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FORUM
MARTINI
10. oldal
LOMTALANÍTÁS

05. oldal
EGÉSZSÉGÜNK

08. oldal
40 ÉVES JUBILEUM

Október 19-én 16 óráig a szolgáltató a Rendezvényudvarban
szelektív hulladékgyűjtést végez.

Dr. Jambrikné dr. Takács Imolával
beszélgettünk betegségről, egészségről, táplálkozásról, diétáról…

A Pápay Ágoston iskolába a z
elmúlt 15 évben végzett diá kok
ünnepeltek .

04. oldal
OKTÓBER 6. és 23.
Kizmus Lajos gondolatai
őszi ünnepeinkről

16. oldal

11. oldal

JÓNÁS
Az ország bikája

ÉPÜL A FŐTÉR
A város átadta a területet
a kivitelezőnek

BÜSZKESÉGEINK
MAGYAR SZERETET RENDJEL
HARCSA TIBORNÉ - A Magyar Szeretet Rendjel a kalotaszegi Mérán készült gyöngy kokárda, melyet keretezett adománylevél egészít ki, az arra érdemesült méltatásával. Idén
Harcsa Tiborné érdemelte ki ezt a kitüntető elismerést, amelyet Kovács Gergelynétől, a rendjel alapítójától vehetett át.

MARTONVÁSÁR DÍSZPOLGÁRA
PLETSER TAMÁS - "Martonvásár díszpolgára" cím a településért végzett több évtizedes, önzetlen és áldozatos munkájáért. Méltatta: Dr. Kizmus Lajos

„MARTONVÁSÁRÉRT” DÍJ
DOLINKA ZSOLTNÉ - "Martonvásárért" kitüntető díj aktív közösségi és jótékonysági munkájáért.
Méltatta: Dr. Jellinek Kinga
MANFRED PFENDER - "Martonvásárért" kitüntető díj
- a martonvásári római katolikus egyházközségért és a hátrányos helyzetű martonvásáriakért végzett áldozatos munkájáért.
DR. KELEMEN ANDRÁS - "Martonvásárért" kitüntető díj
- Országgyűlési képviselőként Martonvásáért végzett munkájáért - Az ő számára a Képviselő-testület 2012-ben ítélte
oda a díjat, de tavaly sajnos nem tudta átvenni.
Méltatta: Horváthné Dr. Porvay Judit

SZÉP PORTA DÍJ
Kántor Ildikó a Rózsa utca 51. szám alatti kertjéért
Szeifertné Landi Mária és Szeifert Tamás
a Sporttelep utca 15. szám alatti kertjükért
Bata Zoltán és Kónya Irén a
Széchenyi utca 112. szám alatti kertjükért

SZÉPEN GONDOZOTT KÖRNYEZET
a Bottka Család a Béke utca 42. szám alatti,
a Sági Család a Hunyadi út 45. szám alatti,
az Aradi Család a Fehérvári út 60. szám alatti,
Tímár Terézia a Nyitrai utca 5. szám alatti
portájuk környezetéért.

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK PROGRAM
Normál kategóriában (50 m 2 feletti kert):
1. Helyezést ért el: Kántor Ildikó
2. Helyezést ért el: Orosz Ilona
3. Helyezést ért el: Varga Zoltán
Különdíjat kapott: Kocsis István

(Rózsa u. 51.)
(Béke u. 52.)
(Béke u. 3.)
(Béke u. 50.)

FEJÉR MEGYE DÍSZPOLGÁRA
SALAMON FERENCNÉ - Fejér Megye Díszpolgára díjat
vett át szeptember 14-én Sáregres - Rétimajorban.
Hivatástudattal és elkötelezettséggel végzett több évtizedes
néptáncművészeti tevékenysége, valamint a néptáncmozgalmat
erősítő, oktató-nevelő és közéleti munkája elismeréseként.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY-DÍJ
SZABÓ SZILÁRD - a Százszorszép Táncegyüttes a
Vörösmarty Mihály-Díjat vette át.
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ESEMÉNYEINK
OKT. 19.

TERMELŐI VÁSÁR reggel 7 órától a
megszokott helyen / Dózsa Gy. út 6./

OKT. 19.

IDŐSEK NAPJA 15 órakor a
Beethoven Általános Iskola aulájában.

OKT. 21.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
17 órakor a Városháza Geróts-termében
tart összejövetelt.

OKT. 22., 29.
NOV. 5., 12.

KÉK KERESZT CSOPORT
összejövetele 17 órakor
a Dózsa György út 1. szám alatt.

