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FORUM MARTINI
VILÁGSZENZÁCIÓ
A VÁROS SZÉLÉN
Tudományos fejlesztés vagy sportsiker,
igazából egyre megy: Martonvásár hírét
viszi el messzire. Novemberi számunkban a
neutronkutatástól a díjugratásig, a közösségi
faültetéstől a karácsonyi készülődésig
szemlézzük városunk életének történéseit.

1956-RA EMLÉKEZTÜNK,
FIATALOKKAL
Október 23-án Martonvásáron is megemlékeztünk azokról a
bátor honfitársainkról, akik életüket sem kímélve szembe
mertek szállni a kor egyik legerősebb katonai hatalmával, az
elnyomó Szovjetunióval. Az 1956-os forradalom és szabadságharc során az egész magyarság egy fejjel magasabbá vált
önmagánál – fűzte fel erre a Bibó István-i gondolatkörre ünnepi beszédét Szabó Ábel István, a Károli Gáspár Református
Egyetem Bölcsész Hallgatói Önkormányzatának elnöke. A martonvásári intézményvezetők és közösségek koszorúzását
követően az ünnepi műsor a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központban folytatódott, a Martonvásári Színjátszók Közösségének darabjával. Csikász Ágnes formabontó "56, gyerekfejjel" című színdarabja mind az idős, mind pedig a fiatal generációk számára elgondolkodtató, erős üzenetekkel szolgált.
Az előadás azt hangsúlyozta, hogy közös múltunk kizárólag
akkor elevenedhet meg és mélyülhet el a fiatalabb generációkban, ha az idősek mernek őszintén beszélni az elnyomás
természetéről, az abban meghajlított emberi jellemekről, vagy
akár csak a rendszerben átélt mindennapi nehézségeikről is.

TÉGY JÓT ÉS LÁSS CSODÁT!
A tavalyi év sikerén felbúzdulva, idén nem is volt kérdés,
hogy ismét életre keltjük a Mézeskalácsváros kiállítást.
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A másik oldalról viszont ehhez elengedhetetlen, hogy a fiatalabb generációk erőt vegyenek magukon, és kiszakítva magukat a sokszor csak rövidtávú élményt kínáló, felszínes világból, felismerjék, hogy többek lesznek attól, ha az élet valódi
mélységeiről kezdenek el őszintén beszélgetni a náluk idősebb
emberekkel vagy éppen egymással.

Célunk, hogy összehozzuk az alkotó kedvűeket, és a saját,		
egyéni városrészletekből összeálljon egy szép kompozíció,
amit aztán az adventi időszakban bárki kedvére csodálhat.
Az alkotások ezúttal is otthon, a saját konyhákban készülnek.
Nem szabunk határt az elképzeléseknek.
Mézillatú kiállításunk a BBK színháztermében kapja meg
végleges formáját egy szuper közösségi alkotás során, aminek eredményeképp egybeolvad a sok-sok apró részlet.
A közösségi építés időpontja: 2019. december 3. (kedd délután) 16.00-18.00, amire minden alkotót szeretettel várunk!
A jelentkezés menete: A4-es méretű (rajzlap) telkeket lehet
előre foglalni, így segítve a tervezést. Egy foglaló több telek
tulajdonosa is lehet.
A telekfoglalási szándékot írásban fogadjuk a Facebook eseményben megadott kérdésnél, illetve Kiss-Orosz Kata címén:
kultura@martonvasar.hu.
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MEGALAKULT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A BIZOTTSÁGOK IS KÉSZEN ÁLLNAK
Az október 23-i ünnepi műsort követően került sor az
október 13-án megválasztott képviselő-testület hivatalos megalakulására is.
A képviselők ünnepélyes esküt tettek, amit hagyományosan
Kuna Ferenc imája követett. Az új martonvásári képviselőtestület tagjai: Dr. Szabó Tibor polgármester, Gucsek István
alpolgármester, Horváth Bálint alpolgármester, Varga Ferenc,
Dr. Gyulay Gyula Levente, Kuna Ferenc, Nemes József Attila,
Tóth András Miklósné, Szigeti Zoltán.
A képviselő-testülettel párhuzamosan két bizottság (Gazdasági ill. Humán) is megalakult, melyek a képviselők döntését
megalapozó és előkészítő feladatokat látnak el. Ezek a bizottságok az előző struktúrához képest +2 fővel működnek, ezáltal
nőtt a szakmai bizottsági feladatokba bevont, nem képviselő,
de szakértő tagok száma.
A Gazdasági Bizottság tagjai: Varga Ferenc, Dr. Gyulay Gyula
Levente, Kuna Ferenc, Nemes József Attila, Tóth András
Miklósné, Szigeti Zoltán, Bártol Botond, Gábor Attila, Lipovics
József Tamás, Mundi András, Dr. Pimper László.
A Humán Bizottság tagjai: Kuna Ferenc, Dr. Gyulay Gyula
Levente, Nemes József Attila, Tóth András Miklósné, Szigeti
Zoltán, Varga Ferenc, Csapó Tamás, Farkas Erzsébet, Fodor
Tamás, Orosz József, Stefkovits Ferencné.
Szabó Tibor polgármester külön megköszönte a képviselőtestület előző 5 éves munkáját segítő Farkas Erzsébet, Balikó
Adrienn, Dolinka Éva, Dobos Lajos és a Varga Szabolcs tevékenységét is. Ahogyan az önkormányzati alakuló üléseken
szokás, a képviselő-testületnek döntést kellett hoznia a polgármester, az alpolgármesterek, illetve a további képviselők
díjazásával kapcsolatban. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénye szerint a polgármesterek és az alpolgármesterek illetménye/díjazása központilag meghatározott, ezt a törvény a település lakosságszáma
alapján konkrét összegben deklarálja:
A főállású polgármester havi illetményre jogosult, melynek
összege Martonvásár városban, mint 5001–10.000 fő lakosságszámú település esetén bruttó 598.302 forint. A főállású polgármester havonta az illetményének/tiszteletdíjának

15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre, illetve
idegen-nyelvtudási pótlékra jogosult.
A képviselő-testület ismét 2 fő főállású alpolgármestert
választott meg, Gucsek Istvánt és Horváth Bálintot. Az alpolgármesterek illetményéről a központi jogszabály eképpen
fogalmaz:
A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármesterének illetményét a képviselő-testület állapítja meg
úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármesteri illetmény
90%-át. A főállású alpolgármesterek havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre
jogosultak.
A testület mindkét alpolgármester esetében az irányadó polgármesteri tiszteletdíj 90%-ában állapította meg a főállású
alpolgármesterek illetményét, illetve ennek megfelelően a
költségtérítés összegét.
Mivel a képviselői munka folyamatos, aktív tevékenységgel
és havi több tíz órás elfoglaltsággal jár, így a testület havi
bruttó 55.000.-Ft összegű tiszteletdíjat állapított meg, mely
a polgármesterre és az alpolgármesterekre nem vonatkozik.

ADVENTI SZERETETÜNNEP

		
		

December 8-án a BBK udvarán és épületében több
meghitt program közül válogathatunk.
Bárki hozzájárulhat a vendégséghez a maga módja szerint.
Ez ügyben keressék Farkas Erzsikét /+36 30 979 38 25/, vagy
Tóth Andrásné Mártit a +36 20 941 83 19-es telefonszámon.
A Pápay Ágoston Iskola növendékeinek műsora is megörvendezti
a publikumot, majd Cseke Szabolcs zenepedagógus hang
drum segítségével gyógyít. A XVII. Jótékonysági Karácsonyi
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Vásár apropóján a Teleki Blanka Hölgyklub mézeskalácstálakat és aprósüteményeket készít, amivel a jótékonysági esemény bevételét gazdagítják. Aki aprósüteménnyel járulna
hozzá az akcióhoz, örömmel fogadják segítségét 6-án, pénteken a BBK kiállítótermében. A karácsonyi vásár bevétele ezúttal a Művészeti Iskolát támogatja. Négy órától a Művészeti
Iskola táncosainak betlehemes játékát élvezhetjük, utána az
Apacuka Zenekar koncertje következik. Az esemény ingyenesen látogatható, részletes program lapunk utolsó oldalán.
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TUDOMÁNYOS
VILÁGSZENZÁCIÓ
A VÁROS SZÉLÉN
PÉTERMANN CSABA , MIRROTRON

