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FORUM
MARTINI
04. oldal
MINISZTERI ELISMERÉS

05. oldal
MEGYEI DÍJAZOTTAK

09. oldal
EGÉSZSÉGÜNKRE

Miniszteri elismeréssel jutalmazták
Turcsányi Erzsébetet és Turcsányi
Győzőt édesapjuk, Turcsányi Simon
kegyeleti emlékének ápolásáért.

Két martonvásárit ért a megtiszteltetés, hogy munkájuk elismeréseként
megyei szintű díjat vehettek át
a Fejér Megyei Közgyűlés elnökétől.

Utánajártunk: Érden időről időre
nem hajlandók ügyeleti ellátást
biztosítani a martonvásári
betegeknek (sem).

02. oldal

09. oldal

Polgármesteri sorok
...úgy gondolták, másfajta összetartozás, szolidaritás hiányára hívják fel figyelmünket...

A Honvéd 2016-ban bajnoki ezüstérmes
szinkronúszó csapata. A martonvásári
Nagy Lilla a felső sorban középen.

03. oldal
Magyar Hősök Napja és Nemzeti Összetartozás Napja Martonvásáron
"Máig nem törlődött ki az emlékezetünkből az első világégést lezáró gaz béke..."

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

JÚN. 18.
|
		
		

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar

JÚN. 18.
|
		
		
		

FÚVÓSZENEKAR
NYILVÁNOS PRÓBA
14.00 órától 16.00 óráig
Főtér

|
		
		
		

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
16.00 órától 00.00 óráig
Óvodamúzeum,
Könyvtár és múzeumkert, Főtér

JÚN. 19.
|
		
		
		

DYNAMIC DANCE CREW (ECDS)
TÁNCGÁLA
14.00 órától
BBK Központ színházterem

JÚN. 24.
|
		
		
		

TÁNCHÁZ 6.
Széki és mezőkölpényi táncok
17.00 órától 23.00 óráig
BBK Központ

JÚN. 24.
|
TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
		
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
		
17.00 órától
		Városháza

JÚN. 26.
|
		
		
		

„PADLÁS” musical, a Ráckeresztúri
Általános Iskolások műsora
18.00 órakor
BBK Központ színházterem

JÚL. 9.
|
		
		
		

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
15.00 órától
Jókai Mór utca, Gábor Áron utca, Petőfi
Sándor utca, Széchenyi István utca

JÚL. 10.
|
		
		
		
		

„EGÉRFOGÓ” Bérletes előadás
18.00 órától
Jegyek elővételben és a helyszínen is
válthatók! Jegyár: 1000 Ft
BBK Központ színházterem

JÚL. 12.
|
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
		
19.30 órától
		Geróts-terem
JÚL. 16.
|
		
		

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar

|
		
		

NYÁR ESTI ZENÉS PIKNIK
20.00 órától 23.00 óráig
Főtér

POLGÁRMESTERI SOROK
Tisztelt Olvasó!
Úgy terveztem, hogy e hónapban a Nemzeti Ősszetartozás
Napja alkalmából a trianoni döntés mai következményeiről
osztom meg gondolataimat. Valakik azonban úgy gondolták,
másfajta összetartozás, szolidaritás hiányára hívják fel figyelmünket...
Bizonyára emlékeznek még, tavaly avattuk közadakozásból
létrejött főtéri szobrunkat, mely Beethovent és a Halhatatlan
kedvest ábrázolja. Már akkor is többen féltették az alkotást,
mondván védeni kellene, mert vandál kezek megrongálhatják!
Jómagam azok közé tartoztam, akik úgy gondoltuk, lehetetlen,
hogy Martonvásáron valakik ne tiszteljék annyira közösségünket és a szép környezetet, hogy kárt tesznek a szoborban.
Tévedtem! Ha kisétálnak a térre, láthatják, a zongora sziluettje
letörve…. Ki lehetett vajon annyira erős, de lélekben nagyon
gyenge, hogy úgy gondolta neki a szobron kell izmait fitogtatni?! Szégyellje magát! Csak abban bízom, nem martonvásári
volt az illető! Ha mégis, legalább annyi tisztesség legyen benne,
hogy jelentkezik, és a kárt megtéríti!
A szobrot helyre fogjuk állítani!
Persze az ilyen dolgok mindnyájunk felelősségét felvetik. Talán
nekünk is erélyesebben kellene rászólnunk az utcán szemeFORUM MARTINI / 2016. JÚNIUS

A javításra váró szobor

telőkre, a tilosban parkolókra, megkérni a szomszédot, hogy
ő is tegyen rendet a portáján, vagy nyírja le a füvet az utcán!
Ahogy Szabó Dezső mondta trianon után, minden magyar
felelős minden magyarért, ugyanúgy minden martonvásári
felelősséggel tartozik a város közössége felé!
Megvan az önkormányzat felelőssége is, nekünk is tennünk
kell a közrend és biztonság fokozottabb védelme érdekében.
Jogos elvárás, hogy a város vezetése is nagyobb figyelmet
fordítson közterületeink rendjére. Hamarosan találkozhatnak majd a polgármesteri hivatal alkalmazásában ténykedő
egyenruhás közterület-felügyelővel. Az ő feladata elsősorban
a figyelem felhívás, a renitenskedők, a szabályokat figyelembe
nem vevők rábírása, hogy a közösség által alkotott rendet
mindenkinek be kell tartania! Kérem segítsék munkáját!
| Polgármesterük : Szabó Tibor
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MAGYAR HŐSÖK NAPJA ÉS NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA MARTONVÁSÁRON

NEM PILLANATNYI
ROSSZ DÖNTÉS
A Magyar Hősök Napja és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából önkormányzatunk nevében dr. Szabó Tibor polgármester, intézményeink nevében Turcsányi Klára, iskolaigazgató és Stefkovics Ferencné, óvodánk intézményvezetője,
a járási hivatal nevében dr. Varga Márta, hihivatalvezető
helyettes és Hegedűs János, a Pápay Ágoston iskola nevében Orbánné Molnár Anikó, intézményvezető és helyettese
Botos Imre, nyugdíjasaink nevében Ambrus István és Salgó
Béláné, a Fidesz MPP nevében Farkas Erzsébet és Szatmári
András, valamint a Jobbik Magyarországért mozgalom nevében Molnár János és Korcsmár László koszorúzta meg
emlékműveinket.
A megemlékezés szónokának, Zajti Ferencnek, a Martonvásári Beethoven Általános Iskola történelemtanárának gondolatait osztjuk meg emlékezve hőseinkre, nemzeti összetartozásunkat erősítve.
„A mai napon nem ünnepelni, emlékezni gyűltünk össze…
(...)
Máig nem törlődött ki az emlékezetünkből az első világégést
lezáró gaz béke, máig keressük a választ a Nagy Háború igazi
okára, a mai napig működik az a technika, ami az első, a második és a jelenleg tartó harmadik világháborút is előidézte,
és amely egykor az ember fizikai megsemmisítését tűzte ki
céljául, ma kifinomultabb módszerekkel a lélek eltompításával
az ember szellemi léte felé való fordulását akadályozza meg.
Az újkor nagy vívmányai, technika fejlődése mellett, az ember elfordult a teremtett, az élő világ megismerésétől. Nem
vette észre, hogy amit a természettudós az eszközeivel megfigyel, vizsgál, nem az élő folyamatot, hanem egy halott világ törvényeit állítja elé. Ez a materialista szemlélet, amit a
társadalom alakítására, formálására is felhasznált, termelte
ki az intellektualizmust, a korlátlan pénz- és hatalomvágy
nyugati főpapjai iránti elvakult vazallusi hűséget.
Ez a gondolkodásmód, ami csak az érzéki-fizikai világ létét ismeri el, ami nem vesz tudomást egy magasabb rendezőelv létezéséről, úgy nyúlt bele az ember mindennapjaiba, úgy formálta
népek, társadalmak életét, hogy tudomást sem vett arról, élő
organizmusokról, nem egyszerű tárgyakról, áruról van csak szó.
Ez a gondolkodásmód, már a Nagy Háborút megelőző időkben előkészítette az Új Világ terveit. Hihetetlennek tűnik,
de érdemes elővenni 1880-as angol lapokat vagy az 1990es Economist magazint, hogy észrevegyük nem pillanatnyi
rossz döntés született, nem a német agresszió az, ami az
első világháborút kirobbantotta. Egy hosszútávú stratégia
az, ami a mai napig ugyanolyan praktikákkal működik, mint
egykor, próbál egy, a nemzetek, népek, az individuális ember
feletti világhatalmat bitorolni.
Az emberi szabadság, a gondolkodás ellen folyik a világméretű harc. (…)
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Bartokos Tamás, a Martonvásári Szögletes Kerék Színház
művészeti vezetője, Gucsek István alpolgármester,
dr. Szabó Tibor, polgármester és Zajti Ferenc, történelemtanár