OKT. 23.

NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN 18 órakor
a Beethoven Általános Iskola aulájában a „Miénk a pesti utca” címmel az
iskola diákjai tartanak előadást. Ünnepi szónok: Regéczy-Nagy László a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke.
Utána fáklyás felvonulás és koszorúzás az Emlékezés terén.

OKT. 25.

TESSELY ZOLTÁN országgyűlési
képviselő fogadóórája 17 órakor a
Városházán.

KEDVES MANFRED!
A „Martonvásárért” díj átadása alkalmából a
katolikus plébánián Martonvásár egyik legnemesebb barátját, Manfred Pfendert a következő
mondatokkal méltatták:
Nagyon nagy öröm számunkra, hogy most az egyszer nem
csupán baráti kézfogással és öleléssel köszönjük meg neked a
lassan két évtizede ismétlődő munkádat, hanem Martonvásár
hivatalos formában is kifejezi háláját azért, amit értünk tettél.
Mi már csak azzal találkozunk, hogy minden ősszel megjelensz egy pótkocsis kamionnal, és Baienfurt adományait átadod nekünk. De azt csak az tudja, aki részese volt ilyesminek,
hogy mekkora emberfölötti munka előzi meg és készíti elő ezt
a pillanatot!
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OKT. 26.

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
14 órakor. Utcák: Bajcsy-Zsilinszky u.,
József Attila u., Kolozsvári u. Előzetes
bejelentkezés a 460 233-as telefonszámon 25-én 12 óráig.

OKT. 30.

EGÉSZSÉG PROGRAM: „Mit tehetünk
önmagunkért”. 18 órakor a Városháza
Geróts-termében. A kóstolóval, főzéssel, gyakorlati útmutatókkal egybekötött előadás a húsmentes étkezésről szól.

NOV. 11.
16.00

MÁRTON NAP
A Katolikus Egyházközség szeretettel
vár mindenkit a Templomkertbe, ahonnan közös lámpagyújtás után együtt
átsétálnak az iskola udvarára, a városi
ünnepségre.
A Brunszvik Teréz óvoda csoportjai az
óvoda épületében ünnepelnek, majd
lámpásokkal vonulnak az iskolához.
Gyermekek közös műsora Szent Mártonról, majd dr. Janky Ferenc az ünnepről,
újborról osztja meg gondolatait.
ST. MARTIN KONCERT!
A program ideje alatt jótékonysági
vásár lesz az óvodák javára. (Sütemény,
libazsíros kenyér, sült gesztenye, sütőtök ) valamint forralt bor és libacomb.

16.00-17.00

17.00

18.00

Egy álló esztendőn keresztül mindennapos gondod és terhed
ennek az órának az előkészítése. A kis Baienfurt kereteit túllépve a környék településeit is beszervezted az egész éven át
tartó gyűjtésbe, amely évről évre ismétlődik. Immár két évtizeden keresztül nem fáradtál bele a nekünk nyújtandó segítségbe. Ebbe már a legtöbb ember beleunt, belefáradt volna.
Látod, most van itt az alkalom, hogy ünnepélyes formában
tudassuk veled: van valami halvány elképzelésünk arról a két
évtizede meg nem szűnő munkával, gonddal kapcsolatban,
amit értünk önzetlenül végzel! (Emlékszel-e még az EU csatlakozás előtti időknek vám-cirkuszaira?)
Mivel ezt a szerteágazó munkát egy ember képtelen elvégezni,
szervezed a Kirchenkhoron keresztül a közösségi munkát. A
ruhák szortírozása, csomagolása, a dobozok megszerzése – évről-évre ismétlődő nagyon kemény munka. Hogy ebbe nem fáradtak bele a többiek, a te lelkesedésednek köszönhető! Ennek
mozgatórúgója a te segítőkész szereteted irányunkban. Ezt
szeretné most neked hivatalos formában is megköszönni városunk vezetősége, a katolikus egyházközség, és Martonvásár
egész népe. Az általad megszerzett és elhozott adományodból
mindenki részesül rászorultságának mértéke szerint – függetlenül felekezeti hovatartozásától.
Drága Manfred! A legszebb szó is csak emberi szó! Ezért mi
imádkozunk, hogy az Úr legyen a jutalmad! Amit tettél értünk, azt csak Ő tudja neked honorálni! Mi csak kérni tudjuk
Őt, hogy a Szentírás szavai teljesedjenek be rajtad: „Amit a
legkisebbek közül egynek is tettetek, nekem tettétek!”
Köszönünk szépen mindent!
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OKTÓBER:
EMLÉKEZÉS
HAVA
Az egyre hűvösebb hajnalok, a sárguló
lombok, az égbolton V-alakban áthúzó
darvak teljes bizonyossággal jelzik: ez
már az Ősz. Szeptember még csak megcsipkedte arcunkat, szelíden figyelmeztetve a közelgő szigorúbb napokra.
Október már más. Nem csak az időjárás
alakulása miatt, sokkal inkább ennek a
hónapnak a jeles emléknapjai miatt.
Az Emlékezés hava.
Október 6-án a 164 évvel ezelőtt
Aradon kivégzett honvéd tábornokokra
emlékeztünk, akik az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiként,
sokféle nemzet szülötteiként, egy szívvel és egy akarattal szálltak szembe a
Habsburgokkal. Haynau aztán brutális
kegyetlenséggel vett elégtételt függetlenségért harcolókon, mindenekelőtt
az „Aradi Tizenhármak”-on.
Ugyanezen a napon gróf Batthyány
Lajost, Magyarország első alkotmányos
miniszterelnökét Pesten, az Újépület
udvarán végezték ki. (A kivégzés helyszínén áll a Batthyány-örökmécses. Ezt
a helyet használják újabban tisztességtelen céljaikra politikai szereplők!) Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc ezzel a gyalázatos tettel lezárult.
De a nemzet szabadság iránti vágya
elfojthatatlanul tovább élt. És bő 100
évvel később, az egyre elviselhetetlenebbé váló kommunista diktatúra, az
idegen megszállók tartósnak ígérkező
jelenléte átszakította a elfojtott indulatok