A több évtizedes magyar találmány a neutrontükrök
világát teszi még különlegesebbé, s amelynek sztorija
igazi világszenzáció még ma is. A városunkban most
megtelepülő Mirrotron cég vezetőjét, Pétermann
Csaba közgazdászt faggattuk az érdekes módszerről,
a különleges beruházás egészségügyben és autógyártásban elfoglalt szerepéről. Persze megkérdeztük azokról a feltételezésekről is, melyek a beruházás veszélyességéről szólnak.
- Különleges tudományos projektet irányít Martonvásáron, ami azért kicsit még mindig misztikus fátyol
mögött mutatja magát az ittélőknek. Hol kezdődhetne
a Mirrotron története, ha ezt a ködöt szurkálni szeretné és egyértelműsíteni a szándékaikat, terveiket és
ambícióikat.
- Az emberek nagy részének a fizika mindig is egy elég különös és érthetetlen tudomány marad, és a projektünk mögött
tényleg vastagon fizika van. A mi cégünk neutronfizikusoknak készít berendezéseket. Szerte a világban képviseljük ezt az iparágat, kevés versenytárssal. Mi ezeket a berendezéseket megrendelésre készítjük, egyik sem „dobozos
termék”. Egy adott fizikus megálmodja valahol a nagyvilágban a berendezést, ennek alapján mérnökeink megtervezik,
aztán pedig „legyártjuk” neki.
- Akkor ezeket a termékeket nem lehet csak úgy leemelni a polcról.
- Mindegyik egyedi termék, sőt, van amelyiknek az előállítáFORUM MARTINI / 2019. NOVEMBER

sán – összeadva a mérnöki és gyártási időket – akár öt évig
is dolgozunk. Amikor a berendezés már megvan, akkor persze meg kell nézni, hogy működik-e. Mi kell ehhez alapvetően? Neutron. Neutron ebben a pillanatban a Központi Fizikai
Kutatóintézet kutatóreaktorában érhető el. De a reaktor
hasadóanyaggal működik, nagyon drága a működtetése,
ezért arra gondoltunk, hogy a neutronellátást valamiképp
olcsóbb, elérhetőbb, megfoghatóbb módon kellene biztosítanunk, nemcsak mint lehetőséget a kutatóknak, hanem
anyagvizsgálatra bárkinek. Ez egy roncsolásmentes anyagvizsgálat. Akár a röntgen, a CT- vagy a termikus-vizsgálat.
- Ez egy olyan művelet, amelynek során nem kell „kibontani” az anyagot.
- Pontosan. Megbontás, szétvágás nélkül nézzük meg, hogy
belül mi van. Ez képzőművészeti alkotásoknál vagy öntvényeknél előnyös, amiket nyilvánvalóan nem lehet szétszedni, és például ha gyártás során mondjuk zárvány keletkezik
bennük, ami meggyöngíti az anyag szerkezetét, akkor arra
így rámutathatunk, mivel szétszedni bajos lenne, de mégiscsak „bele kell néznünk”.
- Akár egy emberi testbe egy röntgen során.
- Igen. Más technológiáknak bizony vannak komoly korlátai,
leginkább mélység tekintetében, míg a neutron esetében ez
inkább az árában mutatkozott meg. Ezt a drága módszert
tesszük olcsóvá azzal, hogy az anyagvizsgálathoz szükséges
neutronokat nem a hasadóanyaggal működő reaktor melléktermékeként állíttatjuk elő, hanem egy egészen más technikával, egy úgynevezett spalációs módszerrel, ahol ha bekap04

