államtitkár méltatta a beruházásban résztvevő önkormányzat együttműködését csakúgy, mint a külső homlokzat és
nyílászárók kiválóságát.
A kormányablak 2014. március 6-i megnyitása óta a lakossági visszajelzések alapján is elmondható, hogy a járási hivatalba integrált kormányablak kivívta az ügyfelek elégedettségét. Ezt támasztja alá az a tény, hogy míg februárban a
Járási Hivatal Martonvásári Okmányirodájában 612 ügyfél
jelent meg, augusztusban ez a mutató 1713 volt, ami 180%-os
növekedést jelent.
A martonvásári, úgynevezett második generációs kormányablakban (egy helyen intézhetők okmányirodai és kormányablakos ügyek) az ügyfelek 85%-a okmányirodai ügyeket
intéz, ennek körülbelül 75-80%-a személyi okmánnyal (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély…), míg a fennmaradó 20-25% jellemzően gépjárművekkel kapcsolatos ügy. Az

ügyfelek körülbelül 15%-a jelentkezik újonnan intézhető
kormányablakos ügyekkel kapcsolatban, mint pl. családi pótlék, GYES, nyugdíj, TAJ kártya, tulajdoni lap iránti kérelem,
illetve tájékoztatást kér.
A megnyitás óta 10.000 ügyfél 12.850 ügyben kereste fel
a Martonvásári Kormányablakot. Külön örömünkre szolgál,
hogy az ügyfelek több mint egynegyede a járás illetékességi
területén kívülről érkezik a kormányablakba.
A 2013-ban létrejött járási rendszer és ezen belül a járási hivatalon belüli bizalom érzékelhető azáltal, hogy 2014. szeptember 3-án a tízezredik ügyfél, Nagy Péter martonvásári
lakos kereste fel feleségével együtt a kormányablakot, vezetői
engedély és tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés céljából.
A tízezredik ügyfelet Dr. Koltai Gábor hivatalvezető köszöntötte.

BÚCSÚ A MEGYEI
KÉPVISELŐI
MUNKÁTÓL

Augusztus 22-én a választások előtti utolsó soros Fejér Megyei Közgyűlés volt a megyeházán.
A közgyűlés elején Törő Gábor elnök úr megemlékezett a most,
rövid, súlyos betegség után elhunyt Pleizer Lajos alelnök úrról,
és egy perces néma felállással adóztunk emlékének.
Az első napirendi pontban megválasztottuk a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság tagjait Dr. Mikó Péter elnök, Dr. Szabó
László alelnök és Nagy Károly István tag személyében.
A továbbiakban beszámolót fogadtunk el a Fejér Megyei
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, majd javaslatokat szavaztunk meg a Fejér Megyei
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására,
pályázat benyújtására törvényben biztosított megyei önkormányzati támogatás elnyerése céljából. A Székesfehérvári
Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány kapcsán az alapítói jogok
átadás-átvételére, valamint a Fejér Megyei Területfejlesztési
Program véglegesítésére.
A közgyűlés berekesztése előtt Törő Gábor elnök úr megköszönte a képviselők négy évi munkáját, majd Dr. Molnár
Krisztián főjegyző is köszönetet mondott, és kívánt mindnyájunknak sok sikert a továbbiakra.
| Farkas Erzsébet
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BÉKE-BELI-BÉKE-BULI
Már nagyon sokadszor volt a Béke utcában buli. Most
augusztus 29-én este jöttek össze kicsik és nagyok.
Röviden a bulik története: 1989-ben kezdődött „terasz partikkal”, négy család: Eisenbacherék, Illésék, Kantárék és
Provodáék voltak az „alapozók”. Nemsokára kiterjedt a buli
az egész Béke utcára. Eleinte az Almási térnek elnevezett
üres telken, majd annak beépítése után az utcán mulattunk.
A zenét Provoda Jodesék biztosították, az evés-ivás, asztalokszékek piknik alapon voltak és vannak ma is.
A Béke-Beli-Béke-Bulik mindig nagyon jó hangulatú, hajnalig tartó események voltak. Táncoltunk, énekeltünk, beszélgettünk, nemcsak Békebeliek.
De a mostani este gazdagodott egy paródia show-műsorral
is, és a gyerekeknek a szervezők: ugrálóvárat is állítottak.
A műsor nagy sikert aratott, megnevettettek bennünket a
szereplő urak. Megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük Őket, sok idejüket áldozták arra, hogy egy vidám estét
szerezzenek nekünk.