A hősi halottak előtti tisztelgés igénye az első világháború
idején fogalmazódott meg először.
1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy tett javaslatot,
hogy: „Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélybenforgó
haza védelmében”, és „Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazoknak
nevét, akik lakói közül ..a hazáért életüket áldozták fel.”
Gróf Tisza István miniszterelnök előterjesztését a képviselőház emelte jogerőre. Ennek köszönhetően kezdték meg a
hősi emlékművek felállítását, melyek még ma is láthatóak
országszerte.
(…)
… sokatmondó az Országgyűlés 2010-es Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslata is…
„Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, azok,
akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok akik
a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni… számot vetve e békediktátum által okozott politikai,
gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet
érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság
számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a
Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös
megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s
egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa
újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk …június
4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti
Összetartozás Napjává nyilvánítjuk.”
Ma már nagyon is érzékelhető változásokat okozott Trianon.
Csökken a magyarság lélekszáma itthon, a határokon kívül.
Visszaszorul területileg a magát magyarnak valló népesség,
lassan már csak jól hangzó szlogen lesz, hogy Magyarország
önmagával határos. A nemzetállamok ideje valóban lejárt,
de a népek, nemzetek ideje nem, meg kell tanulni együtt élni
- erre is figyelmeztet Trianon - és egy új, nem elsősorban a
gazdasági érdekek mentén kialakítandó új társadalmi-szociális teret kell megteremteni Közép-Európában.”
(…)
A Forum Martini terjedelmi korlátai miatt szerkesztve, rövidítve megjelent fenti beszéd teljes egészében a
martonvasar.hu oldalon olvasható.
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EGY PÁR ZOKNI,
EGY PÁR TÉLI CIPŐ
Turcsányi Erzsébet kisiskolásként élte meg ’56-ot.
Mint kiderült, a 60 évvel ezelőtt történtek emlékei
alig koptak meg.
Nagy Árpád: Mi az első dolog, ami eszébe jut ’56-ról?
Turcsányi Erzsébet: Napokon keresztül vonultak a teherautók és a katonai járművek Székesfehérvár felé. Annyira
sűrű volt akkor a menetoszlop, hogy szinte át sem tudtunk
menni az utca túloldalára. Hátul nyitott ponyvás teherautók
voltak, amelyeken orosz katonákat szállítottak, majd napokig csak tankokat láttunk.
A Budai úton, a benzinkút előtti negyedik házban laktunk. Az
utcára néző szobában aludtunk. Akkoriban nem volt sok jármű.
Néha megszakadt egy időre a konvoj és megjelent egy-egy
TEFU teherautó tele fiatal férfiakkal és nőkkel. Megállt, leugrált róla mindenki és szaladtak, hozzánk is befutottak. A
hátsó kerítés mögé bújtak, amíg a következő menetoszlop el
nem vonult. Utána vizet, egy kis élelmet kértek, majd ahogy
jöttek, olyan hirtelen el is mentek.
NÁ: Gyerekként mit tudott az eseményekről?
TE: Amikor az újságban megjelent, hogy sok fiatal halt meg,
vagy hogy felakasztották az ávósokat, azok a képek ma is
előttem vannak. Holtan heverő gyermekek, meg villanyoszlopon lógó ávós képe van előttem.
NÁ: Emberek közötti konfliktus…?
TE: Én egy tüntetésről tudok. A Varga Laci bácsi elszavalta a
talpra magyart, Pusztai Jenőné, Angyal néni, aki az énektanárunk volt, ő pedig elvezényelte a Himnuszt.
Édesapám politikai dolgokban nem vett részt, de mivel a falu
közepén lakott, meglátott egy csoportot, ahol meg akarták
lincselni a Somogyi Pista bácsit. Ő megkérte a tömeget, hogy
ne csináljanak butaságot, ne legyenek felelőtlenek, mert a
mindenkori kormány felelőssége az ítélkezés.
Szétnyílt a tömeg, édesapámat beengedték. Ő elkapta Somogyi
Pista bácsi „krávátliját” – úgy mondom ezt, ahogy mindig
hallottam –, kihozta a tömegből és bezárta egyik ismerősé-

2. EMLÉK

hez, majd üzent a feleségének, hogy azonnal jöjjön érte.
Tudomásom szerint ez volt az összes rendbontás Martonvásáron.
NÁ: Ki volt az, akit meglincselt volna a tömeg?
TE: A falu egyik vezetője, talán a párttitkár volt. Erősen a
kommunista oldalon állt.
NÁ: Milyen volt akkoriban az élet?
TE: Emlékszem, vasárnap jöttünk hazafelé a templomból,
nővéremmel és Galántai Katival. A benzinkútnál egy tank a
csövét ránk irányította, és ahogy haladtunk, fordította utánunk. Hárman voltunk, 8-9 évesek, nagyon féltünk.
NÁ: Az iskolában a gyerekek egymás között beszélgettek a történtekről?
TE: Abban az időben nem mertünk ilyenről beszélni. Amit
otthon hallottunk, más dolgokat, azokról sem…Nem mondhattuk el, kinek a szülei hol voltak katonák, hol estek fogságba, mert félelemben éltünk. Rettegtünk az oroszoktól.
Akinek valakije megtapasztalta a háborút az ismerte kegyetlenségüket. Édesapám kétszer járt az orosz fronton, tudta
mit jelent, ha megszállnak bennünket.
NÁ: Később mi történt?
TE: Mi tudtuk, hogy ha az oroszok itt vannak, ellenük nyerni
nem lehet, hogy ennek nagy megtorlás lesz a vége. Tudtuk, hogy
annak a levét isszuk, hogy a magyar a szabadságot szereti.
Az események után sok martonvásári fiatal is elhagyta az
országot. Jött olyan teherautó, amelyen kihirdették, hogy el
lehet hagyni az országot, disszidálni lehet. Sokan elmentek.
Bátyám is felszállt, meg a két Eisenbacher gyerek is. Édesanyám észrevette és leráncigálta őket.
NÁ: Megtorlás?
TE: Később volt megtorlás itt is. Tudjuk, börtönbe is kerültek, de megfélemlítésként megverték az embereket, akik
jöttek a vasútállomásról, vagy azokat, akiket éppen a Mari
kocsmába találtak. Mindegy volt, hogy ki az, mindenkit kékzöldre vertek. Édesapámat valamiért hazaküldték…
NÁ: Meg lehetett a félelmet szokni?
TE: Otthon a családban biztonságban éreztük magunkat, de
ezt a hangulatot megszokni nem lehetett.
Ma már, de a következő generáció számára sem igen érthető
ez a félelem, meg az sem, hogy egy családban egy pár zokni,
egy pár téli cipő legyen.
| Nagy Árpád

MINISZTERI ELISMERÉS
TURCSÁNYI ERZSÉBETNEK
ÉS GYŐZŐNEK
Május 21., a honvédelem napja alkalmából rendezett ünnepséget a honvédelmi tárca május 19-én délután Budapesten.
A Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központban Vargha
Tamás parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes köszöntötte a vendégeket és adta át a miniszteri elismeréseket többek között a martonvásári Turcsányi Erzsébetnek és Turcsányi Győzőnek édesapjuk, Turcsányi Simon hadnagy
kegyeleti emlékének ápolásáért.		
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Fotó: Skobrák Dénes

A képen balról jobbra: dr. Molnár Attila, Tessely Zoltán,
dr. Simon Endre, Petser Tamás és Horváth Bálint

MAROSI ARNOLD DÍJ
ÉS DR. BERZSENYI
ZOLTÁN DÍJ ÉRKEZETT
MARTONVÁSÁRRA
Május 20-án pénteken két martonvásárit ért a
megtiszteltetés, hogy munkájuk elismeréseként
megyei szintű díjat vehettek át dr. Molnár Attilától, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökétől.
PLETSER TAMÁS