„van neutronforrásunk, és kezdjetek vele valamit”, hanem az
csolom, működik, ha meg kikapcsolom, akkor nem működik
a stratégiánk, hogy előbb megkérdezzük, hogy „milyen proba berendezés.
lémáitok vannak, miben tudunk segíteni?”. A kutatónak sok- Ez veszélyes? - kérdezhetné bárki.
szor fogalma sincs, hogy milyen problémákkal szembesül az
- Nem. Annyi sugárzást bocsát ki, mint egy normál röntgen
ipar, az iparnak pedig sokszor dunsztja nincs arról, hogy miberendezés a kórházban. A kórházba is bemegyünk, ugyanlyen tudás van a kutató fejében. Mi ezt a problémát hidaljuk
akkor azt is mondják a szakemberek, hogy évente kettőnél
át, összekötjük a szereplőket a lehető legjobb megoldás érdetöbbször ne röntgeneztessük magunkat, mert az nem egészkében. Persze, nekem nem mindegy, hogy hol és kinek dolgoséges. Az energia nálunk „az elektomos hálózatból” táplálkozik,
zom. Mezei professzorra felnézek, megtiszteltetés, hogy a
nem a hasadóanyagból. A kutatók el tudnak jönni hozzánk és
csapatában lehetek. Más a hozzállása, mint a ma megszokott
használhatják mindezt. Jelenleg egy szigorú szabályozás
vezetői attitűd: empatikus, a problémák megoldására fókumellett lehet üzemeltetni a kutatóreaktorokat, korlátozott
szál, elsőosztályú vezető és tudós.
időben, nálunk meg bármelyik nap megoldhatjuk mindezt.
- Ön korábban banki menedzserként is dolgozott, az
- Ezért kellett egy „saját minierőmű”.
nem volt talán ennyire improvizatív és kreatív munka.
- Egy forrásra volt szükségünk, amit biztosítani tudunk a ku- A banki munkára azt szoktam mondani, hogy ami nincs
tatóknak és más felhasználóknak. Mi közel 30 éve profitorileírva, az ott nem is létezik. Szép, de behatárolt szegmense a
entált vállalkozás vagyunk, nem úgy mint a kutatóintézet,
gazdasági életnek. Kicsit a multiknál való munka ilyen, ahol
aminek nem ez a funkciója. Mi nem állami költségvetésből
szabadon gondolkodni csak a legmagasabb szinteken lehet
dolgozunk, tehát meg kell találnunk a piac azon szereplőit,
igazán, de valóban nagy kreativitásnak nincsen helye. A
akik szívesen használnák ezt az innovatív lehetőséget, hiszen
Mirrotron éppen ennek az ellenkezője: új, még feltáratlan tesokan közülük nem is tudják, mire jó mindez.
rületeken kalandozunk. De ez egy nagyon fegyelmezett ka- Tényleg, mire jó? Olvastam, hogy akár a gyógyításlandozás. Korábban dolgoztam a Pető Intézetben, illetve a
ban is hasznosítható.
légiközlekedésben, tehát van rálátá- Anyagvizsgálatra vagy az egészségsom az élet, a tudomány és a gazdaság
ügyben használják. Japánban például
speciális területeire. Ezt is hasznobórt fecskendeznek be a beteg területA város gyönyörű környezetsíthatom most. Fontos elmondanom,
re, utána pedig azt kezdik el neutronnal
ben van, és mi szeretünk itt
hogy ez egy olyan hely, ahol még mé„lőni”, majd a neutron és a bór reakcilenni, itt dolgozni. Szeretlyebb az az érzésem, hogy nem azért
óba lépnek egymással elpusztítva a
nénk a városnak bevételt is
dolgozom, hogy pénzt keressek, hanem
rákos sejteket. Ez egy meghosszabított
azért dolgozom, hogy olyat alkossunk,
élettartamot jelent, nem teljes gyógyu“termelni”, hiszen ha itt beami maradandó, amire később büszke
lást, de akkor is fantasztikus lehetőség
indulnak a dolgok, az a válehetek, büszkék lehetünk. Jó érzés,
egy súlyosan beteg ember számára, varosnak is komoly haszon lesz.
hogy világelső megoldásokat keresünk,
lóságos csoda. Ez egy már kipróbált és
Sok munkalehetőség is lesz,
nemzetközi együttműködéseket alakísikeresen használt módszer, emlőrák
szóval a jelszavunk egyérteltunk ki, kapukat nyitunk különböző
és agydaganat esetében. Hangsúlyomű a várost illetően: koopevilágok felé, cégünk és persze Martonzom, Japánban. Európában még nem.
vásár megelégedésére.
De a z or vosok tudna k ezek ről a
ráció és partnerség, illetve
- Miért pont Martonvásár?
mód szerek ről, a kutatások ról, és
hogy idővel Beethovenen, a
- Olyan helyet kerestünk Budapest
hiszek benne, hogy ha ezt a lehetőBrunszvikokon, a kastélyon
vonzáskörzetében, amely még csak nem
s é get me g adju k s z éle s ebb kör ben ,
és az MTA-n kívül még egy
is Pest megye, de közel van a reptérakkor ez az egészségügyi, orvostudotudományos világszenzáció
hez, hiszen nemzetközi kooperációban
mányi innovációnak is használni fog.
is egyből eszébe jusson az
dolgozunk egyre inkább, sok vendéMert ami kiszolgálja az ipart, az kigünk lesz, rengeteg kutató érkezik majd
egészítő berendezésekkel és egyéb
idelátogatónak.
ide, nem beszélve az ideszállított,
financiális forrásokkal az egészségvizsgálandó anyagmennyiségről. Örüügyet is ki fogja.
lök, hogy a város prominensei sem ijed- Ez a magyar találmány – hiszen
tek meg a kihívásoktól, sőt, nyitottak és befogadók voltak.
az idea Mezei professzor és akadémikus agyából pattant
A város gyönyörű környezetben van, és mi szeretünk itt lenki anno, és az általa irányított cég, a Mirrotron lelt
ni, itt dolgozni. Szeretnénk a városnak bevételt is „termelni”,
most otthonra Martonvásáron is – milyen szerepet
hiszen ha itt beindulnak a dolgok, az a városnak is komoly
kaphat más területeken?
haszon lesz. Sok munkalehetőség is lesz, szóval a jelszavunk
- Már most látható, hogy az ipar számos területén nélkülözegyértelmű a várost illetően: kooperáció és partnerség, ilhetetlen ez az új módszer. Japánban például a hidrogénhajtáletve hogy idővel Beethovenen, a Brunszvikokon, a kastélyon
sú autókban gondolkodó Toyota már használja is nagyszerűés az MTA-n kívül még egy tudományos világszenzáció is
en ezt az újítást. Úgy vélem, hogy jelenleg a legjelentősebb
egyből eszébe jusson az idelátogatónak.
felhasználó-partnerünk szintén az innovációban érdekelt, s
a megújuló energiaforrások miatt új kompozit-anyagokban
| Prieger Zsolt
gondolkodó autóipar lehet. Nem azt mondjuk „nekik”, hogy
FORUM MARTINI / 2019. NOVEMBER
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SZÍNPADON A TÖBB RÉSZES MARTON-SZTORI
DECEMBER 14-ÉN LESZ A MartON CÍMŰ DARAB ELSŐ „ADÁSA”
Martonvásár ezerarcú és kiemelkedő történelme nem
mindenki számára ismert. A MASZK Egyesület következő előadásában ezeket a történeteket kutatja és dolgozza fel a résztvevő fiatalokkal. Vajon mi közünk a városhoz, ha fiatalok vagyunk? Mennyire kell ismernünk
a múltat, hogyha néha a jelent is nehéz feldolgozni?
Hlinyánszky Doma író-rendezőt és három rendkívül lelkes szereplőt kérdeztünk a színházi előadásról, ami nem
is előadás, hanem inkább valamiféle “városi misszió”.
„A munkát nyáron kezdtem, anyaggyűjtéssel. Rögtön világossá vált, hogy nagy fába vágtam a fejszém. Sok olyan történetet találtam, ami önmagában kitenne egy színpadi művet, ezért jutottam arra az elhatározásra, hogy nem egy
előadásba próbálom belesűríteni a várost” - mondja Doma, a
korábban nagy sikerrel előadott Grimm kreátora. „Több részes előadás-sorozatot szeretnék kialakítani, ami évről évre
egyre mélyebbre nyúl és lineárisan haladva a történelemben
egyszer csak eljut a máig. Célom hogy ezzel az előadással és
a játékos közösségi fórumokkal a település közösségi emlékezetét felelevenítsük, ápoljuk” - teszi hozzá.
A próbákat szeptemberben kezdték el és első körben azzal
foglalkoztak, hogy a fiataloknak mit jelent az otthon. Felelevenítettek olyan személyes történeteket, amik a városhoz
kötődnek. „Kerestük azokat a pontokat, amik a saját életünket és Martonvásárt kötik össze. Alapvetésem volt, hogy
nem lehet úgy beszélni egy településről, hogy nem kérdezzük meg a helyieket, ezért interjú-alkalmakat tartottunk,
ahol az utca emberét próbáltuk megszólítani a várossal
kapcsolatban. Sok-sok információt gyűjtöttünk össze, aminek köszönhetően körvonalazódott az előadás. Történelmi
szakszövegekből indultunk ki. Amit érdekesnek találtunk,
kiemeltük és tovább gondoltuk. Így lett például két sorból
egy felvonás. Az előadás Mátyás királyig mutat be elképzelt
helyzeteket, ami hiteles leírásokból inspirálódott. A fiatalokkal közösen alkottuk meg a szövegkönyvet, az ötleteikből és
az improvizációjukból merítkezve. De helyettem inkább meséljenek ők!” - mutat három tehetséges fiatalra, Mednyánszky
Lizára, Gurabi Evelinre és Pogány Zselykére, akik mindannyian játszanak ebben a városi történelmi „filmben”, ami
majd a BBK színpadán forog élőben a nézők előtt.

TÖBB MINT EGY ELŐADÁS

„A MartON előadás az első, amiben részt vehetek, és nagyonnagyon szeretem az egész projektet” - mondja Liza. „Bár először
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féltem a próbáktól, szerencsére nagyon laza a társaság, alkalmazkodunk egymáshoz, mindig meghallgatják az ötleteinket és nem keveset közülük bele is szövünk a történetbe.
Egy csodás csapat tagja lettem, mindenki elképesztően kedves, támogató és segítőkész, a próbák viccesek és nem olyan
kötöttek, mint amire először számítana az ember. Mindig
azzal kezdünk, hogy valami átmozgató feladatot csinálunk,
ahol kiabálunk, nevetünk és felpörgetjük egymást. Nagyon
tetszik a darab, örülök, hogy nem szokásos módon dolgozzuk
fel Martonvásár történetét, mert sokkal érdekesebb és több
ez, mint egy egyszerű előadás egy város történetéről.
Gurabi Evelin azt mondja, hogy amióta tagja a Maszk Egyesületnek, több kitűzött célja van és sokat fejlődött az improvizáló képessége is. „Sokkal jobb úgy zárni egy hosszú és
nehéz hetet, hogy olyan emberek között lehetek, akiket már
a második családomnak tekinthetek, és emellett azt csinálhatom, amit szeretek. Az előadás miatt több mindent megtudtam a város keletkezéséről és fejlődéséről. Nagyon örülök,
hogy ebben a darabban kaptam szerepet, mert így már az
elején több karakter bőrébe tudok bújni és így meg tudom
állapítani, melyik az a szerep, ami megy és melyiken lenne
még mit csiszolni. A próbák alatt a jókedvből és nevetésből
nincs hiány, a társaság fantasztikus. Bátran kijelenthetem,
hogy nagyon nem bántam meg, hogy jelentkeztem ide”.