gátjait: 1956. október 23-án kitört az a
20. századi közép-európai forradalom,
amely rövid élete ellenére is meghatározó tényezője lett a század végére
átformálódó európai rendnek.
Martonvásár sem maradt ki forradalomból. Az előzményekről és a történésekről Hornyák Mária Martonvásár c.
könyvében olvashatjuk a következőket:
„A szervezkedés martonvásári résztvevőit 1953 őszén besúgó juttatta ávós
kézre. (…) A tanár Tóth Iván a legutolsók
között szabadult. Amikor október 31-én
hazaért, Martonvásár a forradalom
mámorában égett. Az itteni események október 24-én délelőtt kezdődtek,
amikor megérkeztek a községbe a fővárosi röplapok. Ezt követően a forradalom tizenkét pontja a Nemzeti dallal
együtt Varga László tolmácsolásában a
hangosbeszélőn át községszerte felhangzott. A következő hetekben több
megmozdulásra (tüntetés, nagygyűlés,
fáklyás felvonulás, élelmiszer-szállítás
a pesti forradalmároknak) került sor.
(…) 1957. március 7-én Martonvásáron
megfélemlítő akcióra került sor. Meg-

A teljes cikk a martonvasar.hu oldalon

Hosszú betegség után 90 évesen elment
közülünk az az ember, aki úgy tartozott
hozzá Martonvásárhoz, mint a Posta
épülete, melyben 40 éven át dolgozott.
Orbán Istvánné Erzsi néni, Erzsike néni,
Erzsike, ki hogy szólította. Beosztottként, majd nyugdíjazásáig a hivatal vezetőjeként látta el felelősségteljes
munkáját munkaadója teljes elismerése mellett. Munkatársai és a község lakói szerették, tisztelték, becsülték.
Munkájából adódóan sokaknak tett
szívességet még a technika szegény
világában egy-egy telefonos üzenetFORUM MARTINI / 2013. OKTÓBER

jelent egy teherautónyi pufajkás, akik
a párttitkár által jóváhagyott lista
alapján összegyűjtöttek a községből és
a környékből, jórészt találomra, negyvenötven embert. Vallatták és durván
bántalmazták, majd pedig rendőri
megfigyelés alá helyezték őket.”
1956 szellemét azonban nem sikerült
itt, Martonvásáron sem visszagyömöszölni a palackba. A ’60-as évek végétől egyre gyakrabban kerültek szóba
’56 céljai, történései előbb a kutatóintézetben működő klubban (1976-tól
Brunszvik Klub ), majd a ’70-es évek
közepétől a Kutatóintézet Kísérleti
Gazdaságának Széchenyi klubjában,
mely radikálisabb irányvonalat képviselt.
1956 forradalma megkerülhetetlen
tényezője lett történelmünknek.
Ahogy az aradi vértanúkra is csak haláluk után 18 évvel (a kiegyezést követően)
lehetett visszafogottan emlékezni, úgy
1956 dicsőséges napjait is csak az
utóbbi években idézhetjük hitelesen.
Pedig sok megszívlelendő tanulsággal
szolgált az a csodálatos 12 nap.
Kizmus Lajos