Virágot szerető, jó ember, mert családszerető, szűkebb és
tágabb pátriája iránt elkötelezett, önzetlen ember. Felsőfokú tanulmányait a Kecskeméti Kertészeti Főiskolán végezte.
A főiskolán találta meg élete párját, Klárit, akivel elkezdték
megvalósítani álmaikat. Az anyai örökségként hordozott, a
szép, régi tárgyak iránti olthatatlan szenvedély eredményeként beleásta magát a művészettörténetbe és szívós szorgalommal kereste-kutatta a múlt veszendő értékeit, műértő,
műgyűjtő szaktekintély vált belőle. Mára már országosan
ismert és elismert tagja ennek a tiszteletre méltó társaságnak. A Martonvásári Nyár programsorozat keretében össze-

A FRISSEN FESTETT
FAL ILLATA
KOVÁCS LAJOS ATTILA
MARTONVÁSÁR ÚJ FŐMÉRNÖKE
Tapasztalt szakember viszi tovább májustól a Polgármesteri Hivatal városmenedzsment csoportjában
a főmérnöki tevékenységet.
Nagy Árpád: Hogy talált rá Martonvásárra?
Kovács Lajos: Már nem tudom pontosan, hol is találtam
meg a pályázatot, de városfejlesztési és üzemeltetési feladatok,
mindig kihívást jelentenek számomra. Sok sikerélményben
volt részem hasonló munkakörökben.
NÁ: Honnan érkezett?
KL: Legutóbb egy kivitelezéssel foglalkozó építőipari vállalatnál műszaki vezetőként dolgoztam, amelynél kevés
FORUM MARTINI / 2016. JÚNIUS

sen tíz alkalommal rendezett, állított össze kiállítást saját
gyűjteményéből, segítségül hívva a martoniakat is az általuk őrzött régi időket idéző tárgyak kiállításához. A tíz országos visszhangot kiváltott kiállítás egy részének anyagát
később Székesfehérváron és Dunaújvárosban is bemutatták.
De Pletser Tamás azért megmaradt kertésznek, pontosabban
virágkötőnek. A település virágosításából is minden tavas�szal bőkezűen kiveszi részét.
A Fejér Megyei Közgyűlés a művészet területén végzett
sokoldalú, értékőrző munkájáért, kiemelkedő közösségi és
kulturális tevékenysége elismeréseként Marosi Arnold Díjat
adományozza Pletser Tamás úrnak.

DR. SIMON ENDRE

1935. szeptember 8-án született a Somogy-megyei Magyaregresen. A sikeres érettségi után a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen 1959-ben diplomázott. Meghívásra, 1961-ben költözött Martonvásárra, ahol azóta szolgálja a település lakóit.
A Vöröskereszt mozgalom keretében lehetőség szerint segítette a rászorulókat is, majd idővel ő vette át a Vöröskereszt
helyi szervezetének irányítását. Martonvásár egészségügyi
ellátásának javítása érdekében sikerült kiharcolnia Martonvásárnak egy központi rendelőt, több egészségügyi szolgáltatással. Tevékenyen közreműködött a fogorvosi és gyermekorvosi szakrendelés helyi elindításában. A helyi képviselő
testületben 12 éven át szorgalmasan dolgozott a helyi egészségügyi ellátás javításán. Martonvásárért végzett munkáját
az önkormányzat „Martonvásár Díszpolgára” címmel ismerte
el 1999-ben. A martonvásáriak, de a környező települések lakói körében is nagy tiszteletnek örvend. Nyugdíjba vonulása
után sem tette le az orvosi táskát, a körülmények alakulása
folytán mind a mai napig Baracska lakóinak egészségére segít
vigyázni a település házi orvosával együtt dolgozva.
A Fejér Megyei Közgyűlés az egészségügy területén végzett
odaadó, áldozatos gyógyító munkájáért Dr. Berzsenyi Zoltán
Díjat adományozza Dr. Simon Endre főorvosnak.
			
| Forum Martini

megrendelést tudtak realizálni, így munkámat ott hosszabb
távon nem láttam biztosítottnak.
NÁ: Közigazgatási tapasztalattal rendelkezik?
KL: Az építőiparban eltöltött időben kezdetben kivitelezésszervezéssel és irányítással foglalkoztam, majd 2003-tól
dolgoztam önkormányzatoknál. Budapesten a XII. kerületi Önkormányzatnál a Városüzemeltetési irodát vezettem,
ahol az intézményi és közterületi parkok karbantartásával,
fejlesztésével foglalkoztam. Irodánkhoz 28 intézmény és 12
park tartozott. Bicskén hatósági irodavezető voltam, ami kicsit
távolabb áll a szűk szakmai tevékenységtől, de az akkori polgármester (Tessely Zoltán – szerk.) gondoskodott róla, hogy
ne essek ki az építőipari gyakorlatból.
NÁ: Mondana néhány szót feladatairól.
KL: Alpolgármester úr gondoskodik róla, hogy a fejlesztésekbe minél szélesebb körű betekintésem lehessen, a feladataimat felvázolta. Áttekintve a város idei fejlesztési terveit, azt gondolom, hogy nem fogok unatkozni. Fejlesztések,
építési munkák koordinálása, önkormányzati beruházások
műszaki irányítása, felügyelete a dolgom. Az idén nyári
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intézményi fejlesztések előkészítését már meg is kezdtük.
Egyébként jó látni, hogy a város gondosan kezelt költségvetésének hála a projektek fedezete is biztosított.
NÁ: A fordulatszámot sikerült felvennie?
KL: Az önkormányzati munkának megvannak az egész országra vonatkozó alapvető szabályai. Ugyanazok az államigazgatási szabályok érvényesek Nyírtelken, Martonvásáron,
Bicskén és Budapesten is. A városfejlesztéseknél persze a
helyismeret mindenképpen szükséges, amit igyekszem mielőbb megszerezni. Az önkormányzati funkciók építéssel
érintett része, intézmények átalakítása, fejlesztése mérnöki
feladat.
Egy előterjesztést az előterjesztővel egyeztetett módon kell
megfogalmazni, mivel az előterjesztőnek a városnak jó döntés tervezetét megalapozottan kell a Képviselő-testület elé
terjeszteni.
NÁ: Meg sem melegedett a széke, máris előterjesztést
készített elő. Mondana néhány szót róla?
KL: Munkába állásom utáni nap kaptam a megbízást arra,
hogy a Váci Mihály utca végén levő három telek értékesítésével kapcsolatos pályázatról készítsek egy javaslatot a Bíráló
Bizottságnak. A Képviselő-testület végül úgy döntött, hogy
a telkek értékesítésével a Tiszta Bolygó Nonprofit Kft-nek
négycsoportos magánóvoda és kétcsoportos bölcsőde építését megcélzó pályázat benyújtását teszi lehetővé.
NÁ: Mikor valósul meg a beruházás?
KL: Ennek feltétele, hogy a cég megnyerjen egy pályázatot.
NÁ: Íróasztal mellett érzi igazán jól magát, vagy a szabadban?
KL: Mindkettőre szükség van, mindkettő fontos. Az építési
munka egy jelentős része - különösen az államigazgatásban,
a közpénzek védelmében érvényes - a dokumentálási, előkészítési, tervezési, lebonyolítási, elszámolási feladat megköveteli az irodai munkát. Amikor a kivitelezés elindul, akkor
szeretem a munkafolyamatok minden részét kézben tartani,

a vállalkozókat ellenőrizni, mert csak így lehet megfelelő
minőségben, költséghatárokon belül, a megfelelő határidőre
végrehajtani a feladatokat. Örülök, ha egy kész kivitelezés
után az orromat a frissen festett fal illata csapja meg.
NÁ: Van összehasonlítási alapja Bicskével és Budapesti kerülettel is. Az itt megvalósuló beruházások léptéke mekkora?
KL: Martonvásár jó helyzetben van. A város 2016-os évi fejlesztési elképzeléseit megismerve a méretéhez képest jelentős
mennyiségű fejlesztés van előkészítés alatt, de megvannak
a hosszabb távú fejlődés tervei is. Tapasztalatom szerint, a
XII. kerülettel összehasonlítva a (bruttó) fejlesztésre fordítható költségvetési lehetőségek nagysága körülbelül fele, a
lakosok száma viszont a tizede.
NÁ: Martonvásár tehát kiváló környezet egy főmérnök
számára, mikor költözik ide?
KL: Családom Budapesthez köt, a közlekedés kiváló, hiszen
forgalommal szemben 20 perc alatt itt vagyok, ezért egyelőre
nem áll szándékomban ide költözni.
| Nagy Árpád