TÁRSAK, AKIKRE SZÁMÍTHATSZ

„A többiekkel pár nappal próba előtt beugrik, hogy próba lesz, és
örömükben elkezdünk ugrálni. Nagyon szeretek próbákra járni,
különösen pénteken, mert a dolgozatok és tanórák után jó végre
egy olyan foglalkozás, ahol, ha valamivel nem értesz egyet, azt
elmondhatod a tanárnak – ez alatt most a rendezőt értem – és
ő ezt figyelembe is veszi.” - meséli Zselyke, aki nagyon örül annak, hogy olyan emberek veszik körül, akikkel nem csak, hogy
jó együtt lenni, hanem bármikor számíthatsz is rájuk.
„Nekem ez lesz az első darab, amiben szerepelni fogok, és ha
arra gondolok, hogy hamarosan itt az előadás persze félek
kicsit, hogy elrontok valamit, de eszembe jut, hogy milyen jó
kis színdarab kezd összeállni. Az előadáshoz az anyaggyűjtés
is nagyon izgalmas volt, és rengeteg új dolgot tudtunk meg
ez alatt a városról, amit sosem gondoltunk volna.”
Micsoda őszinte lelkesedés, micsoda kedv és érzelmek! Sok
sikert kívánunk december 14-re a MASZK-nak és persze ott
leszünk az előadáson és beszámolunk a történésekről.
| PZS
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KÖLCSÖNÖS INSPIRÁCIÓ,
JÁTÉKOS PROJEKT

megvalósult egy olyan egyedi eszköz, mely minden bizon�nyal sok örömet jelent majd használóinak, a Pápay Ágoston
iskola tanulóinak, s a hozzájuk látogató vendégeiknek egyaránt” - mondta beszédédben Orbánné Molnár Anikó, aki
megköszönte Telegdy László ügyvezető bizalmát, hogy pályázatuk kapcsán megkereste alapítványukat. Külön kiemelte, hogy nem ismeretlenül találta meg őket, hiszen a korábbi
években is – magánszemélyként, s cégvezetőként egyaránt
– bizonyította elkötelezettségét a sérült gyermekek és fiatalok
irányába. A példaértékű együttműködés eredménye most
kézzelfoghatóvá vált, hangsúlyozta, majd jelképesen, egy
szál virággal köszönte meg az ötletelésben részt vevő önkéntesek - Gáspár Hajnalka, Kubinyi Emese, Pápay Ágostonné,
Szabóné Torda Csilla - munkáját!

ACER Kft. / Együtt-Értük
Alapítvány-együttműködés

Az ACER kft és az Együtt-Értük Alapítvány jóvoltából új játszótéri játékot adtak át a Pápay Ágoston Iskolában. A megjelent vendégeket, kollégákat, kuratóriumi tagokat és önkénteseket Orbánné Molnár Anikó, az alapítvány kuratóriumi
elnöke köszöntötte. „Örömteli pillanatoknak lehetünk itt ma
mindannyian részesei Pályázati program révén, az ACER Kft
innovatív szemléletének eredményeként egy új, nagyszerű
játszótéri eszközt avathatunk közösen a mai napon! Vannak
helyzetek, amikor nehéz meghatározni, hogy ki mit tett hozzá
a közös programhoz, s ennek mennyi a számszerűsíthető értéke. Talán nem is ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy
2017-ben elindult, s létrejött egy közös gondolkodás, melynek során mindkét fél elkötelezettsége a sérült gyermekek
ügye iránt kölcsönös inspirációkat jelentett egy új és egyedi
projekt megvalósítására. A közös gondolkodás a közösség
teremtő ereje segítette ennek a tervnek a megszületését, s a
tervből – az ACER Kft precíz munkájának köszönhetően –

KONCERT
		
SZENT ORBÁNÉRT
Nemcsak a Martonvásári Fúvósok, de a Bereczky Sándor
vezette Keil Ernő Fúvósegyüttes is csatlakozott ahhoz
a jótékonysági koncerthez, melynek támogatójegyeiből befolyt bevételt a kertbarátok tervének támogatására, a Szent Orbán szobor felállítására ajánlotta fel.

BeHARANGozó
„Együtt-Értük” Alapítványunk az idei évben is megrendezi
3. Jótékonysági estjét.
Programunk időpontja: 2019. december 13.-a 18 óra.
Advent időszakában töltsünk EGYÜTT ismét egy kellemes estét, hozzájárulva
több kihívással küzdő embertársaink támogatásához!
Az est során - többek között - bemutatkozik a Pápay Iskola énekkara, a
„Napsugár” tánccsoport, s a HarangVilág zenekar.
Vendégünk: Szabó Anna, aki a hárfamuzsika világába nyújt betekintést.
/Jegyek a Pápay Iskola titkárságán, s önkénteseinknél kaphatók. Részletes program és
további információk honlapunkon: www.egyuttertuk.sulinet.hu/

Szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkre!
„Együtt-Értük” Alapítvány kuratóriuma és önkéntesei

volna. A kapott összegből még be kell fizetnünk a Szerzői		
Jogvédő Hivatalnak járó összeget, így csak kis lépéssel kerültünk közelebb célunk megvalósításához. De a jelenlegi és a
további támogatások összegéről és felhasználásáról is beszámolunk majd a város közösségének.”
Kedves Olvasóink! Ha van ötletük, miképp lehetne minél
hamarabb Szent Orbán szobrát felállítani, ne rejtsék véka alá,
és írják meg nekünk, segítsünk együtt Foki Gáboréknak.

Október 19-én hatvanöt tagú fúvószenekar adott 90 perces, fergeteges koncertet a BBK nézőterét félig megtöltő közönségnek.
A program megnyitójaként Dr. Janky Ferenc beszámolt a régi
szobor állapotáról, s képeken mutatta be az új szobor modelljét és a készülő gipszmintát. A kertbarátok Szeidl Antal ízletes pusztapörköltjével és saját termésű boraikkal köszönték
meg a zenészeknek a nagyszerű élményt és az összegyűlt
137.000 forintot. Foki Gábor, a Martonvásári Kertbarát Egyesület alelnöke lapunknak elmondta, hogy "köszönet illeti a
lelkes közönséget, de a két zenekar nemes gesztusa és csodálatos műsora zsúfolt nézőteret és több támogatást érdemelt
FORUM MARTINI / 2019. NOVEMBER
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„A SIKERRŐL
NEM ÁLMODNI KELL”
AMBACH FANNI,
A FIATAL ÉS ELSZÁNT LOVASBAJNOK

- Megfutamodni a harctól a legrosszabb, ami történhet velem - mondja profi szemlélettel és igazi bajnokokhoz méltó fegyelmezettséggel a mindössze 17 éves
martonvásári Ambach Fanni, aki nemcsak válogatott
díjlovas, de máris komoly karriert mondhat magáénak.
- Miért pont a lóimádat és nem valami más? Ez egészen
kiskorban kezdődött nálad?
- Igazából nem tudom megmondani miért pont a lovak, hiszen semmi korábbi ilyen jellegű családi elfogultság nem
volt nálunk. Lovaskarrierem történetének kezdete is elég
mókásnak mondható. Kétéves voltam, amikor édesapám
egyik barátjának udvarában legelészett egy kis shetlandi
póniló. Ott már nem foglalkoztak vele, ezért édesapám hazahozta dédszüleim udvarába, mondván: ott majd jó helye lesz.
Onnantól kezdve minden nap jártunk hozzá, etetgettük,
szeretgettük, és ezen a kis pónilovon kezdtem tanulgatni
lovagolni. Guszti még ma is Kajászón él, a többi lovam mellett, ahol jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. Első segítőm,
oktatóm Nagy Csaba volt, akivel második lovammal, Alcanova
Pollival nagyon szép sikereket értünk el, három éven keresztül
korosztályom országos bajnoka lehettem.
- Mi az, amit a lovakban megtalálsz? Többeket ismerek,
akiket egészen misztikus élmények fűznek ehhez az
állathoz.
- A lovad az élő társad, ez az, amit nagyon fontos tudni ebben
a sportágban. Lehet neked rossz napod és lehet neki is, de ha
azt tudomásul veszed, hogy egyenrangú felek vagytok a
FORUM MARTINI / 2019. NOVEMBER