„MI LESZEK,
HA NAGY LESZEK ?”
RAJZPÁLYÁZAT

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Magyarországi Református Egyház, Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió, Fiatalkorúak Drogterápiás Intézete keres pedagógus/tanár és segítő hivatású szakembereket,
Ráckeresztúri munkavégzésre. A munkakezdés várható ideje
2015. június, de a munkatársak kiválasztása 2014 -ben megtörténik. Az önéletrajzokat és max. egy oldalas motivációs
leveleket ide várjuk: tinirehab@kimm.hu
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Ők névsor szerint: Bartokos Tamás, Bitó Péter, Eisenbacher
Imre, Illés János, Kozma László (Kozi), Kozma Milos,
Provoda József, Provoda Jodi, Sári Csaba. Köszönjük
nekik. Reméljük, hogy hagyománnyá válik a Békebeli rendezvényeken a szereplésük, és talán bővebb körben is megismerhetik Őket erről az oldalukról is.
| Farkas Erzsébet

A martonvásári Óvodamúzeum, az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete gyermekrajz-pályázatot hirdetett óvodás gyermekek részére.
A pályázó ovisok lerajzolhatták, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek.
Amellett, hogy közel 100 alkotás érkezett, azok minősége is
igen magas volt, így hosszas tanakodás után döntött csak
augusztus 29-én a háromfős zsűri (Pázmány Ágnes,
Harcsa Tiborné Hornyák Katalin és Gucsekné Pataki Edit).
Hogy pontosan kiket díjaztak, az szeptember 12-én derül ki
az Óvodamúzeumban a kiállítás megnyitóján és díjátadóján.

APRÓHIRDETÉS
A Zrínyi utcában beépítési korlátozottságú, kertészkedésre,
telephelynek alkalmas pihenőkert eladó.
Kisebb faház, konténer elhelyezhető rajta.
Tel.: 06 70/5040-733
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MARTONVÁSÁRI NAPOK
Kedves Martonvásáriak!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. szeptember 11. és 14. között (csütörtöktől vasárnapig) tartandó Martonvásári Napokat idén közösen rendezi meg a
Brunszvik-Beethoven Központ, valamint a Martonvásári Kulturális Egyesület, Martonvásár Város Önkormányzatának
támogatásával. Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra, amelyekről pontosabb részleteket a Forum Martiniban, az esemény szórólapján és a www.martonvasar.hu/
martonvasarinapok vagy a www.facebook.hu/bbkozpont
internetes oldalon találhatnak.
A rendkívül színes és érdekes programkínálat miatt országos
érdeklődésre, több ezer fős látogatói létszámra számítunk.
A nagyszabású, a város életében meghatározó jelentőségű
esemény biztonságos és gördülékeny lebonyolítása érdekében az alábbi rendkívüli intézkedésekre van szükség.

ÚTLEZÁRÁSOK
2014. szeptember 13-án (szombat) 04.00 órától
2014. szeptember 15-én (hétfő) 04.00 óráig

• A teljes Dózsa György úton (a lámpás kereszteződéstől a Kutatóintézet bejáratáig) és folytatólagosan a
teljes Brunszvik úton a Bajcsy-Zsilinszky utca leágazásáig,
• a Kodály Zoltán utcában a Malom utcától,
• Sétáló utcában,
• Emlékezés terén várhatóak.
Az M7-es autópálya felöli forgalom a Bajcsy-Zsilinszky út
felé lesz terelve.
Útvonal: Hunyadi u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Orgona út –
Pusztai József u./ Ady Endre u.- Budai út (Budapest, Székesfehérvár és Ercsi felé). A Pusztai és az Ady utcák egy irányban lesznek használhatók.
A lezárásoknál forgalomirányítás segíti majd a közlekedőket.
A lezárt szakaszokon lakók behajthatnak otthonaikba, a lakcímkártyájuk felmutatásával.

parkolási tilalom
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MARTONVÁSÁR - RENDEZVÉNYTÉRKÉP
Kastélypark, sziget
Rendezvényközpont
Dózsa György út
Óvodamúzeum
Emlékezés tere
Szent László sétány
BBKözpont
Für Elise kávézó
Elsősegély
Info pont
Mosdó

Arra kérjük a Rákóczi Ferenc, a Bajcsy-Zsilinszky, az Orgona,
a Pusztai és az Ady Endre utca lakóit, hogy saját, illetve a
hozzájuk érkező vendégek parkoltatását a rendezvény ideje
alatt próbálják megoldani otthonaik udvarán.
Teljes behajtási tilalom lép életbe a Dózsa György úton. Az
ott lakóknak kérésre parkolót biztosítunk, kérjük ezzel kapcsolatosan, a rendezvény napjait megelőzően, az alábbi telefonszámon keressék Tóth Zoltán osztályvezető urat:+36-20545-1805.
A rendőrség, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, valamint
egyéb szervek közlekedésének biztosítása érdekében a lezárt
útszakaszokon a parkolás a lenti menetrend szerint tilos! Az
esetlegesen ott hagyott autókat elszállíttatjuk. Az így keletkezett költségeket az autó tulajdonosának kell állnia.

PARKOLÁSI TILALOM
2014. szeptember 12. (péntek) 12.00 órától
2014. szeptember 15. (hétfő) 04.00 óráig
• A teljes Dózsa György úton lép életbe.

PARKOLÁSI TILALOM
2014. szeptember 12. (péntek) 20.00 órától
2014. szeptember 15. (hétfő) 04.00 óráig
•
•
•
•
•
•

Rákóczi Ferenc utcában,
Dreher utcában,
Bajcsy-Zsilinszky utcában,
Orgona utcában,
Pusztai utcában,
Ady Endre utca egy szakaszán:
a Tesco áruháztól a nyomdáig,
• Deák Ferenc utcában lép életbe.
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PARKOLÁSI TILALOM
2014. szeptember 13,( szombat) 14.00 órától
2014. szeptember 14. (vasárnap) 21.00 óráig
• Coop parkolóban lép életbe.