KÖZLEMÉNY
A „MARTONVÁSÁRÉRT” ALAPÍTVÁNY
KÖZLEMÉNYE
A "Martonvásárért" Alapítvány Kuratóriuma - az Alapító
Okiratban foglaltaknak megfelelően - ezúton tájékoztatja a
nyilvánosságot, hogy 2016. március 24-i ülésén meghozott
döntésével 50.000 Ft értékhatárig támogatást nyújtott a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ számára a közművelődésben dolgozók napja alkalmából szervezendő kirándulás költségeinek fedezése céljából. A Kuratórium 2016. május
26-i ülésén elfogadta az elnöki beszámolót az Alapítvány
2015. évi tevékenységéről és a 2016. évi célokról. Eszerint
amíg korábban az Alapítvány tevékenységében a kulturális
célok domináltak, a jövőben a szervezet a településfejlesztési
célok megvalósítására helyezné a hangsúlyt, mivel a kulturális szférában működik hasonló civil szervezet a településen.
A nagyobb projektek a 2015-ös évben a főtéri szobor felállítása, illetve az azt szolgáló adománygyűjtés, a Földművelésügyi
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Minisztérium támogatásával megvalósult fásítás és hulladékgyűjtők kihelyezése, továbbá a nemzetközi fúvóstalálkozó lebonyolításában való közreműködés voltak. A Kuratórium elfogadta az Alapítvány éves beszámolóját, amely szerint
a szervezet 2015-ben 5.299.000 Ft bevétel és 10.936.000 Ft
alapítványi célú kiadás mellett -5.637.000 Ft pénzügyi eredményt ért el. A kiadások az előbbiekben részletezett tevékenységek és beruházások, mindenekelőtt a főtéri szoborállítás fedezetét adták, ez okozza elsődlegesen a negatív eredményt is.
Az Alapítvány rendelkezésére álló pénzeszközök 3.401.000 Ftot tesznek ki. A Kuratórium döntött az Alapítvány gazdasági
társaságaként működő Forum Martini Kft. éves beszámolójának elfogadásáról, továbbá megerősítette korábbi határozatait
az írásbeli szavazás lehetővé tételéről és az elnök pályázatok
és egyedi támogatási igények benyújtására vonatkozó felhatalmazásáról 2 millió Ft-os összeghatárig, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
| Bártol Botond • a Kuratórium elnöke
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TÁ JÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Martonvásáron székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozókat, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 87. § alapján ellenőrzést kíván lefolytatni
a helyi iparűzési adónemet érintően, 2016. június 01.-2016. szeptember 30. közötti időszakban.
Együttműködésükre feltétlenül számítunk!		
| Önkormányzati Adóhatóság

A MARTONVÁSÁRI JÁRÁSI
HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
AZ ÁLLÁSKERESŐI LÉTSZÁM
ALAKULÁSÁRÓL
A 2016. április 30-ai zárónapon a Martonvásári
járásban 741 fő álláskereső szerepelt a nyilvántartásban. Ez a létszám 6,62%-a a megyei álláskeresők
létszámának (11.183 fő).
A járásban is a megyei arányok érvényesülnek az életkori megoszlás tekintetében, az 50 év felettiek száma 263 fő, amely a
járásban nyilvántartott álláskeresői létszám 35,49%-át teszi ki.
Fejér megyében összesen 3.951 fő az 50 év feletti álláskeresői létszám, amelynek 6,65 %-a koncentrálódik a martonvásári járásban. A 26-30 év közötti álláskeresők száma mindössze 74 fő, amely a járás álláskeresői létszámának 9,98%-a.
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma 394 fő,

ami a nyilvántartott álláskeresői létszám 53,17%-a, mely
jelentős arányt képvisel. Megyei szinten 4.526 fő az alacsony
iskolai végzettségűek létszáma, amelynek 8,7%-a összpontosul
ebben a járásban.
Az álláskeresők részére nyújtható támogatásokról, valamint képzésekről a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai nyújtanak tájékoztatást személyesen, vagy a 25/520-750-es
telefonszámon.
| Dr. Koltai Gábor • hivatalvezető

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS - SZPI
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Martonvásári ügyeleti irodája hétfőnként 8-17 óráig várja az Európai Uniós
pályázatok iránt érdeklődőket. Ingyenes tájékoztatási, tanácsadási szolgáltatásainkat a Szent László út 24. címen érik
el, de kérésükre fel is keressük Önöket. Örömmel várjuk megkeresésüket!
E-mail: fejer@szpi.hu telefon: +36 20 568 6028

EZ ÉV VÉGÉIG MINDEN MEGKEZDETT
BERUHÁZÁSUNK ELKÉSZÜLHET

TÁJÉKOZTATÓ
A SPORT BERUHÁZÁSOK
ÁLLÁSÁRÓL
Szeretnék beszámolni mindkét megkezdett építkezésünk jelenlegi helyzetéről és az előttünk álló
feladatok, folyamatok megvalósításáról.
SPORTTELEP

Legelsőként az új öltözőépület fog elkészülni, előre láthatólag
július 15-ig átvételre kerül.
Az új öltözőépület nagyobb lesz, mint a régi, jóval több funkciót is képes lesz ellátni. A bejárata a sporttelep utca egyirányú
szakaszának közepére nyílik, a sporttelep súlypontjában. Az
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épület a labdarúgás iránt elkötelezett sportolókon felül - akik
négy új 20 fős öltözővel gyarapodnak -, itt kapnak helyet az
országos szinten is jól teljesítő súlyemelőink, valamint a bejáratnál elhelyezett klubszoba - egyéb közösségek számára
is - rendezvények megvalósítására is alkalmas lesz. (évzárók,
előadások, összejövetelek, …stb.)
Az előtérben egy kis büfé is üzemeltethető lesz időszakosan,
a rendezvényekhez kapcsolódóan, amihez megfelelő számú
mosdó is rendelkezésre áll. A nézők számára az épület tetőterasza nyújt ideális rálátást az épület két oldalán a meglévő
és megmaradó füves, valamint a leendő műfüves pályákra.
Az új épület átvétele után folytatódik a munka, hiszen a régi
öltözőépület elbontásra kerül és helyén elkezdődik a műfüves pálya megépítése, ami az épület másik oldalára kerül. Az
új pálya megvilágított lesz és labdafogó hálóval körülkerített. Ennek a kivitelezése további két hónapig tart és amint
elkészül, a kerítés még hiányzó szakaszát is megépítjük.
Időközben a sporttelep utca két szakaszán is 45 fokos, murvázott parkolók épülnek majd, hogy a kilátogató személygépkocsival érkezők járműveinek elhelyezése is megoldott
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lehessen. Emellett a patak felőli oldalon található régi aszfaltos parkoló felület is megmarad.
A játszótér a MartonGazda segítségével már átköltözött új,
megnövelt alapterületű helyére a sétány mellé és kapuja a
május végi gyereknap óta napközben nyitva áll.
A továbbiakban a futókör karbantartására is nagyobb gondot
szeretnénk fordítani, hogy futás számára is alkalmas terep
álljon rendelkezésre. Szándékunk szerint ezt a lehetőséget
bárki számára továbbra is ingyenes keretek között fogjuk
biztosítani.
Legvégül egy 20x40m-es füves edzőpálya kialakítását tervezzük, ami azok számára is használható lesz, akik nem
igazolt sportolók.Ezen munkák vége az őszi szezon közepére
várható, átadásra minden elkészülte után, egyben kerül sor.