pályán, akkor mindig kiegészítitek majd egymást: egyszer te
segítesz neki, egyszer pedig, amikor meg te vagy bajban,
majd ő fog rajtad. Ez egy olyan különleges kapcsolat ló és
lovas közt, amely elmondhatatlan. Azt hiszem, én ezért csinálom, hogy ezt a leírhatatlan érzést átélhessem minden
nap. Csak a ló tisztelete és szeretete mellett szabad vállalni
ezt az életformát, mert a lovassportolót csak a lova emelheti
fel azokba a magasságokba, amit egyszer elérhet.
- Nemzetközi sikereid is vannak.
- 2016 októberének kaptam jelenlegi versenylovamat, Schufro
Armanit, akivel az igazán komoly díjlovas versenysportot elkezdhettem. Mondhatjuk, hogy az első év az ismerkedés éve
volt, ahol voltak igazán szép sikerek és voltak számomra komoly kudarcok is. Amikor még nem ismertem Armani minden rezdülését bizonyos helyzetekben, volt, hogy kizártak,
vagy körbe sem tudtam menni a pályán. De úgy gondolom,
megfutamodni a harctól a legrosszabb, ami velem történhet
- nagyon kitartó vagyok, soha nem adom fel, ha kell, elmegyek
a lovardába reggel is és este is, és felnyergelek. Vereséget
szenvedni nem szégyen.
- Abból is tanulsz valamit, gondolom.
- Így van. Számomra hatalmas feladat volt megtanulni és
elfogadni, hogy ez is a sport része. Azt gondolom, a díjlovas
sport sokkal kiszámíthatatlanabb, mert vagy te és van a lovad.
Egy Brnoban megrendezett kvalifikációs versenyen történt
velem, hogy már fordultam a célegyenesbe köszönni a bíróknak, miközben a pálya melletti nézőtéren két kutya összeveszett, az egyik elszabadult, amire a lovam megijedt, elugrott,
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edzői szakára. Az igazat megvallva, nem nagyon van időm
és ezzel ugrott a verseny is. Szóval ez egy ilyen sport, de én
másra, de ezt egyáltalán nem bánom, mert amit csinálok, azt
minden ízével így szeretem. A tavalyi és idei évet végigvernagyon szeretem, a sportom egyben a hobbim is, így teljes az
senyeztem hazai és nemzetközi porondon. A tavalyi évben
életem, annál is inkább, mert idén márciusban kaptam egy
17 versenyen tudtam nyerni, korosztályos magyar bajnoki
apache származású hétéves lovat, Apriorit, ami komoly kihímásodik helyezett lettem, de ami számomra talán a legkedvást jelent számomra. Célom, hogy Aprit én tanítsam meg a
vesebb díj, az az Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyardíjlovaglás legmagasabb, nagydíj-szintű feladataira.
ország részvételével megrendezett Donay-Bohemy Trophy
- Ez egy őrülten fegyelmezett élet, mennyire tudsz
megnyerése. Különösen boldoggá tesz, hogy az idei évben
közben kicsit gyerek is maradni? Vagy csak az élsportújra győzni tudtam ebben a kupasorozatban, ráadásul idén
nak élsz már ilyen fiatalon?
már egy kategóriával magasabb szin- Úgy gondolom, hogy az élsport naten. Idén magyar válogatott is lettem,
„A lovaglást mindenkinek csak
gyon fegyelmezett életet kíván, komoly
júliusban részt vettem az Olaszorajánlani tudom, de a versenyelszántságot és alázatot a ló iránt. A
szágban megrendezésre kerülő Koroszsportra születni kell! Született
versenyidőszakban nincsen lazítás, hét
tályos Díjlovas Európa Bajnokságon.
intelligencia, motiváció, leheközben keményen edzel, hétvégén elIdén szeptemberben az országos bajtőség, a ló tisztelete-szeretete
mész a versenyre, pénteken felvezeted
nokságon csapatban aranyérmesek leta lovadat az állatorvosi stáb előtt,
tünk, míg egyéniben második helyeés nagyfokú alázat szükséges
szombaton, vasárnap versenyzel, aztán
zett lettem. Az idei évben 15
hozzá. A sikerről nem álmodhazautazol, javítod a hibákat, edzel,
alkalommal álhattunk fel Armanival a
ni kell, hanem azért keményen
majd két hét múlva újra mész. Ha szedobogó legfelső fokára.
küzdeni kell!”
rencséd van, 200 km-t utazol, ha nincs,
- Milyen érzés válogatottnak lenni?
akkor 500-at, úgy, hogy közben nem
Ez egy plusz-inspiráció, amitől elcsak magadért izgulsz, hanem a lovadért is. Dallos Gyula báérzékenyül az ember szíve és komolyabb célok elérésére
csi, örökös magyar bajnok gondolatát szeretném búcsúzóul
ösztökéli?
idézni, mert szerintem ebben minden benne van, amit szere- Mindig elérzékenyülök, ha erről a témáról beszélek. Azt csitett sportágunkról tudni kell: „A lovaglást mindenkinek csak
nálhatom, amit igazán szeretek, és ezt ráadásul Magyarorajánlani tudom, de a versenysportra születni kell! Született
szágot képviselve tehetem meg, ez eddigi karrierem legszebb
intelligencia, motiváció, lehetőség, a ló tisztelete-szeretete és
része. Bekerültem, ahová vágytam, de ezzel óriási nyomás is
nagyfokú alázat szükséges hozzá. A sikerről nem álmodni
nehezedett rám, és természetesen voltak kétségeim - aggódkell, hanem azért keményen küzdeni kell!"
ni kezdtem, több mint ezer kilométer, a lovam még soha nem
| Prieger Zsolt
utazott ennyit, címeres mez, iszonyatos meleg és még sorolhatnám... De szerencsére minden jól alakult, amit köszönhetek a családomnak, akik mindenben támogatnak, valamint
Prutkay Zoltán edzőmnek, aki tapasztalt e téren, mind korábbi versenyzőként, mind edzőként, hiszen Zoli bácsi részt
vett már a 1996-ban atlantai olimpián is. Célom, hogy a következő években is tagja lehessek a válogatottnak és nemzetközi porondon minél jobb eredményeket érjek el.
- Magántanuló vagy. Ebből az következik, hogy mindent a sportnak rendeltél alá? Továbbtanuláson azért
gondolkodsz?
- Idén szeptembertől döntöttünk úgy szüleimmel, hogy magántanuló leszek az érdi Gárdonyi Géza Gimnázium sportosztályában, mert további fejlődésem érdekében reggeli
edzéseim vannak, valamint ausztriai és hollandiai edzőtáborokon is részt veszek. Harmadik éve tagja vagyok a Talent
Programnak – ahol Magyarország legtehetségesebb lovasai
kapnak lehetőséget felkészülési időszakban edzőtáborokban
való részvételre – hazai és elismert, külföldi edzők
mentorálásával.
Nagyon fontos számomra a napi feladatbeosztás, mivel én
egy igazi társsal, a lovammal dolgozom együtt, akinek nagyon fontos a mindennapi törődés, szóval itt nincs hétvége,
nincs ünnepnap - de én ezt így szeretem, ez az életem. Szeptembertől heti két alkalommal járok az Epona Lovasiskolába
- ahol tanulom a fiatal lovak képzését, a belovagló munkát ez egy két éves iskola, ahol sikeres vizsga teljesítése esetén
automatikusan felvételt nyerek a Testnevelési Egyetem
FORUM MARTINI / 2019. NOVEMBER
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MARTONSPORT
HÍREK
HELYI SPORTMÉRKŐZÉSEK

Érdemes követni a MartonSport Facebook oldalát (facebook/
martonsport), ahol minden héten beharangozzuk kézilabda
és labdarúgó csapataink hétvégi hazai mérkőzéseinek időpontjait és helyszíneit, amiből ki lehet választani, melyik mérkőzésen szeretnének szurkolni a helyi csapat sikeréért.
A kézilabda utánpótlás vonalon igyekszünk minden korosztályban legalább évi egy esemény hazai pályán megrendezni. A lányok U13-as itthoni eseménye októberben volt,
a következő a fiú U13-as kupanap lesz november 23-dikán
szombaton délelőtt 10:00 órától.
Várjuk a lelkes szurkolókat, mert mindig jobb úgy a pályán
lenni, ha érezzük, hogy sokan szorítanak nekünk!
Az U11-es és U9-es korosztályok esetében tavasszal várható
helyi sportesemény a Tóth Iván Sportcsarnokban.