PARKOLÁSI TILALOM
2014. szeptember 13.(szombat) 07.00 órától
2014. szeptember 14. (vasárnap) 21.00 óráig
• Kodály Zoltán utcai parkolóban lép életbe.

KIEMELT, NAGYOBB PARKOLÓK

A rendezvényre érkezők a következő kiemelt nagyobb parkolókat vehetik igénybe:
1. Vasútállomás hivatalos P+R parkolói,
valamint a rakodóterület
2. Sportpálya
3. Kossuth tér
Felhívjuk a kedves lakók figyelmét, hogy a családokhoz érkező rokonok, barátok, ismerősök parkoltatását segítsék azzal,
hogy otthonaik udvarára beengedik a vendégeiket. Javasoljuk
továbbá, hogy a rendezvényekre érkező ismerőseik figyelmébe
ajánlják a vasúti, illetve busz közlekedést, mellyel Martonvásár,
Budapest és Székesfehérvár felől is, 30 perc alatt elérhető.
A Martonvásári Napok rendezvénysorozata kiemelt jelentőségű a város életében, ugyanakkor a forgalmi korlátozások és
a koncertek szükségszerűen kényelmetlenséget okozhatnak
a rendezvény környékén lakóknak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendezvény a szükségesnél nagyobb
mértékben ne zavarja meg az Önök nyugalmát.
Várjuk Önöket is szeretettel programjainkon, türelmüket és
megértésüket pedig ezúton is köszönjük! Bízom abban, hogy
a rendezvényen találkozunk!
Tisztelettel: | Pfiffer Zsuzsanna • BBKözpont igazgató
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ | 2014
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS,
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS

Tisztelt Választópolgárok!
A 2014. évi helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választással, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselő választással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
A Köztársasági Elnök Úr a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választását 2014. október 12. napjára
tűzte ki.
Martonvásár városban 8 egyéni (egyéni listás) képviselői mandátum szerezhető meg, továbbá 1 fő polgármestert választunk. Egyidejűleg szavazhatunk a megyei közgyűlés tagjainak megválasztása érdekében.
Érvényesen szavazni legfeljebb 8 egyéni listás képviselő
jelöltre, 1 polgármester jelöltre, 1 megyei listára - a jelölt
melletti, illetőleg a lista feletti körbe tollal tett két, egymást
metsző vonallal - lehet.
Polgármester az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapja a polgármester jelöltek közül. Szavazategyenlőség esetén időközi
választást kell tartani. Képviselő az első nyolc legtöbb szavazatot kapott képviselő jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén
a Helyi Választási Bizottság sorsolással dönt.
Választójog: Minden nagykorú magyar állampolgárnak és
az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhel�lyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz,
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választó és választható legyen. A Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként
elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen. Nem rendelkezik választójoggal az,
akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem
választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági
döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat, a választópolgár bármely választókerületben választható, nem választható, aki jogerős ítélet
alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban
elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
Mozgóurna iránti kérelem:
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága
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miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A kérelemnek legkésőbb 2014.10.12-én 15.00 óráig kell beérkeznie a HVI-hez,
illetőleg a választás napján a választópolgár szavazóköre
szerinti Szavazatszámláló Bizottsághoz.
Nem állandó lakóhelyen történő szavazás - átjelentkezés:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart. A kérelemnek legkésőbb 2014.10.10-én
16.00 óráig kell beérkeznie a helyi választási irodához.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az
országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:
• csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
• átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat
be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége
legalább a szavazás napjáig tart,
• az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe
kerül felvételre. (Átjelentkezők számára nincs kijelölt szavazókör.)
• mozgóurna kérelem lakóhelyre, (átjelentkezést igénylő)
tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási
hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre igényelhető. (Egészségügyi intézményben történő szavazásra nincs
lehetőség),
• Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.
Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése:
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében. Ez
lehet Braille-írással készült értesítő megküldése, könnyített
formában megírt tájékoztató anyag megküldése, Brailleírással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során (szavazást megelőző
9. napig kérhető), akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint kérte,
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hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és
akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a Helyi Választási Iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben
lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet, személyesen a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Helyi Választási
Irodához vagy levélben, az ügyfélkapun vagy a választások
hivatalos honlapján keresztül, a lakcíme szerinti választási
irodához nyújthatja be.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása:
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását szintén 2014. október 12. napjára tűzte
ki. Martonvásáron német nemzetiségek tekintetében került
kitűzésre a települési nemzetiségi önkormányzati választás
és került megállapításra a megválasztható képviselők száma
(3 fő), valamint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma
(nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok közül
legalább 5 fő).
Amennyiben Ön kérte bármely (tehát nemcsak a német)
nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételét, szavazatát az
adott nemzetiségi önkormányzat tagjaira a 800. számú szavazókörben (Új Óvoda – Csoportszoba Deák F. u. 3/a.) adhatja
le, abban az esetben is, ha Ön területi vagy országos nemzetiségi önkormányzatra szavazhat csak, mert helyi nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nem indult.
Ezen a választáson választójoggal az a választó rendelkezik,
aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. Nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, a nemzetiségek jogairól szóló
törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik és e nemzetiséghez tartozását a választási eljárásról szóló törvényben
meghatározott eljárási rendben megvallja.
A választópolgár lakóhelye szerinti településen, vagy 2014.
június 29-ig bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben. A nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba vétel iránti

kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet benyújtani.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatosan külön is be kell nyújtani a helyi választási irodákhoz (pl. átjelentkezési és mozgóurna kérelem).
Szavazókörök és a szavazókörök helyszínei:
001. SZAVAZÓKÖR NAGY ISKOLA – TANTEREM (Szent
László út 2.) (településszinten bejelentkezetteknek is)
002. SZAVAZÓKÖR FOGLALKOZTATÓ ISKOLA (Bajcsy-Zs. u. 32.)
003. SZAVAZÓKÖR NAGY ISKOLA – AULA (Szent László út 2.)
(mozgáskorlátozottaknak is)
004. SZAVAZÓKÖR RÉGI ISKOLA – EBÉDLŐ (Szent László út 2.)
005. SZAVAZÓKÖR ÚJ ÓVODA (Deák F. u. 3/A.)
800. SZAVAZÓKÖR ÚJ ÓVODA - CSOPORTSZOBA (Deák F. u. 3/A.)
(nemzetiségi)
Az SZSZB tagjainak listáját szintén honlapunkon tettük közzé. A szavazókörökhöz tartozó közterületekről Martonvásár
város honlapján tájékozódhat (www.martonvasar.hu). Az átjelentkezők tartózkodási helyük szerinti szavazókörben szavazhatnak.
Helyi Választási Bizottság: 2462 Martonvásár, Budai út 13.,
tel.: 06 (22) 460-004, fax: 06 (22) 460-229,
e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu
A HVB tagjai: Dr. Kiss Attila Balázs – elnök, Farkas Gyuláné
– elnökhelyettes, Benkő Sándor – póttag, Bogyó Ágota - póttag
Helyi Választási Iroda:
2462 Martonvásár, Budai út 13., tel.: 06 (22) 460-004,
fax: 06 (22) 460-229,
e-mail: jegyzo@martonvasar.hu
HVI vezető: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző
(06-22-460-233, jegyzo@martonvasar.hu)
HVI vezető helyettes: Miklósné Pető Rita
(06-22-569-227, onkormanyzat@martonvasar.hu)
Választási Információs Szolgálat (VISZ): Buda Gabriella
(06-22-460-233, titkarsag@martonvasar.hu)
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Farkasné Zámbó Judit
(06-22-569-207, farkasne.zambo.judit@martonvasar.hu)
|

Dr. Szabó-Schmidt Katalin • HVI vezető

HÓDFARKÚ CSEREPES LEMEZ
AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG!
EGYSÉGÁR: 1638 FT/M2 (bruttó)
Részletek:
www.martonacel.hu
vagy: +36 30/297-5104 telefonszámon
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MARTON TENISZ SE.
NYÁRI VERSENYEINK:

Július utolsó hétvégéjén 25-ik alkalommal rendeztük meg
az országos nyilt amatőr tenisz versenyünket az „MV Open-t”.

EREDMÉNYEK
A mezőny:
I.
Orosz József
II.
Nánási Dávid
III/IV. Zoboki Zoltán és Faragó Zsolt
B mezőny:
I.
Dávid Roland
II.
Dolinka Zsolt
III/IV. Kovács Roland és Aradi Gergely
A színvonalas és óriási csatákat hozó verseny családias hangulatát emelte Szijjártó Bernadett és férje Zoltán által főzött
bográcsgulyás és Szakács Éva fantasztikus meggyes pitéje.

Augusztus 30-31-én rendeztük meg az ifj. Dolinka Bertalan
országos III. osztályú férfi egyéni tenisz versenyt. A döntőt
végül is fordulatos mérkőzésen Papp Márk 6 : 4, 6 : 3 -ra
nyerte meg Mikuss András ellen.

EREDMÉNYEK:
I.
Papp Márk
Fortuna SE.
II.
Mikuss András K.Pro SE.
III/IV. Simon György PTTE. és Biró Andrej Budaőrs SC.
| Dolinka Zsolt

A KOLÁROVO CUP 2014
KÉZILABDATORNA
A Martonvásári Kézilabda Sportegyesület csapatai idén is részt vettek a Kolárovo Kupán,
mely a 30. alkalommal megrendezett Gútai
vásár és búcsú keretében zajlott, Szlovákiában
2014. augusztus 14-17. között.

Edzéseink és meccseink időpontjáról aktuális információt,
illetve az egyesülettel kapcsolatos hírekről bővebb tájékoztatást a Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/
martonvasarikse) találnak.
| Záborszki Helga

Továbbra is várjuk mind férfi, mind pedig női csapatunkba
a jelentkezőket!
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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

ISSN 2060 -6346

Jó felkészülés volt ez mindkét együttesünknek a szeptember
9-én rajtoló Fejér megyei kézilabda bajnokságra. Örömteli
hír, hogy hála a felhívásnak sokan jelentkeztek női csapatunkhoz, így lányaink is neki tudnak vágni az őszi szezonnak. Köszönjük a segítséget a Forum Martini-nek, a Fejér
Megyei Hírlapnak, a Ráckeresztúri Hírmondónak, a Tárnokhír Online-nak és az Érdi Lapnak, hogy cikkünk megjelentetésével hozzájárultak a MKSE további működéséhez!