SPORTCSARNOK

Az iskolaépület mellett zajló építkezés jó ütemben halad. Az
épület körvonalai már kivehetőek, a lelátó elemek beemelésre kerültek. Az épület már fedett, tetejére a bevilágító

kupolák elhelyezésre kerültek. A külső határoló szerkezetek
többnyire a helyükön vannak, a belső lépcső elkészült, a válaszfalazás is legnagyobb részben készen áll. A gépészeti és
villamos szerelések elindultak.
Az iskolaidőszak végével a munkaterület a meglévő épületre
is kiterjed, hiszen ezen kivitelezés keretében készül el az új
melegítő konyha és ebédlő is, ami az aulában lesz kialakítva, valamint a régi kazán kiváltása több kisebbre is ezalatt
oldható meg.
Nyáron történik a két épületrész (csarnok és iskola) összenyitása is, hogy a szeptemberi iskolakezdés zavartalanul
történhessen meg.
(A régi ebédlő helyén pedig még egy tanterem kialakítására
van lehetőség, amíg az iskolabővítés nem valósul meg.)
A csarnok használatát egy házirend fogja szabályozni, amiben - térítési díj ellenében - helyet kaphatnak egyéb közösségek is, valamint városi nagy rendezvény megtartására is
alkalmas lesz. Ezen funkcióra való alkalmasságát is szeretnénk kipróbálni még karácsony előtt...
A csarnok átadására terveink szerint novemberben kerül sor,
onnantól az iskolások testnevelés óráinak biztosítására – a
meglévő tornateremmel együtt - rendelkezésre fog állni.
A kitűzött célunk – melyhez egyre közelebb kerülünk - változatlanul az, hogy ez év végéig minden megkezdett beruházásunk készüljön el és kerüljön átadásra. Bízom benne, hogy az
elkészült létesítményeket sokan és örömmel fogják használni,
és minél többen a sajátjuknak fogják érezni. Minél többen teszünk így, annál könnyebb lesz majd megóvni ezen értékeinket.
| Tóth Balázs

MEGHÍVÓ
A Szent László Völgye Lovas Egyesület
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

„Szent László napi
vigasságok”
című rendezvényére.
Időpont:

2016.07.02. szombat
14 órai kezdettel
Helyszín:

Martonvásár, Gábormajor,
Kettős Kereszt
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Programok:
- Lovas hagyományőrző csapatok felvonulása
- Harci bemutató
- Lovas, és lóidomítási bemutatók
- „Szalmavár” ostrom és csatabemutató
- Puszták Népe Lovas Viadal
(lovas ügyességi verseny)
- Termelői és kézműves vásár, büfé
- Gyermekprogramok, állatsimogató, kocsizás,
gyermek ügyességi verseny
A rendezvény támogatói:
Földművelésügyi Minisztérium
Martonvásár Város Önkormányzata
Gábormajor Kft. – Martonvásár
Robinia Group Kft. – Kajászó
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MARTONVÁSÁRI LÁNY A
SZINKRONÚSZÓ MAGYAR
BAJNOKSÁG DOBOGÓJÁN
Az utóbbi években egyre nagyobb teret kap a hazai
úszóközvetítésekben is a szinkronúszás.
Az 1984-es Los Angeles-i olimpia óta ötkarikás versenyszám
a szinkronúszás, mely közönségkedvenccé vált az olimpiákon.
Nemcsak a mozdulatok (és a lányok) szépségén ámuldoznak a
nézők, de a rendkívül komoly fizikai felkészültségen, koordinációs képességen, hajlékonyságon is, mely ehhez a sportághoz szükséges.
A martonvásári 4.b-be járó Nagy Lilla immár két éve az egyik
legeredményesebb magyar egyesület, a Honvéd, azaz a BHSzE
csapatának igazolt versenyzője. Az április végén megrendezett
gyermek szinkronúszó országos bajnokságot idén a szlovákiai
Somorján rendezték, és a csapatbronz után a kombinációs

EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
Tisztelt martonvásári orvoshoz járók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háziorvosok (gyermekorvos)
rendelési idejét, a helyettesítés rendjét az önkormányzat és
a szolgáltató között létrejött – városunk honlapján is elérhető
– feladat-ellátási szerződések tartalmazzák.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy ezen feladat-ellátási
szerződések és vonatkozó hatályos jogszabályok alapján az
orvosok rendelkezésre állási idejük alatt folyamatos ellátást
kötelesek biztosítani az őket választó biztosítottak számára (kivéve keresőképtelenség, hivatalos távollét, szabadság
miatti helyettesítés esetét). Így a napi rendelési időn túl a
rendelkezésre állási időben is elérhetőnek kell lenniük.
Kérem, hogy a rendelési időkről, az elérhetőségekről érdeklődjenek saját orvosuknál vagy nézzék meg az önkormányzat
honlapján (www.martonvasar.hu), keressék a Forum Martini
Hasznos tudnivalók rovatában.
| Martonvásár Város Önkormányzata,
mint az alapellátás biztosítására kötelezett

ÜGYELETI ELLÁTÁS HELYETT ELUTASÍTÁST
KAP A TELEFONÁLÓ ÉRDEN?

Országos bajnokságon csapatával
a dobogó második fokára léphetett Lilla.
kűrben ezüstérmes gyakorlatot mutatott be a Lillát is a soraiban
tudó Honvéd szinkronúszó gyermekcsapat. Ez egyben a nemzetközi verseny ezüstjét is jelentette a 12 éven aluliak között.
Lilla elmondta, bár a heti 10 óra szinkronúszás jár lemondásokkal is, bőven megéri az áldozatokat. A négy edzésből
a hétvégi általában 3-4 órás, de nagyon változatos, ráadásul
jó kis társaság dolgozik együtt a medencében. Az edzésekből
egy Érden (a Gárdonyi uszodában), egy a Honvéd uszodájában, kettő a MOM parkban zajlik. A bejárást megkönnyíti,
hogy egy érdi csapattárs szüleivel felváltva viszik őket a
szülők a budapesti edzésekre.
Ha valaki azt gondolná, a sok edzés a tanulás kárára megy,
nem is tévedhetne nagyobbat. Felföldiné Rozsovits Erika, Lilla
egyik edzőjének több évtizedes tapasztalata szerint szinte
mindig javul a lányok iskolai teljesítménye, miután elkezdik
ezt a sportágat. Ez nemcsak a rendszerezettségnek köszönhető, de a három dimenzióban zajló gyakorlatsorok az agyat
is edzik, illetve fejlesztik. Lilla előtte sem volt rossz tanuló,
de azóta valósággal szárnyal, mutatja ezt a területi matematikaverseny megnyerése és két területi szavalóversenyen
elért 2. és 3. helyezése. Szárnyainak kibontásában fontos
szerepe van tanítójának, Ihász Vali néninek is.
A Honvédnál örömmel várják az utánpótlásba további martonvásáriak jelentkezését, akár már 4-5 éves kortól. Facebook
oldaluk: www.facebook.com/honved.szinkronuszas
| Forum Martini
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Eljutott már néhányszor olyan kósza információ a Forum
Martini szerkesztőségébe, hozzám, amely szerint Érden időről
időre nem hajlandók ügyeleti ellátást biztosítani a martonvásári betegeknek. Mivel konkrétummal eddig nem kerestek
meg, további lépéseket nem tehettem.
Május 31-én azonban érdekes, nem várt fordulat következett. Az érdi Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosa keresett meg e-mailben, mint főszerkesztőt,
helyreigazítást kérve a Forum Martiniban, mely szerint
- egyrészt intézményük nem ad ügyeleti szolgálatot,
- másrészt az érdi Központi Ügyelet ellátási körébe sem tartozik Martonvásár.
Válaszomban megnyugtattam, hogy a Romics László Egészségügyi Intézményt, mint ellátásra kötelezett nem is szerepel
a Forum Martiniban. Viszont informáltam arról is, hogy élő
szerződésünk van - nem csak Martonvásárnak, hanem a kistérségi társulás többi településének is - az Érdi Kistérségi
Ügyeleti Centrummal, így a lapban megjelent információk
helyesek, nem szükséges helyesbíteni őket.
Tehát, továbbra is érvényesek, helyesek a Forum Martini 14.
oldalán megjelent információk, melyek szerint Ercsiben
vagy Érden, az Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrumban
kötelesek ügyeleti szinten délután 16 óra és másnap 8
óra között, illetve péntek délután 16 óra és hétfő reggel 8 óra között ellátni a betegeket.
Ez akkor is igaz, ha lapzárta után (május 2-án) ismét érkezett egy írásos panasz, mely szerint elutasították az ellátást. Ezek után a Forum Martini nevében május 3-án reggel,
ügyeleti időben felhívva a rendelőt, az adott telefonszámon
jelentkező illetékes részemre is azt az információt kísérelte
meg „eladni”, hogy nem kötelesek a martonvásári betegeket
ügyeleti időben ellátni.
Júliusban folytatjuk... 			
| Nagy Árpád
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MAJÁLIS