TOBORZÓ

A legkisebb kézilabdás korosztályban (U9) szép számmal
akadnak mozogni vágyó fiatalok, – mondhatni betelt a létszám

SIKERES ÉS HŐSIES
ULTRABALATON

–, de a nagyobbaknál van még hely, szívesen vesszük, ha
csatlakoznak újabb gyermekek.
Ha te is rendszeresen mozogni vágyó iskolás fiatal vagy, akkor szívesen várunk a csapatainkba!
Van lehetőség csatlakozni az alábbi korosztályokhoz:
Lány U13-as csapat (2008-2007-es születésűek),
Fiú U13-as csapat (2008-2007-es születésűek),
Fiú U11-es csapat (2009-2010-es születésűek).
Labdarúgó szakosztályunknál folyamatosan fogadunk jelentkezéseket.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését az elérhetőségeink bármelyikén. www.martonsport.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Igyekszünk minden sporttal kapcsolatban felmerülő kérdésre választ találni. Akár sportolási helyszínt keres valaki és
bérelni szeretne, akár csatlakozna egy közösséghez, bátran
keressen minket, segítünk!
Szerencsére a sportlétesítményeink jól kihasználtságnak örvendenek, de azért még akadhat egy-egy üres óra. A sportcsarnokban kedden és csütörtökön este lehet még teremhasználatra jelentkezni. Ha valaki kedvet érez arra, hogy egy
közösséget szervezzen vagy rendszeresen mozgási lehetőséget keres, érdeklődjön nálunk a lehetőségekről. Van rendszeresen röplabdázó és asztaliteniszező közösség is helyben,
akik szívesen fogadják a csatlakozni szándékozókat.
Ezen kívül szeretnénk felhívni a figyelmet arra is – különös
tekintettel a közelgő ünnepekre –, hogy a MartonSport irodában (Tóth Iván Sportcsarnok I. emelet) néhány sportszert,
sporteszközt valamint szurkolói pólót is lehet kapni!
HAJRÁ MARTONVÁSÁR!

vállalta a második szakaszát is, amiért szintén külön elisme-		
rés jár neki. A verseny az estébe nyúlt, úgyhogy az utolsó
hegyeket már fejlámpás világítással kellett megfutni, ami
igencsak kihívás volt az egyenetlen meredek terepen.”

A Martonvásári Havasi Gyopár Futó Egyesület mindkét csapata sikeresen teljesítette október 12-én a 100
km-es I. Ultrabalaton Trail terepfutó versenyt.
A Havasi Gyopár 1. csapat a 35. helyezett lett 10h23'24"
összidővel, míg a Havasi Gyopár 2. csapat 11h47'47" ideje a
109. helyre volt elég 141 csapatból. Mindkét csapat 6 fős
volt, viszont a HGY 2-ben a 6 főből 4 hölgy volt. Le a kalappal
előttük - tájékoztatta lelkesen lapunkat Fehér László.
„A HGY2 csapat tagjai Boross Laura, Nagy Erzsébet, Szeiferthné
Tóth Erika, Szilágyi Panna, Szilágyi Csongor és Herlinger
Ferenc voltak. A HGY1 csapat tagjai Czipa Benedek, Czipa
Szilárd, Komáromi András Levente, Panyi Péter, Szalai
Zoltán és Fehér László István voltak. A versenyesemény dús
volt. Szilárd ötödmagával kimentett egy derékig sárba
süllyedt futót. Sportszerűségből és segítőkészségből ezért
jelest érdemel. Herlinger Feri elesett az első szakaszán, az
arcán szenvedett horzsolásos sérüléseket, ettől függetlenül
FORUM MARTINI / 2019. NOVEMBER
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A MI KÖZÖSSÉGI
		
FAÜLTETÉSÜNK
		

		

Munkában az 5 ezer FA-Martonvásár csapat
Négy hónappal ezelőtt alakult meg az a civil, környezetvédelmi közösség, amely azt a célt tűzte ki, hogy minél több fát
ültessen bolygónk védelme érdekében. A martonvásári csoport azóta önállóan, függetlenül tevékenykedik 5 ezer FA –
Martonvásár néven - tudtuk meg Fejesné Móri Ágnestől. „Az
elmúlt időszakban Kurucsai Annamária kertészmérnökkel
és Kiss Nórával felajánlásokból érkezett magoncokat (összesen 124-et) gyűjtöttünk és kínáltunk fel azoknak a családoknak, akik szívesen fogadtak kertjeikbe egy-egy fácskát. Az
önkormányzat támogatásával terveket készítettünk a közterületeken való ültetéshez.“
Az első közösségi ültetést október 12-én a Pipacs utcai játszótérre szervezték. Felhívásukra nagyon sok önkéntes felnőtt és
gyermek érkezett a helyszínre, akik időt, energiát és fáradtságot nem kímélve segítettek. Mindenki a saját ásójával, gereblyéjével és kannájával érkezett. Felajánlásból kaptak marhatrágyát és vizet, hogy a kis növények jó eséllyel megeredjenek.
Volt, aki zsíros kenyérrel, süteménnyel kínálta az energiájukat vesztetteket, a szomjazók pedig limonádéval hűsíthették
magukat. Kilenc dió- és kilenc csörgőfa magoncot ültettek a
patakpartra és az utca felőli szakaszra, illetve ugyanennyi fagyal sövénnyel határolták a tér egyik sarkát.
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„A játszótér fásítását folytatni fogjuk, amint az ott található
eszközök fejlesztése és bővítése megvalósul. Novemberben
három helyszínen ültetünk még: a Jókai utcában egy új liget
kerül kialakítása, a Sulisétány is három fával gyarapodik,
a Határ utca elején pedig kiegészítjük a meglévő diófák sorát.
A közösség tagjai a kertekbe és a külterületekre összesen
174 fát ültettek ebben a szezonban” - informált bennünket
Fejesné Móri Ágnes.
A közösség tagjai a múlt hónapban egyébként rajzpályázatot
is hirdettek Az én erdőm címmel óvodás és általános iskolás
gyerekeknek. A pályázatra 134 alkotás érkezett, melyet az
érdeklődők egy kiállítás keretein belül megtekinthetnek az
Agroverzum előterében. Az ünnepélyes díjátadót november
16-án rendezték meg az épület dísztermében.
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REJTVÉNY
Novemberi kérdéseink a lapunkban olvasható interjúkhoz kapcsolódnak.
1. Hogyan „keletkezik” a neutron? 2. Hogy hívják
Ambach Fanni lovát? Múlt havi rejtvényünk megfejtései 1. Ercsi (innen jöttek dél-szláv táncokat járó vendégeink), 2. az ABBA együttes (a svéd csapat dalait adták elő koncerten zenészeink és énekeseink), illetve a
Szüreti Felvonulás állomásai többek között a Tóth Iván
Sportcsarnok parkolója és a Brunszvik kert voltak, nyertesünk pedig Bonnyai Noémi volt, aki nyereményét
szokásos módon a Macska Panzióban fogyaszthatja el.
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KERTBARÁTOKNAK,
NOVEMBERRE
Az október nagyon kellemes idővel ajándékozott meg
bennünket. A szép, hosszú vénasszonyok nyara után
észrevétlenül azért mégiscsak megérkezett az igazi ősz.
Az egyre makacsabb hajnali köd napközben is megmaradhat
és a bágyadt napsugarak alig melegítik a levegőt. A szorgos
gazdák már az utolsó birs és naspolya terméseket is betakarították a földekről. A kert pihenni tért, kevesebb, de fontos
elvégzendő feladat azért akad.
A lehullott leveleket gyűjtsük össze és semmisítsük meg.
Rengeteg levélbetegség és kórokozó tovaterjedését akadályozhatjuk meg (szőlőorbánc, fakórothadás, lisztharmat).
Az égetést sokan nem szeretik, inkább vegyszerezett gyümölcsöt fogyasztanak. Ezért az égetés helyett az összegyűjtött leveleket alaposan ássuk el, nem tökéletes megoldás, de
jobb, mint a semmi. Ezt a munkát ne hagyjuk tavaszra. A
növényvédelem alapja a lemosó permetezés. A tavaszi lemosás mellett az őszi permetezésről se feledkezzünk meg. Alkalmas időben végezzük el ezt a fontos munkát. (bármely
rezes-kénes szer alkalmas) Ássuk fel a szőlő sorait és a fák
környékét. Pótoljuk a tápanyagot. Tisztítsuk meg a fák kérgét
és ritkítsuk meg a ribizlitöveket. A ribizli metszésénél nem
szabad csonkokat hagyni.
Az ősz a telepítések és a pótlások ideje. Csak megbízható helyen vásároljunk csemetéket. Három-négy év, míg megmutatja termését a növény, ezért nagyon sok időt veszíthetünk
egy rossz választással. Az elültetett csemeték tövét kupacoljuk fel földdel, a törzsét tekerjük be újságpapírral a fagy és a
nyulak ellen. Az idősebb fákat le is meszelhetjük. A telelni
húzódó poloskákat semmisítsük meg. Újság- és kartonpapír
lapok közé szívesen bújnak, így könnyen összegyűjthetők.
A termőföldeket is lehetőleg még az ősz folyamán szántassuk fel. Így a téli csapadék jobban elraktározódik. Fokhagymát lehet duggatni, mely jól bírja a telet.