IMPRESSZUM

A négy napos tornán női és férfi csapatunk is nevezett, igaz
szűkös kerettel, de annál nagyobb kitartással. Női csapatunk
az 5. helyen végzett a 8 csapatból álló mezőnyben, összesen
6 meccset játszottak, melyből 3-at győzelemmel zártak.
Férfi csapatunk a 4. helyen végzett az 5 csapatból. 6 meccsből szoros küzdelemben 2-őt értékesítettek.
Köszönjük vendégjátékosainknak: a nőknél Semjéni Henriettának, Szerényi Viktóriának és Bárányos Renátának, a férfiaknál Pál Endrének, Kovács Miklósnak, Gallai Lászlónak és
Varga Lászlónak, hogy erősítették csapatainkat!
Külön gratulálunk Sarkadi Józsefnek, aki elhozta a torna
gólkirálya címet!
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CSALÁDI
SPORTNAP
FUTÓVERSENY KIÍRÁS

A verseny időpontja: 2014. szeptember 20.
Helyszín: Brunszvik Park, Martonvásár
TÁVOK:
• 2 km futás (start: 9.00), gyaloglás (start: 9.10)
(babakocsival, gyerekekkel is teljesíthető!)
• 10 km (start: 9.45)
Közben: 400 m-es futóverseny gyerekeknek.
ÚTVONAL:
• 2 km: a parkon belül szalagokkal kijelölt útvonal
• 10 km: a parkból hátsó kapun át az erdőbe, kijelölt útvonalon Tordasra, majd a földeken vissza Martonvásárra.
(Térkép később lesz elérhető Martonvásár honlapján.)
Nevezés: Minden távon ingyenes.

Regisztráció szükséges: csaladisport.marton@gmail.com
e-mail címen. A nevezésben kérjük megjelölni a születési
évet, települést és távot.
Nevezési határidő: 2014. szept. 16. (Határidő lejárta utáni
nevezéseket nem áll módunkban elfogadni!)
DÍJAZÁS:
Időmérés és díjazás csak 10 km-en férfi és női kategóriában:
első három befutó. Érem, támogatóink ajándékai.
2 km-en és 10 km-en befutócsomagot és emléklapot minden
befutó/gyalogló kap.
FRISSÍTÉS:
2 km-en a célban.
10 km-en 1 frissítő (kb 5 km-nél) víz, szőlőcukor.
Az utolsó befutó érkezése után TOMBOLA sorsolást tartunk,
mindenkinek a rajtszáma a tombolaszáma.
Öltöző, zuhanyzási lehetőség adott. A verseny ideje alatt
mentős ügyeletet biztosítunk.
INFORMÁCIÓ: Máli Réka 30/850-9694,
		
Herlinger Ferenc: 20/478-9994

LABDARÚGÁS
Véget ér t a felkészülési időszak, ahol nagy volt a jövésmenés. Sajnos meghatározó játékosainkat nem tudtuk megtartani, Király és Berczi ősi riválisunkhoz, a jól fizető Velencére igazolt, aztán nehogy jól érezzük magunkat utolsó
pillanatban Kanyó és Guth is távozott, hát nem volt egy
sportszerű hozzáállás, egyszerűen cserben hagyták a csapatot, igazolni utolsó pillanatban már nem volt lehetőségünk.
Érkezett Százhalombattáról a védelem tengelyébe Czene
Dániel. Szabó Gábor is visszatért a kapuba, emellett fiatal
tehetséges labdarúgókkal is bővült keretünk: Bocs Bence,
Szilágyi Roland, Németh Kristóf és Horváth Balázs személyében, mind ifi korú játékosok, akik folyamatosan játéklehetőséget kapnak, s majd elválik, hogy tudnak érvényesülni a megye 1. felnőtt bajnokságban. Nem kezdtük rosszul a
bajnokságot, az Ercsi otthonában egy parázsmérkőzésen 3:2
diadalt arattunk, majd hazai környezetben fogadtuk a tavalyi bajnokot, ahol egyéni hibáinknak köszönhetően 4:2-re kikaptunk. A következő bajnokit a Gárdony otthonában játszottuk, hiába játszottunk jól 3:2-re alul maradt csapatunk,
itt is az óriási egyéni hibákat, sajnos újra elkövettük. Hozzáállásunk elfogadható, de sajnos még mindig van egy-két játékos, akire nagyon nagy szükség lenne, de sajnos mindig van
valami kifogás, kimaradás, reméljük ez is változik a jövőben,
mert szeretnénk minél jobban összekovácsolódni és jó eredményeket elérni.
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu honlapon találnak!				
| MSK