AVAGY
„KÖRBEJÁR A TÁNC”
Az idén 25 éves martonvásári „Együtt-Értük” Alapítvány május 7-én rendezte meg a „Körbejár a tánc”
című programját.
A martonvásári önkormányzat és a BBK Központ támogatásával, valamint a helyi civil szervezetek közreműködésével
egész napos, jó hangulatú rendezvényen szórakozhattak a
kilátogató családok, résztvevő csoportok, előadók.
A nap első programjaként az „Alkoss nekünk, alkoss velünk!”
kézműves pályázatra érkezett munkákból nyíló kiállítás
megnyitóján adtuk át a nyerteseknek az ajándékokat, okleveleket. Az ünnepség után kezdődő kézműves foglalkozások
és játszóházak mellett a színvonalas sportbemutatók és
művészeti csoportok bemutatkozásai, előadásai mindenki
számára biztosítottak látnivalót, hasznos időtöltést.
A civil főzőcsapatok lelkesen készítették a finomabbnálfinomabb ételeket, vendégül látták a csoportokat, illetve a
rendezvényre kilátogató érdeklődőket.
A délutáni integrált táncház és a szabadban tervezett gálaműsor számára a hirtelen jött eső nem kedvezett, de a fellépők nyitottságának, türelmének, valamint az együttműködő
partnerek segítségének, összefogásának köszönhetően egy
gyors helyszínváltással a színházterem hamar megtelt és

A PÁPAY ISKOLA
FEJLESZTÉSEI TIKA
TÁMOGATÁSSAL
A több mint 100 évvel ezelőtt létesült intézményünk több ponton megújulhatott, megszépülhetett, funkciójában gazdagodhatott a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA)
támogatásának segítségével.
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folytatódhatott a tervezett műsor. A helyi cégek, vállalkozók
és támogatók felajánlásai, adományai tombolahúzás keretében kerülhettek a szerencsés nyertesekhez.
A vidám napot jó hangulatú koncert és retro disco zárta.
Alapítványunk először rendezett ilyen nagyszabású programot, így minden építő jellegű visszajelzést szívesen fogadunk, s a jövőben igyekszünk hasznosítani.
Rendezvényünkkel kapcsolatban sok pozitív visszajelzést
kaptunk, s mi is úgy érezzük, hogy – céljainknak megfelelően – sikerült egy jó hangulatú Majális keretében ráirányítani
a figyelmet sérült embertársaink értékeire.
Köszönjük még egyszer mindenki támogatását, részvételét!
| Botos Imre • program-koordinátor
Orbánné Molnár Anikó • a kuratórium elnöke

Örömmel tölt el bennünket, hogy a - kb. 80.000 euro összegű
- fejlesztés révén lehetőségünk lesz komplex szakmai ellátást nyújtani az intézményünkben nevelkedő autizmussal élő
gyermekek számára, s minőségibb elhelyezést a szülői házat
nélkülözni kényszerülő értelmi sérült kollégista gyermekeknek. Mindezekhez egy korszerűen berendezett ún. Snoezelen
terápiás szoba társul, mely az egyénre szabott ellátás terén
jelent előrelépést.
A TIKA képviselői, s köztük Havva Pinar asszony személyes figyelmességével, többszöri látogatásával is biztosította
a program sikeres végrehajtását. A kivitelezők figyelmes
munkavégzése példaértékű volt számunkra.
Elismerés illeti Botos Imre igazgatóhelyettest, a kezdetektől való lelkes, szabadidőt is feláldozó munkájáért, s technikai
munkatársainkat, a munkálatok alatti példás helytállásukért.
Bár a tanév közbeni felújítás komoly szervezőmunkát igényelt, a TIKA támogatásával megvalósult fejlesztés méltó
körülményeket nyújt a minőségi munkavégzéshez.
Május 11.-én ünnepélyes keretek között, a török nagykövet
jelenlétében került átadásra a fejlesztés, melyre tanulóink is
lelkesen készültek.
A program egyik legfontosabb üzenete, hogy a személyes találkozások során kialakult kapcsolatok, együttműködések
nyújthatnak lehetőséget arra, hogy megtartsuk a kultúrákon, vallási és nyelvi különbségeken is átívelni tudó valódi
emberi értékeket.
| Orbánné Molnár Anikó • igazgató
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MINDEN NAP
PALINTA
Vasárnap 16 órakor megnyitott a megújult, áthelyezett játszótér.
A gyereknap után egy valóban családias ünnepség keretein belül adta át Gucsek István alpolgármester a felújított
Palinta játszóteret, amely 0-tól 6-7 éves korig várja a gyermekeket és szüleiket.
A Palinta 2007-ben civil összefogással készült, működtetését pedig a város vállalta. Az áttelepítés és felújítás költsége
milliós nagyságrendű költséget jelentett, amelyhez ismét civil
támogatás érkezett. A 100-100 ezer forintos hozzájárulást
a város nevében is köszönjük Bordás Ferencnek, Kozma
Lászlónak, Pálinkás Zsoltnak és Telegdi Lászlónak.
Aki úgy érzi, szívesen adakozott volna erre a célra, az még
nem késett le, hiszen a főtérről néhány perc alatt elérhető

játszótérig csak részben vezet kikövezett útvonal, a sétány a
patakig tart. Összefogással, apróbb és nagyobb adományokkal
reméljük mielőbb térkövet sikerül majd vásárolni, hogy kikövezhesse a MartonGazda NKft. a patak partját a játszótérrel.
Ehhez az akcióhoz már, akár csak 100-100 forinttal is hozzájárulhat minden gyermek is, hogy később a „saját” térkövén
közelíthesse meg a játszóteret, de szeretettel várunk komolyabb adományozókat is! Az akciót a FürElise kávézó indítványozta, ott található az adományos doboz.
Bár zárt területről van szó a Palinta minden nap látogatható,
kapuját a sporttelep gondozója minden reggel kinyitja és estig
nyitva tartja.
| Forum Martini

mai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat fővédnöke a
Köztársasági Elnök felesége, két gyermek édesanyja, Sólyom
Erzsébet asszony, aki a Születés Hetén túl a rendezvényt
szervező TAVAM - Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért - pártfogójaként is támogatja a mozgalmat.
forrás: http://www.babanet.hu/gyermekvallalas/huvelyiszules/megujul-a-szuletes-hete-rendezvenysorozat/

MEGÚJUL A SZÜLETÉS HETE
RENDEZVÉNYSOROZAT
Immár negyedik alkalommal, idén is megrendezésre kerül a
Születés Hete országos rendezvénysorozat. A május 8-ától
14-éig tartó hét a tervek szerint 22 település 31 helyszínén
mintegy 200 eseményt ölel majd fel. Az eddigiektől eltérő
módon azonban ez évben a Születés Hete május első vasárnapján, 7-én, Anyák Napján országos nyitó nappal veszi kezdetét a budapesti Aranytíz Művelődési Központban. A szak-

Május 13-án került megrendezésre a Születés Hete helyi
rendezvénye. A program Boróka-mondókával indult a plébánia
közösségi termében a főszervező, Wagnerné Dallos Orsolya
vezetésével, majd előadások következtek. Horváth Márta
védőnő a szoptatásról beszélve még a beavatottaknak is tudott új információkkal szolgálni; Sutka Judit, a naturan.hu
üzemeltetője natúrkozmetikumokról és ökotisztítószerekről
tartott érdekes előadást (finom illatmintákkal dúsítva). Szabó-Pásztori Krisztina a mosható pelenkázás rejtelmeibe
avatta be a hallgatóságot rengeteg szép pelus kíséretében,
Hojdák Annamária pedig az újszülöttek hordozásáról tartott
előadást. Dancs Andrea szülésfelkészítésről, kismamajógáról
beszélt, majd bemutató jógaórákat tartott az érdeklődőknek.
Délután a Bruszvik Teréz Óvodában tartottunk bababörzét.
Köszönjük mindenkinek a részvételt! 		
| A szervezők

MEGÉRKEZTEK!
Valóban megérkeztek és már birtokba is vették a
gyerekek a terasz új berendezését.
Az óvoda minden teraszára új asztalok és székek kerültek,
melynek beszerzését a tavalyi és az idei jótékonysági buli bevételéből sikerült megvalósítani. Továbbá az önkormányzat
segítségével megújult az óvoda kerítése is.
Nagyon köszönjük a támogatást!
| Fodor-Adorjáni Edit • SZMK vezető
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Polgármesterünk hármas szerepet vállalt. Átadta a díjakat a
félmaratont maguk mögött tudóknak, ellőtte a kerékpáros
futamot, majd a mezőny után eredt és letudta a 20 kilométert

CSATLAKOZTUNK
A NEMZETI BOR
MARATONHOZ
Több mint 120 település 22 borvidék és húszezernél is több résztvevő csatlakozott az idei Nemzeti
Bor Maratonhoz.