közvetítéssel, segítségkéréssel. Éjjelnappal a lakosság rendelkezésére állt.
Kevés szabadidejében részt vett a községközösség életében, a főző-, varró-, kézimunka tanfolyamok szervezésében,
bonyolításában. A Nő klub, majd nyugdíjasként a Nyugdíjas klub létrehozásában is kivette a részét. Tagja volt a
Vöröskeresztet segítő szervezetnek.
Közösségért tett tevékenységéért
miniszteri kitüntetésben részesült.
Emlékezzünk rá jó szívvel és szeretettel!
Nyugodjék békében.
Régi postás munkatársak
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FIGYELJÜNK
ÖNMAGUNKRA!
Dr. Jambrikné dr. Takács Imolával beszélgettünk betegségről, egészségről, táplálkozásról,
diétáról…
FM Otthon érzi magát Martonvásáron?
Igen. A gyermekeim már igazi martonvásáriaknak tartják
magukat.
FM 24 órán át orvos? Van ideje másra is?
Nincs sok időm, bár nem 24 órát vagyok orvos. Ez valahogy
kiveszett, ami jó is, meg rossz is. Ilyen a világ. De nem is
lehetne gyermekeim mellett huszonnégy órában „rendelni”.
Férjem sokat ügyel, sokat dolgozik, nekem még néha belefér
egy-egy ügyelet Velencén, hogy megmaradjon a gyakorlatom. Ezen kívül másra nincs időm, olvasok, meg sportolok,
A teljes cikk a martonvasar.hu oldalon
tornázom néha.
FM Mennyire egészségesek a Martonvásáriak?
A hazai átlagot hozzák. Vezető megbetegedések a szív- és érhúst, gabonát, tejterméket, akkor az nem okoz problémát.
rendszeri betegségek, légúti megbetegedések, a mozgásszerSpeciális diétáknál felmerülhetnek hiányállapotok az egyolvi panaszok. Hullámokban, de sajnos elég sok a daganatos
dalú táplálkozás miatt. Ezenfelül, ha folyamatosan nem
betegség is.
tartjuk, könnyen megjelenhet a jojó effektus, amikor a fogyást
FM Mi ennek az oka?
hízás követi, majd megint fogyókúra, amit elhagyva ismét
Nem jól élünk! A stresszes, rohanó élet az egyik kiváltó ok, a
hízás, ráadásul a sikertelenség miatt még stressz is társul a
másik a kevés mozgás, az egészségtelen életmód. Aki kerti
jelenséghez. Nem pénz kérdése kevesebbet enni egészségesebb
munkát végez, az már egy fokkal jobb
ételből, mint sokat a rosszból. Havi egyhelyzetben van, de néha valami egyéb,
két kilós fogyás jó, csak megmaradjon!
vagy másféle mozgás is szükséges.
FM A kötelező rendelési
FM Mekkorának számít ez a praxis?
FM Nehéz rábírni az embereket a
idő mennyi?
Ahol eddig dolgoztam, Szeged mellett,
változtatásra?
az is elég nagy volt.
Nem könnyű életmódot váltani, mert a
A kötelező rendelési idő három
FM Mennyire lehet ennyi emberre
családnak is partnernek kell lenni, de
óra, helyettesítésnél ennek fele.
koncentrálni?
nem hiszem, hogy nehezebb, mint bárhol
Minden helyettesítés alkalmával,
Nagy segítség az orvosnak, ha a beteg
másutt. Vannak helyben szép eredméamióta itt vagyok bizonyosan figyel önmagára, mert akkor már nagyon
nyek is. Némi mozgás és fogyás hatására
de feltételezem, így működött
kis kivétellel lehet mindenkivel együtttöbbeknél sikerült gyógyszert elhagyni.
előtte is - ezt az időt betartjuk.
működni. Én nem vagyok varázsló, ha
Akik így tesznek, sokkal jobban érzik
Az Önkormányzat kérésének
valaki ismeri a betegségét, akkor közösen
magukat. Kevesebb vérnyomáscsökkenmegfelelően néhány éve a nyári
tesszük a dolgunkat, nem kell mindig
tőre, vércukorszint-csökkentő gyógyszerre
helyettesítés idején ennél na„az orvos”.
lehet ilyenkor szüksége a betegnek.
gyobb óraszámban történik és
Az sem ártana, ha a rendelőnek több
FM A dohányzás mekkora probléfix időpontban. Valóban van
pénze lenne és lenne még egy assziszmát okoz?
benne ráció, mert akkor mintens, aki már a gondozásokat megoldA szív- és érrendszeri megbetegedés
denki hozzászokhat, hogy akkor
ja, nekem pedig csak azzal kellene foglegfontosabb rizikófaktorai az életkor, a
kell rendelésre menni. Ezzel
lalkoznom, akinek panasza van.
dohányzás, a nem megfelelő táplálkozás,
kapcsolatban mindenkinek a
FM Sűrűn hívják házhoz?
a mozgásszegény életmód, a családi
megértését kérem. Biztos vagyok
Előfordulnak hívások rendelési időben
hajlam.
benne, hogy nem volt olyan beis. Ha csörög a telefon, amelyik orvos
FM Teljesen különböző diétákról,
teg, aki nem került ellátásra.
felveszi, az megy. Sokszor nehéz eldönétrendekről találjuk, hogy az az
teni, hogy valóban mennyire sürgős,
üdvözítő. Mi az igazság?
de mindenképpen menni kell. Ha menNem szoktam semmilyen kifejezett diétát javasolni. Az átlagos
tőt kell várni ott helyben, az sok időt elvesz a rendelésből
vegyes étrend megfelelő, ami nem túlzó semmilyen téren.
is, és ilyenkor csak türelmét tudom kérni azoknak, akik
Ha megfelelő mennyiségben fogyasztunk zöldséget, gyümölcsöt,
közben a rendelőben várnak.
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MIÉNK ITT A TÉR
Újabb örömhírről számolhatunk be! A már-már
hagyományosnak mondható összefogás ismételt eredményt hozott a lakóparkban, és
Martonvásáron élő gyermekek számára.
A fűzfalabirintus után elkészült a tényleges játszótér is.
Átadásra került egy mászóka csúzdával, egy libikóka, és egy
aranyos rugós játék, melyet a gyermekek a minősítést követően azonnal boldogan birtokba vettek.