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

Véget ért a szünet, a nyár folyamán is tartottunk foglalkozásokat, igaz összevont edzések formájában, így aki itthon volt
annak volt edzéslehetősége a sportpályán. U15 csapatunk jóformán le sem állt, folyamatosan edzettek a srácok. Készülünk
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az előttünk álló bajnokságra, ami egy újszerű dolog lesz,
hiszen a felcseperedett focipalántáinknak nagypályás mérkőzéseket kell majd hétvégenként játszani az FMLSZ által
kiírt bajnokságban. Szemünk láttára nőttek fel gyerekeink,
a minap még 3:3 ellen kergették a labdát U7-ben és tessék,
jöhet a 11:11 elleni nagypályás foci!
A tavasz folyamán beindul a Bozsik Program, e kereteken
belül szervezett fesztiválok, tornák és kiemelt foglalkozások.
Egy új rendszer van kiépülőben, amiben eddig kiemelkedő
munkát végeztünk a megyében, az új kiírások szerint az
infrastruktúrában változásokra van szükségünk, hogy pozíciónkat meg tudjuk tartani, nagyon bízunk a fejlesztésekben. Edzőkollégákkal is bővül egyesületünk szakmai stábja,
Cziklin István a százhalombattai VUK SE utánpótlás csapatától és Varga László felnőtt csapatunk tagja, aki ősszel edzői
tanfolyamra jelentkezik, segítik a gyerekek felkészítését.
Egyesületünkbe 5 éves kortól folyamatosan lehet jelentkezni
edzés időpontok alatt vagy Patkós Csabánál a 06/30 3101347-es telefonszámon.
Programjainkról további információt a www.mustangse.
gportal.hu honlapon találnak!
| Mustang SE
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Csörnök Levente
Fazekas Zétény
Oláh Zsombor János
Pallaga Szabina Ilona

Eisenbacher Károly / 77 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

POSTA NYITVA TARTÁS
Hétfő: 8:00-16:00 | Kedd: 8:00-16:00 | Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 8:00-16:00 | Péntek: 8:00-16:00

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: szeptember 27., 28.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: szeptember 20.,21., október 11., 12.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: október 4., 5.
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. SZEPTEMBER
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KERTBARÁTOKTÓLKERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK
SZEPTEMBER 15. ÉS OKTÓBER 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
VÁLTOZAT BEETHOVEN KOCKÁRA
Kiss Nóra receptje

Meghatározza teendőinket az elmúlt időszakban lehullott
nagy mennyiségű csapadék, mely jövőre előremutató pozitív
hatásán túl jelen időszakban sajnos több hátrány előidézője.
A még meglévő gyümölcseinket mielőbb le kell menteni,
mert károsodásuk folyamatos. Zöldségféléink eltarthatósága

A Beethoven Kockára kiírt pályázat
2. helyezettje árulta el sikere titkát.
HOZZÁVALÓK
• 15 db tojás
• 15 evőkanál cukor
• 15 evőkanál liszt
• 5 evőkanál cukormentes kakaó
• 5 evőkanál ribizli lekvár
• 2 csomag sütőpor
• 1 csomag vaniliás cukor
A GYÜMÖLCSSZÓSZ HOZZÁVALÓI:
• 1 kg vegyes erdei gyümölcs (friss vagy fagyasztott)
• 5 evőkanál ribizli lekvár
• 3-4 evőkanál juharszirup, vagy kukoricaszirup
• 4-5 kiskanál cukor
CSOKOLÁDÉMÁZ
• Fél liter hulalala habtejszin
• 3 tábla Boci étcsokoládé
ELKÉSZÍTÉSE
1. A tojásokat szétválasztjuk. A sárgájába keverjünk
5 ek. ribizli lekvárt, adjuk hozzá egy tasak vaniliás
cukrot, majd a 15 ek. kristálycukrot és keverjük
habosra. Az így kapott masszához adjunk 5 ek. cukrozatlan kakaóport és keverjük bele a 2 csomag
sütőport és 5 ek. lisztet is. A tojások fehérjét kemény
habbá verjük, óvatosan keverjük a kakaós masszához
úgy, hogy a hab ne törjön össze. Majd sütőpapírral
bélelt tepsibe öntjük és 180-200 fokon 30-35 percig
vagy tűpróbáig sütjük.
2. Amíg sül a sütemény alapja lassú lángon elkészítjük a tölteléket. Ehhez minden hozzávalót egy kis
lábosba teszünk és közepes lángon annyi ideig
főzzük, míg lekvár állagúvá válik.
3. Ha a süteményünk meghűlt felkockázzuk. Minden
kocka közepéből kivágunk egy lyukat (ide fogjuk
tölteni a gyümölcsös masszát), majd mindegyiket
megtöltjük a főzött szósszal.
4. Végül pedig a tejszínben olvasztott étcsokoládés
masszával lelocsoljuk és meghintjük aszalt vörös
áfonyával, vagy ízlésünk szerint dekorálhatjuk.
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is kérdésessé válik, amennyiben nem fordul szárazabbra
időjárásunk.
Paradicsomtermésünket a zöldrothadás teszi tönkre, beérni nem tud. Zöldség-sárgarépa ültetvényeinket több helyen
talajlakó kártevők pusztítják, teszik felhasználhatatlanná.
Növényvédelem már veszélyes. Aktuális teendőinket az esőzések, gyomosodás hátráltatják.
Korábbi időszakban bíztunk abban, hogy az év eleji csapadékhiány úgy pótlódik vissza, hogy nem okoz kárt. A mezőgazdaság azonban nehezen kiszámítható viszonyokkal kell,
hogy szembenézzen. Ez azonban erősítse bennünk a hitet,
hogy a jövő év az biztosan jobb lesz. Ez évben is voltak szép
eredmények és még van kilátás jobbidő esetén pozitív jövőkép alakulására. Dió és mandula betakarítása aktuális, szőlő
szüretelése érettségétől függően időszerű.
Szüret után a szőlő lombfelületének növényvédelmét kellően alapos állapotfelmérést követően napirendre kell tűzni.
Áttelelő peronoszpóra és lisztharmat fertőzési gócok láthatók
sok helyen.
Gyümölcsfa, bokros gyümölcs és szőlő szaporítóanyagok is
megjelennek, lehet tervszerű módon ültetni, érésidő, fajta
stb. figyelembe vételével.
Dísznövények, rózsák, cserjék, díszfák ültetése is napirenden lesz. Nedvesség a talajban van, az eredés biztosnak látszik. Őszi talajmunkák az első fagyok után végezhetők. Népi
megfigyelések közül kettőt említsünk meg: Kisasszonynap
időjárása (09.08.) négy hétre hasonlót jelez, Szt. Mihály
napján ha északi vagy keleti szél fúj határozottan, akkor a
tél folyamán sok hó várható. 		
| Varga Béla
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben (EFI) a következő friss információkat teszi közzé.
Az EFI életmódváltó programjai szeptembertől teljes lendülettel folytatódnak!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