Martonvásár Pünkösd hétfőn kapott kitüntetett szerepet.
Május 23-án érkeztek meg hosszútávfutóink, azok, akik a
Diósdról induló 21 kilométeres félmaratont maguk mögött
tudták. Az utolsó kilométert gyönyörű környezetben tették
meg, hiszen a szervezőknek gondjuk volt rá, hogy a kastélypark aszfaltköre része legyen a távnak. A futók az itt várakozó kerékpárosok és nézők heves tapsa közepette érték el
az Óvodamúzeum előtt kialakított célt. Ott polgármesterünk
akasztotta mindenki nyakába az érmet, a szervezők pedig
frissítővel és ajándékokkal kedveskedtek az elcsigázott, de
boldog versenyzőknek.
Az utolsó futó megérkezését követően indultak kerékpárosaink arra a 20 kilométeres útra, amelynek végén Gárdony
alpolgármester asszonya várta az érkezőket. A baracskai
emelkedőnél, a 20 martonvásári kerekezőt versenyzők várták, Gárdony bejáratánál pedig amatőrök csatlakoztak a mezőnyhöz, hogy dr. Szabó Tibor vezetésével az agárdi Nádas
étterem parkolójában kialakított célba érkezzenek, ahol dr.
Erdei Péterné, alpolgármester adta át az érmeket és elismeréseket.
Köszönet a MartonSport NKft-nek a nevezési díjak átvállalásáért, valamint a szervezésben nyújtott segítségért.
| Nagy Árpád

NAGY DILEMMÁBAN
A KERTBARÁTOK
MIT ÉRDEMEL SZENT
ORBÁN SZOBRA?
Martonvásári Kertbarát Egyesület tagsága május
27-én tartotta a hagyományos Orbán napi megemlékezést és borünnepet.
Az idei megemlékezés napján kegyes volt az időjárás a rendezvény megtartására. Nyári meleg és a kondérból felszálló
finom illatok várták a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ udvarára érkező vendégeket.
Az idei tavaszi időjárás viszont sok bosszúságot és kárt okozott a szőlészettel és kertműveléssel foglalkozóknak. Ezt figyelembe véve a tagság azzal bízta meg az ötfős delegációt,
hogy ne borral, hanem csak vízzel locsolja meg a szőlőhegyen álló Szt.Orbán szobrot. A jelképes aktuson jelen volt
Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk is.
A helyszínen folytatódott a program. Dr. Janky Ferenc röviden összefoglalta Szent Orbán életének eseményeit. Ezután, egy egyetemi tanítványának szakdolgozatából idézett
szemelvényeket, amelyből megismerhettük a borkészítés
történetét a suméroktól, görögökön és rómaiakon át a zsidó
kultúrkörön keresztül napjainkig. Az érdekes előadás után
Uhrin Gábor középiskolai tanár aktuálisabb témával foglalkozott. Előadásából megtudhattuk, hogyan lehet enyhíteni a
kései fagyok és a sok eső után megjelenő kártevők hatásait.
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Dr. Janky Ferenc, Szabó László, Orbán András, Tessely Zoltán
és Borostyán Mátyás Szent Orbán szobránál.

Milyen permetezőszereket, metszési, gyérítési módszereket
érdemes alkalmazni.
Szabó László kertész – vállalkozó bemutatott és kóstolót
hozott néhány cseresznye fajtából, közöttük egy érdekességet,
amely már most érik, nagyszemű és ropogós.
Előadások után került sor a borverseny eredményhirdetésére. A 29 mintából 2 oklevelet, 12 bronz, 9 ezüst, 6 aranyérem minősítést kapott. A helyezettek oklevelet, serleget és
Vabrik pincészet kereskedelmi minőségű borából kaptak
egy-egy palackkal. Fődíjat és a vándorserleget Borostyán
Mátyás érdemelte ki. Zsűrielnök értékelésében kiemelte,
hogy az egyenletes jó minőségű borok termeléséhez a szorgalmas munka mellett a szakmai fejlődés is hozzájárult.
Páratlan szakács párosunk, Szeidl Antal és Orosz József,
Nagy Géza tagtársunk által felajánlott őzhúsból készített
pörköltet. A jelenlévők véleménye szerint nem rontották el,
a vélemény pedig nem az elfogyasztott minőségi borok hatására alakult ki.
Hétvégén már folytatódhat a kemény munka a szőlőkben, gyümölcsösökben és kiskertekben annak érdekében, hogy jövő
ilyenkor hasonló minőségű termékeket tudjanak bemutatni.
| Foki Gábor
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KERTBARÁTOKNAK
Az év hatodik hónapja a kertbarátoknak a munka
csúcsát jelenti, de a szorgos munka eredményeként már számos zöldség és gyümölcs érése örvendezteti meg a családot és teszi gazdagabbá az
asztalt.
Szedhető a cseresznye, a meggy, az egres, a ribizli, a karalábé
és a zöldborsó. Ezzel megkezdődik a befőzési szezon és a
cefrézés ideje.
A hónap nevét Iuno-ról kapta, aki a gyermekáldás és a házasélet római istennője volt. Ókori társaival /Vesta, Ino/ végső
soron a Nagy Istennő egylényegű három megjelenési formája
volt. Magyar megfelelője a Rák hava, illetve Szt. Iván hava a
nyári napforduló időszaka.
Szőlő: Az idei év eddig nem kényeztetett el bennünket. Jégverés, fagy, vihar tette próbára a növényeket és hitünket. A károk
nagyok, a jövő érdekében azonban továbbra is gondosan kell
gondoznunk kertünket. /”A szőlő a szolgabíró, mely munkára
hajt” - Jókai/ A jégveréses, sérült szőlőt azonnal permetezni
kell. A fagyok után az atkafertőzés is erősebb a megszokottnál. A fő gombabetegségek ellen rendszeresen védekezzünk,
kontakt és felszívódó szerekkel. A fürtkezdemények megjelenése után a hajtásválogatás, aggatás, kötözés, hónaljazás
ad sok munkát. Hónaljazáskor két-három levél felett csípjük
le, de ne törjük ki a hajtást. Kötözéskor ügyeljünk a vesszők
egyenletes elhelyezésére, a szellős lombfal kialakítására.
A hónap elején még kiszórhatjuk az utolsó adag műtrágyát,
amelyet azonnal be kell dolgozni a talajba. A permetezéssel
egy időben levéltrágyával pótolhatjuk a hiányzó elemeket.
A tisztán tartott talaj csökkenti a fertőzésveszélyt és a pajorok
számát. A mind gyakoribb felhőszakadások miatt a sorok közé
létesítsünk vízfogókat, a talaj védelme érdekében.