		

Az idei szőlőtermés kissé kevesebb a megszokottnál, de gyakorlatilag hibátlan minőségű. A zajos erjedés befejeződése
után mielőbb végezzük el a borok első nyílt fejtését. Ne tartsuk a seprőn a bort. A lefejtett borokat kénezzük (10g/hl).
A tároló edény mindig legyen tele, darabban ne tároljunk
bort. A Márton napi lúd mellé már megkóstolhatjuk az idei
termést, mely a gondos munka eredményeként biztosan jó
minőségű lesz. A szüretnél használt eszközöket alaposan
tisztítsuk meg. A borospincében zöldségféléket ne tároljunk.
A kertekben már csak a krizantémok nyílnak. A krizantém
nem csak temetővirág. Számos változata a komolyabb fagyokig szemet gyönyörködtető dísze lehet az ablakoknak, teraszoknak. A teleltetőbe tett növényeket rendszeresen kell
ellenőrizni, hogy a betegségek elterjedését, áttelelését megakadályozzuk. A téli szoba két pompás dísze a karácsonyi
kaktusz és az amarillisz. Most már gyakrabban lehet öntözni, hogy kivirágozzanak. A amarilliszre érdemes „sapkát” készíteni, hogy a virágszár nőjön és ne a levél. Vigyázzunk az
öntözéssel. A sok és kevés víz egyaránt káros. A muskátlikat
viszont világos helyen, kevés vízzel teleltessük, különben
nagyon megnyúlik a száruk tavaszig. A leanderek a fagyokig
kint maradhatnak, így kevésbé kell a levéltetvektől tartani.
Fagytalanítsuk a kerti csapokat, hétvégi házakat. A megfagyó
víz kitágul és szétrepeszti a csöveket.
| Uhrin Gábor

					
Új terepjáró a martoni tűzoltóknak

Saját készítésű adventi koszorút szeretnél?
Akkor gyere el november 30-án, szombaton 10:00 – 14:00 óra
között a BBK-ba! Alapanyagok a Reform virágbolt jóvoltából
a helyszínen is megvásárolhatóak, de ha szeretnél, hozhatsz
otthonról is. Várunk minden kreatív kezű alkotni vágyót!
FORUM MARTINI / 2019. NOVEMBER

A Katasztrófavédelem önkéntes mentőszervezetek részére
kiírt pályázatán sikerrel járt a Martonvásári Önkéntes
Tűzoltó Egyesület is, tűzoltóink az elnyert támogatásból egy
Toyota Hilux terepjárót állítottak készenlétbe. Az új terepjárót a jövőben elsősorban a rendkívüli időjárás okozta károk
elhárítása érdekében bevethető technikai eszközökkel –
szivattyúval és láncfűrésszel – fogják felszerelni. A két éve
újjáalapított martonvásári egyesület tavaly csaknem hetven
tűzoltói beavatkozásban vett részt a megyében, idén pedig
már közel száz káreset felszámolásában segédkeztek, amelyek egyharmadát önállóan, a hivatásos és az önkormányzati
tűzoltó egységek nélkül végezték. A martonvásári önkéntes
tűzoltók a bicskeiekkel együtt kiemelt szerepet vállaltak
nyáron a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtó viharkárok
felszámolásában is.
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KERTÉSZKEDÜNK
ÉS IMÁDJUK
HOVA TEGYÜK TÉLEN
CSEREPES NÖVÉNYEINKET?
Talán furcsa, hogy erről csak most írunk, de az idei
időjárás úgy hozta, most aktuális azon gondolkodnunk,
mit is tegyünk kerti vagy ablakainkban pompázó cserepes növényeinkkel.
Ha egynyári virágaink még az ablakokat díszítik, ideje megválnunk tőlük, ugyanis a közelgő hidegek rendesen lehervasztják majd őket úgyis. Ha vannak köztük olyanok, amiket
– többnyire az áruk miatt – érdemes teleltetni, csomagoljuk
gyökerestül újságpapírba és tegyük szorosan egymás mellé
egy dobozba vagy akár a ládával együtt helyezzük hűvös
helyre (10-15 fok épp jó lehet) kora tavaszig. Ilyen módon
szépen áttelel a muskátli, a gumós begónia és a citromillatú
muskátli is megér egy próbát, ha van hely és idő ilyesmihez.
Mókás, hogy a helyükre máris jöhet a karácsonyi dekoráció,
az is itt van már a nyakunkon. Az ősz meg idén dekorációs
szempontból egy kicsit háttérbe szorult a hosszúra nyúlt jó
idő miatt.

ÉVELŐ NÖVÉNYEK

Sokan remekül használják az évelőket cserépbe téve a kertben,
a teraszokon, erkélyeken, habár azok külön gondoskodással
maradnak csak szépek. Kevés földjük a hőségben hamar átmelegszik, hidegben hamar átfagy, a tápanyagok hamar eltűnnek

„ÉN TUDOM, HOGY AZ ÉN
		
MEGVÁLTÓM ÉL.” (JÓB 19,25)
Ez a bibliai passzus olvasható az Evangélikus Egyház
útmutatójának novemberi igéjeként.
Így szólt hozzánk a bíztatás akkor, amikor néhány hete szeretteinkről emlékeztünk meg és most, amikor az év vége
felé az ádventi készülődés kezdődik. Készüljünk hát ebben
a hitben ádvent csendjére, az Úr eljövetelére. Mindenkit sok
szeretettel várunk alkalmainkra.
FORUM MARTINI / 2019. NOVEMBER

és kiszáradás is könnyen fenyegeti, ezért a megfelelő növényés helyválasztás nagyon fontos a szorgalmunk mellett.
De mit sem ér az egész, ha télen kintfelejtjük minden védelem nélkül az érzékenyebbeket. Sok növénynek meg sem
kottyan a fagyos tél cserépben, nálunk például az árnyékliliomok, a mentafélék, a tavaszi hagymások és a varjúhájak
még soha nem panaszkodtak a mínuszokra, de a legtöbb évelő cserepes növény örül annak, ha kis védelmet kap a hideg
ellen, különösen, ha fagyzugos helyen lakunk.
Érdemes őket például a fűtött házunk falához tolni és bebugyolálni őket csoportokban, például kartonokkal. Ez egy igazán jó módszer, nem jár annyi feladattal, mintha egyenként
csomagolnánk be a cserepeket és a növények fenti részeit.
Bár akinek kevés cserepes növénye van és azok is különböző
helyeken, kénytelen lesz úgyis bugyolababákat gyártani.
A takaráson, beburkoláson kívül szintén hatásos, ha egész
egyszerűen kivesszük őket a cserépből és kiültetjük a kertbe,
felkupacolva földdel kissé, amíg nem fagyott a föld. Bár ez
nyilván nem opció egy 15 éves cserepes rózsa esetében, én is
csak az őszi cserepes összeültetéseim növényeivel teszek így
mindig, hogy megússzam a teleltetéssel járó aggódást.