1.

Tovább folytatódnak programjaink szeptemberben is!
Kiemelt eseményeink:
• Martonvásáron a Beethoven Általános Iskolában 2014.09.20-án 9:00-12:00-ig Sportnap lesz dr. Czikajló
Gyula háziorvos szervezésében! Lehetőség nyílik többek között Fitballozásra, Tamburelló megismerésére és kipróbálására. Lesz Jump Fitness, balett bemutató, baba-mama torna, rendeznek kosárlabda családi kupát, az udvaron
a Zöldalma Alapítvány szervezésében kerékpár ügyességi versenyt, ill. szervezés alatt áll futóverseny is. Szintén
helyet kapnak az egészségmegőrzés jegyében különféle szűrések, amelyek részeként az Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai is jelen lesznek.
• Ráckeresztúron 2014.09.27-én Egészségnap kerül megrendezésre Dr. Bánovics Ilona háziorvos szervezésében!

2.

Személyi változás Irodánkban!
Megkezdte munkáját augusztus 1-től új munkatársunk Baczakó Andrea, aki Gallatz Imrét váltotta.

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.

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. SZEPTEMBER
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TÁ JÉKOZTATÁS

KÖNYVTÁR
Kedves Martonvásári Olvasó!

Örömmel értesítjük, hogy könyvtárunk 2014.
szeptember 12-én újra megnyit.
Az átadó ünnepség alatt már nyitva tartunk, de a kölcsönzés
és az olvasószolgálat szeptember 15-től várja az érdeklődőket.
Könyvtárunk nyitva tartása a következők szerint alakul:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 14-18 óráig
Kedden és pénteken: 9-12 és 14-18 óráig
Szombaton: 9-12 óráig
Tanítási napokon: 13-14 óráig (iskolai könyvtár)
Minden hónap első hétfőjén a könyvtár zárva tart.
Könyvtárunk irodai szolgáltatásai is újra igénybe vehetőek,
hamarosan pedig online szolgáltatásokkal is bővítjük kínálatunkat.
KÖNYVTÁRI DÍJAK:
Beiratkozási díjak
• Beiratkozási díj felnőtteknek
1100.-Ft/fő
• Beiratkozási díj 70 év alatti nyugdíjasoknak és
16 év feletti tanulóknak, hallgatóknak 550.-Ft/fő
• 16 év alatt és 70 év felett, a város intézményeiben
dolgozó pedagógusoknak, valamint a BBKözpont
dolgozóinak ingyenes.

ÓVODAMÚZEUM

Az Óvodamúzeum új épületbe költözött.
Címünk: 2462 Martonvásár Dózsa György út 13.
Az új helyszínen, megújult környezetben, szebb, modernebb
és áttekinthetőbb kiállítást alakítottunk ki, amely reméljük,
hogy az Önök tetszését is elnyeri.
A múzeum nyitvatartási ideje változatlan:
Hétfő zárva | Kedd 10.00 – 16.00 | Szerda 10.00 – 16.00
Csütörtök 10.00 – 16.00 | Péntek 10.00 – 16.00
Szombat 11.00 – 17.00 | Vasárnap 11.00 – 17.00
Belépődíjaink is változatlanok:
Felnőtt belépő				
440 Ft
Belépő 26 év alattiak részére 		
220 Ft
Belépő 62 év felettieknek 		
220 Ft
Családi belépő 1 vagy 2 szülő és
a családhoz tartozó gyerekek részére
880 Ft
A Martonvásári Napok alatt a kiállítás megtekintése
mindenki számára INGYENES!
2014. szeptember 12-14 között a nyitva tartás a következők szerint alakul:
Péntek (09.12.): 17.30-tól 23 óráig
Szombat (09.13.): 10-21 óráig
Vasárnap (09.14.): 10-20 óráig
ELÉRHETŐSÉGEINK:
06 22/460-065 illetve ovodamuzeum@martonvasar.hu
FORUM MARTINI / 2014. SZEPTEMBER