A melegedő pincében több figyelmet kell fordítanunk a borok
kezelésére. Itt az ideje a harmadik fejtésnek, illetve a palackozásnak. Az üres hordókat és a pincét rendszeresen kénezzük.
A gyümölcsösben a rendszeres növényvédelmen kívül a gyümölcsritkítás ad feladatot. Ritkítás hatására szebb és jobb
termést takaríthatunk be. Két maradó gyümölcs között egy
képzeletbeli férjen el. Gondosan figyeljük az élelmezési várakozási időkre. Egyes kártevőket ragadós sárga lappal is gyéríthetjük, illetve hernyófogó öveket kötözhetünk a fák törzsére.
Ez utóbbit arasznyi széles kartonpapírból készítjük és a benne
megbújó kártevőket időnként a papírral együtt égessük el.
Az érett gyümölcsöket gondosan, a fákat kímélve szedjük.
Nincs jobb, mint a saját termesztésű, fán érett gyümölcs.
A felesleges kissé hibás gyümölcsök kerülhetnek cefrézésre.
A jól zárható cefréző kádat, hordót hűvös, tiszta helyen tároljuk. A kierjedt cefrét amint lehet, főzessük ki.
A veteményeskertből is bőven jut az asztalra. a korai zöldségek helyére ültethetjük az előnevelt palántákat (paprika,
paradicsom, uborka, kései zöldségfélék). Az uborka kényes a
kiszáradásra, tartsuk mindig nedvesen a földjét, a paprikát,
paradicsomot ritkábban, de nagy vízadagokkal öntözzük. Aki
szereti a természetes anyagok használatát készíthet csalánlevet, mely tápanyag pótlásra és permetezésre egyaránt
felhasználható. /100 l vízben 1 kg magmentes csalánlevelet
erjesztünk. Szaga rettenetes, de duplájára hígítva kiváló
öntözővíz, zsurló lével keverve jó permetező szer./
Végül ne legyünk a kert rabjai. Tudjunk örülni a gondozott
fáknak, az illatozó rózsáknak. Élvezzük munkánk eredményét, itt van a teraszos reggelik és a tücsökzenés vacsorák,
a nagy esti meghitt beszélgetések és kerti partik ideje.
| Uhrin Gábor

PÜNKÖSD ÉS ÚR NAPJA

Pünkösdvasárnap tizennégy gyermek járult az első szentáldozáshoz.
Életükre Isten áldását kérjük!
FORUM MARTINI / 2016. JÚNIUS

Köszönjük mindenkinek, aki az úrnapi virágszőnyeghez hozzájárult!
Köszönjük a virágszirmokat, a hajnali munkát, a lelkesedést,
ismét méltóképpen tudtuk elkészíteni az Úr útját.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
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
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.......................................
22 / 569-285
Egyéb hatósági ügyek:
22/569-283
Gyámügyek
22/569-288
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637,
Mobil: 30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; 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!

!

VÁLTOZÁS

2016. június 13. – 2016.szeptember 02. között
a rendelési idők a következőképpen módosulnak:
- mindkét körzet számára 08:00-14:00-ig,
- 08:00-09:00-ig injekció, kötözés, adminisztráció,
gyógyszerírás.		
Köszönettel:
dr. Jambrikné dr. Takács Imola és dr. Czikajló Gyula
Hogy egy adott napon melyik orvos rendel, arról a háziorvosok
adnak bővebb tájékoztatást. (szerk.)

Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00
| Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
FORUM MARTINI / 2016. JÚNIUS

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

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

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

22/460-039
22/460-065
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Czinki Igor
Kapitány Kata Málna
Majer Benjámin
Németh Anna
Sztojka Mia Mirella

ELHUNYTJAINK*

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

Urschler Dániel / 49 éves
Baladik József / 81 éves
Pató László / 84 éves
Aradi Szabolcs / 30 éves
Béni Sándorné / 80 éves
Téglás Béla / 87 éves
Járányi Rudolf Istvánné / 85 éves

MARTONVÁSÁR: június 18.,19.; július 9., 10., 16., 17.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: július 2., 3.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: június 25.,26.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

APRÓHIRDETÉS
Nyári akció: bruttó 2 % jutalék.
Tégla házakat keresünk ügyfelek részére.
Eötvös Péterné • 06 30 341 0975
www.ingatlan-martonvasar.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Brunszvik Teréz Óvoda meghirdet egy óvodapedagógus
határozatlan idejű és egy dajka határozott idejű álláshelyet.
További részletek a város honlapján találhatók.
| Brunszvik Teréz Óvoda

EBOLTÁS
Martonvásáron

az egykori tűzoltó szertárnál
21-én 8.00-11.00 óráig
és 15.00-18.00 óráig,
pótoltás 23-án 15.00-18.00 óráig.
Erdőháton 23-án 18.30 órától,
Kismartonban 23-án 19.00 órától.
Az oltás díja nem változott:
4250-4500 Ft.

ÚJ RENDELET SZABÁLYOZZA AZ
MNVH MŰKÖDÉSÉT
Egyszerűsödött a regisztráció folyamata és a projektötleti felhívásokat kezelő felület is az MNVH-nál.
A továbbiakban a regisztrációval rendelkező partnerek lesznek jogosultak projektötlet benyújtására, tehát aki még nem
regisztrált, annak ezt érdemes mielőbb elvégeznie.
A 11/2016. (IV.26.) MvM rendelet, a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat működését szabályozó új rendelet, s amelyhez igazodva új Cselekvési Terv elkészítése vált indokolttá. Ebben
megfogalmazzuk, hogy a szervezetünk milyen feladatokat és
célokat kíván megvalósítani ebben a ciklusban.
A rendelet értelmében újjá alakul az MNVH Tanács és
Elnöksége is.
Az MNVH területi felelős hálózata továbbra is működik,
munkatársaim minden megyében elérhetőek, ezzel is szeretnénk Önhöz még közelebb vinni a szolgáltatásainkat és
segítségünket.
Keressenek bizalommal!
| Kutai Tibor • MNVH Fejér megyei területi felelős
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Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik tragikusan
fiatalon elhunyt fiunk, Aradi Szabolcs temetésén, mérhetetlen fájdalmunkban osztoztak.
| Köszönettel: A gyászoló család
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JELÖLÉS HELYI KITÜNTETÉSRE ÉS ELISMERŐ CÍMRE
Képviselő-testületünk 2016. évben is dönteni kíván a "Martonvásár díszpolgára" cím és a "Martonvásárért" kitüntető díj átadásáról, melyhez kérjük az Önök együttműködését. Segítse munkánkat, hogy az arra érdemeseket díjazhassuk Martonvásár
szolgálatában végzett tevékenységükért.
A mellékelt JAVASLAT kitöltésével szíveskedjen jelölését megtenni azon személy(ek)re vagy közösség(ek)re, akik városunk
társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális vagy sportéletében maradandót alkottak, akik
tevékenységükkel hozzájárultak településünk fejlődéséhez, ismertségének növeléséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
A díszpolgári címre 2 személy, melyből legfeljebb 1 személy posztumusz, a kitüntető díjra 2 személy vagy közösség, melyből
legfeljebb 1 személy posztumusz jelölhető.
A javaslatok leadásának határideje, helye: 2016. június 24. 12.00 óra, az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen
vagy a Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálatán (2462 Martonvásár, Budai út 13.). A nyomtatvány Martonvásár honlapján
elektronikus formában is elérhető: www.martonvasar.hu (hírek).

JAVASLAT
AJÁNLÓ SZEMÉLY, KÖZÖSSÉG NEVE:

……………………………………………….……………………………………………….

„MARTONVÁSÁR DÍSZPOLGÁRA” címre

„MARTONVÁSÁRÉRT” kitüntető díjra

Martonvásár díszpolgára cím adományozható annak
a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Martonvásár javára folytatott eredményes és sikeres tevékenységével, egész életművével elismerést vívott ki.

Martonvásárért kitüntető díj adományozható, annak
a személynek, vagy közösségnek, aki/amely településünk fejlesztéséért, társadalmi, gazdasági, tudományos, irodalmi, művészeti, egészségügyi, közoktatási,
közművelődési és sport-életéért kiemelkedő, kimagasló munkát végzett.

JAVASOLT SZEMÉLY NEVE:

JAVASOLT SZEMÉLY, KÖZÖSSÉG NEVE:

1. ……………………….........................…………………….

1. ……………………….........................…………………….

2. ……………………….........................…………………….

2. ……………………….........................…………………….

ÉLETRAJZ, TEVÉKENYSÉG, EREDMÉNYEK
RÖVID BEMUTATÁSA:

ÉLETRAJZ, TEVÉKENYSÉG, EREDMÉNYEK
RÖVID BEMUTATÁSA:

1. ……………………….........................…………………….

1. ……………………….........................…………………….

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

2. ……………………….........................…………………….

2. ……………………….........................…………………….

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

……………………….........................…………………….......

DÁTUM: 2016. ……………………….........................…

ALÁÍRÁS: ……………………………………………….....……

JAVASLATOT TEHET: a képviselő-testület tagja, társadalmi szervezet, egyesület, a településen működő intézmény vezetője,
a közzétett kérdőíven a város lakossága
JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. június 24. 12.00 óra
JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA:
1. POSTÁN, SZEMÉLYESEN – POLGÁRMESTERI HIVATAL, LAKOSSÁGSZOLGÁLAT / 2462 MARTONVÁSÁR, BUDAI ÚT 13.
2. E-MAILBEN: onkormanyzat@martonvasar.hu
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