FAGYÉRZÉKENYEK

Leander, citrusfélék, fukszia, szerelemvirág díszíti a kertet?
Sajnos csak mínusz 1-3 fokig bírják a tél megrázkódtatásait,
ezért ha ennél hidegebb idő várható, teleltessük őket megfelelő helyen nyugalmi idejükben. Tegyük őket nem teljesen sötét,
10-15 fok körüli hűvös helyre, amilyen egy jó kis télikert, garázs, lépcsőház vagy ablakos pince és vegyük vissza a locsolást,
valamint a tápoldatot is elfelejthetjük a következő tavaszig.
Jó telet, túlélő növényeket mindenkinek!
| Suplicz Rita

		
Állandó alkalmaink:
Istentisztelet minden vasárnap 9:30-kor Gyúrón, 11 órakor
Tordason. (Tordasi Evangélikus Egyházközség, elérhetőség:
Süller Zsolt lelkész +36 20 356 16 86)
Istentisztelet Martonvásáron minden hónap első vasárnapján a római katolikus templomban 15 órakor.
Minden hónap utolsó vasárnapján könnyűzenés családos
istentiszteletet tartunk Tordason 11 órakor.
Férfi bibliakör minden csütörtökön 20 órakor Martonvásáron
a Fodor-Adorjáni családnál (Tátra u. 25.).
Erős vár a mi Istenünk!
| Varga Ferenc Bence, presbiter
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TEMPLOMBAN
ÉS VÁSÁRBAN

AKTÍV NYUGDÍJASAINK
ESZTERGOMI KIRÁNDUL ÁSA
Mint azt Salgó Béláné Zsókától megtudtuk, a Martonvásári Nyugdíjas Klub
tagjai október 10-én egy jó hangulatú,
kellemes kiránduláson vettek részt 16
fővel, melynek úticélja Esztergom és
Párkány volt. A délelőtti órákban Esztergomban megtekintették a monumentális Bazilikát. A sok-sok látnivalót és az épület szépségét még a
jelenleg folyó renoválási munkálatok
sem halványították, mindannyiukat
elvarázsolták az ott látottak. A tervezett program következő állomása Párkány volt, ahol immár 473. alkalommal rendezték meg a hagyományos
Simon-Júda napi vásárt a sétáló utcában. Szórakozás, borutca, kézművesek, hagyományápolás és számtalan
inycsiklandozó finomság várta az odalátogatókat, érdeklődőket. „A késő délutáni órákban mindenki táskájában
ott lapultak az emlékezetes nap vásárfiái. A több kilométeres vásári bolyongásban megfáradva, de annál vidámabban sétáltunk vissza a Mária Valéria
hídon az autóbuszunkhoz és indultunk
haza Martonvásárra. Köszönjük a
szervezést és a részvevők jó kedvét” informálta lapunkat a nyugdíjas klub
titkára.
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HÖLGYKLUB-KIRÁNDULÁS
A Teleki Blanka Hölgyklub tagjai és barátaik október hónapban
egy kellemes kirándulás keretében a Gödöllői Királyi Kastélyt
és a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikát látogatták meg.
A kirándulás buszköltségét egy nyertes NEA pályázat biztosította.
A hölgyklub várja új tagok jelentkezését.Legközelebbi találkozó a BBK
színháztermében november 19-én (kedden) 16.30 órától lesz.”
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ESEMÉNYEINK

							
		

NOV. 16.
|
Termelői vásár és bolhapiac
		
07.00 órától 12.00 óráig, BBK udvar
NOV. 16.
|
2. Közösségi színházi fórum
		Martonvásárról
		
14.00 órától 17.00 óráig
		
BBK Színházterem
NOV. 19.

|

Teleki Blanka Hölgyklub
Vendég: Pletser Tamás
		
16.30 órakor
		
BBK színházterem

NOV. 23.
|
IX. id. Pammer Endre Gyermek
		Sakkverseny
09.00 órától, BBK színházterem
NOV. 23-24.

|

		
NOV. 29.

DEC. 08.
|
Adventi Szeretetünnep
		
11.00 órától 20.00 óráig, BBK
11.00-14.00
|
Szeretetvendégség
15.00-20.00
|
XVII. Jótékonysági Karácsonyi Vásár
16.00-tól
|
Művészeti Iskola Betlehemi játéka
17.00-tól
|
Apacuka Zenekar koncertje
Egész nap:
|
Mézeskalácsváros kiállítás,
kreatív kuckó téli meglepetésekkel

|

		
NOV. 30.

|

DEC. 07.

|

LEGO Kiállítás és vásár
10.00 órától 20.00 óráig
BBK színházterem
Tessely Zoltán fogadóórája
17.00 órakor
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Adventi koszorú készítés
10.00 órától 14.00 óráig
BBK előtér

11. Adventi fúvós koncert
18.00 órakor, BBK előtér
		
Támogatójegy: 1000 Ft

ZÖLDHULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁS

DEC. 10.
|
		
		

Teleki Blanka HölgyklubKarácsonyra hangolódás
16.30 órakor, BBK színházterem

DEC. 13.
|
		
		
		

„HARANG csendül...”
az „Együtt-Értük” Alapítvány
3. Jótékonysági Estje
18.00 órakor, BBK színházterem

DEC. 14.
|
		
		
		
		

MartOn című premier előadást
bemutatja a MASZK társulat
Jegyek kaphatók Bitó Kittinél:
+36 20 342 9421
19.00 órakor, BBK

DEC. 21.
|
Termelői vásár és bolhapiac
		
07.00 órától 12.00 óráig
		
BBK udvar
DEC. 21.
|
A Martonvásári Művészeti Iskola
		
Karácsonyi koncertje
		
16.00 órakor
		
BBK színházterem
Zöldhulladék elszállítás december 5-én, kizárólag a kijelölt
boltokban beszerezhető pótmatricával. Az eddig kiküldött
matricák ebben az esetben nem érvényesek.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2019. október 2-án a gyógyszertár előtt biciklis balesetet szen-

Martonvásári műhelyünkbe keresünk lakatosok, hegesztők,
esztergályosok mellé segédmunkást, határozatlan idejű
szerződéssel, azonnali kezdéssel.
Munkaidő: 6:00-14:30-ig.
Hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat előny, de nem
feltétel. Hivatalos, bejelentett jogviszony, cafeteria,
munkába járás támogatása.
Jelentkezni a 06/20/373-0325-ös telefonszámon lehet.

vedtem. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik
bármilyen formában támogattak,
érdeklődtek, segítettek elviselni a
történteket. Külön köszönet és
hála a kiérkező mentősöknek, a
Medicz Gyógyszertár dolgozóinak
és a Macska Pan zióból Urbán
Beána k és Molnár Lackónak!
| Galló Andrásné
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22 /460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
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, csüt.: 14.00-16.00

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon
8.00-16.00 óráig: 30/956-4597

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Várandós
szerda
tanácsadás:    13.00 - 14.00     

Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés: Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda:
13-19 óráig Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ: www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

FOGORVOSI RENDELÉS

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök
13.00 - 14.00

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

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!
Iskolavédőnő: Máthéné Jaskó Anna
Fogadóóra Beethoven Ált. Iskolában: kedd 8:00-10:00
mobil: 0630 950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

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

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.

BBK KÖZPONT

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE

2462 MV, Szent László út 24. | Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Péntek: 8:00-11:00,
Kedd, Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, Pénztár
minden nap: 8:30-11:00-ig.
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2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
22/460-286
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép Táncegyüttes,
Fúvószenekar, Martonvásári Kulturális Egyesület)
22/460-039
Könyvtár:
22/460-065
Óvodamúzeum: 			

2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Vörös Farkas
Nagy István

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

*Rendelkezésre álló adatok alapján. Elhunytakról illetve újszülöttekről
információt hozzátartozóik tudtával, vagy azok kérésére teszünk közzé.

GYÓGYSZER HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Gyógyszer házhozszállítás Martonvásár teljes területén minden hétköznap és ügyeletes hétvégén.
Gyógyszerrendelés: Telefonon a 06 22 460 019-es
telefonszámon vagy személyesen a gyógyszertárban.

MARTONVÁSÁR: november 30.; december 1., 21.,22.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: november 23., 24.; december 14., 15.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: november 16., 17.; december 7., 8., 25., 26.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

FOGORVOSI ÜGYELET

Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám alatti
fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak,
abban az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/
ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző
napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő
tekintetében.

JAVÍTÁS
& ELADÁS
✓
✓
✓
✓

100% garancia az új gépekre
kisgépek, fűnyírók, rotációs kapák stb.
hozom-viszem szolgáltatás
a szerviz ideje alatt cseregép

2471, Baracska, Országút u. 57.
tel.: +3630 153 4796, e-mail: pll.agrokft@gmail.com
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