Szolgáltatási díjak - fénymásolás és nyomtatás
• A4 fekete - 10 oldalig		
20.-Ft/oldal
• A4 fekete - 10 oldal felett		
15.-Ft/oldal
• A4 színes			
50.-Ft/oldal
• A3 fekete			
40.-Ft/oldal
• A3 színes			
90.-Ft/oldal
• szkennelés - 10 oldalig		
20.-Ft/oldal,
				
de legalább 50.-Ft
• szkennelés - 10 oldal felett
150.-Ft alapdíj
				
+ 5.-Ft/oldal
Szolgáltatási díjak - Fotó nyomtatás
• Fotó papírra A4 (200 gramm)
170.-Ft/oldal
• Fotó papírra A3 (200 gramm)
330.-Ft/oldal
Szolgáltatási díjak - Kötészeti díjak
• Laminálás A4 / lap (80 mikron)
140.-Ft/lap
• Laminálás A3 / lap (80mikron)
400.-Ft/lap
• Spirálozás A4 (25 oldalig)		
350.-Ft/db
• Spirálozás A4 (25-70)		
400.-Ft/db
• Spirálozás A4 (71-100)		
450.-Ft/db
• Spirálozás A4 (101-165)		
500.-Ft/db
Számítógép használati díj
• Beiratkozott olvasók számára minden megkezdett félóra
				
100.-Ft/fő
• Látogatók számára minden megkezdett félóra 150.-Ft/fő
Kérjük figyeljék a www.martonvasar.hu illetve a www.
bbkozpont.hu/konytar oldalt. Elérhetőségeink:
06 22/460-039 illetve konyvtar@martonvasar.hu

A BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZPONTRÓL

2014. szeptember 12-én, 18 óra 30 perckor a rendezvényszervező irodái és a közösségi tér átadása is megtörténik.
A Brunszvik-Beethoven Központ ezen a napon 15 órától
nyitott házként működik, szívesen fogadja az érdeklődőket.
Vécsy Attila fotóművész kiállításának megnyitója 2014.
szeptember 11-én, 18 órakor kezdődik. A kiállítást Pázmány
Ágnes művészettörténész, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
tanára nyitja meg. A megnyitót követően a „Szép Porta”
pályázat eredményhirdetésére kerül sor.
A kiállítás nyitvatartási időben, 2014. október 1-ig tekinthető meg.
2014. szeptember 15-től a központ hétköznap 10-20
óráig tart nyitva, hétvégén a rendezvények szerint.
Kérjük, figyeljék a www.martonvasar.hu, illetve a www.
facebook.com/bbkozpont oldalt. Hamarosan közzétesszük,
milyen szolgáltatások vehetők igénybe új központunkban.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Általános információ: 06 22/460-286
Kommunikáció: 06 20/625-0014
Martonvásári Kulturális Egyesület: 06 20/941-8319
Fúvószenei Egyesület: 06 30/500-2290
Százszorszép Táncegyüttes: 06 22/460-286
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ANYATEJ
VILÁGNAPJÁRÓL
TÁVIRATI STÍLUSBAN
Fotók: Rónai Krisztina

2006. óta idén került vissza hozzánk a szervezés
joga. Augusztus elsején a Bruszvik Teréz Óvodában körülbelül 200-an jöttünk össze.
Legnagyobb sikere a Botta Erika, Gyuri bácsi és Patyus
Marika néni által töménytelen mennyiségben készülő isteni
kürtős kalácsnak volt.
Hosszú, tömött sorokban türelmesen várakoztak az arcfestésre, csillámtetoválásra a kicsik-nagyok.
Horváth Márti szoptatási szaktanácsadó, Grusz Melinda
thai babamasszázs oktató, Csatári Vera DSGM gyógytornász és Hatvani Dorottya TSMT gyógytornász mind nagyon
profi előadással készültek, majd gyakorlatban is bemutatták
mindazt, amit előtte elméletben ismertettek.
Kárpáti Hajnalka védőnő kolleganőnk Süssler arcdiagnosztikát végzett. A Ringató foglalkozás Fiskus Olgával vonzotta
a legtöbb kisgyermekes családot.
A meglepetés programban hastánc előadást és a Kratelly
artista házaspár bohóc műsorát látták a csepertyűk.
Köszönjük mindenkinek, főként az önkormányzatoknak a támogatást és a martonvásári boltoknak (Vianni, Húsbolt,
zöldségesboltok, Tejbolt, Coop ABC, mindkét pékség, mindkét
fagyizó kuponokkal, Papírbolt) továbbá a MAUSnak, a Babénak,
a Milupának, a Spiffiesnek, a Brendonnak, a DM-nek, az
IKEA-nak, mert nélkülük nem jöhetett volna létre a rendezvény.
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