Köszönettel tarozunk Martonvásár Város Önkormányzatának,
hogy a városfejlesztésre kapott összegből bruttó 500 000 Ft-al
támogatták a kezdeményezésünket. Köszönjük Pálinkás Zsolt
vállalkozónak, hogy a terület rendezésében önként részt vett,
munkagépet és szakembert biztosított térítésmentesen.
Köszönjük az Acer Kft.-nek a kedvező árakat, a profi és
gyors kivitelezést.
Szót ismétlek, de igazán nagyon-nagyon köszönöm lakótársaim hozzájárulását, akik anyagilag és/vagy fizikailag is
támogatták gyermekeink örömét. Dícséretes, hogy több mint
300 000 Ft gyűlt össze nem egészen két hónap alatt az újabb
fejlesztésre a Boglárka utcából, a Gólyahír utcából, az Estike
utcából és a Pipacs utcából.
Terveink szerint az elkorhadt padok helyreállítása, és egy homokozó építése a következő feladat.
Mivel ez az összefogás már sokkal intenzívebb és anyagilag is
erősebb volt, ezért bízunk benne, hogy ha idén nem is, de jövőre
ezen fejlesztésekre, illetve újabb, idősebb gyermekek számára is
alkalmas játékok vásárlására is lehetőségünk lesz, mert:
„ha este lett és indultunk haza
Visszafogadott minket ott a tér dala.”
Balikó Adrienn
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„ELMÚLT A NYÁR,
ITT AZ ŐSZ,
KAMPÓSBOTTAL
JÁR A CSŐSZ...”
Az óvoda kapui is újra megnyíltak, megteltek a csoportszobák gyerekzsivajjal, elkezdődött egy újabb nevelési év.
A rövidnek érzett hosszú vakáció után ki boldogan, ki kevésbé boldogan érkezett az első napokban reggelente az oviba,
hiszen az otthon töltött hetek után nehéz ismét elválni a
csoportajtóban anyától, apától...
Az új piciknél még folyik az óvodához szoktatás, a nagyobb
„rutinos” óvodásokkal pedig mára már újra minden a régi
kerékvágás szerint működik.
Az idei tanév sok változást hozott az életünkbe: két új csoportszobával bővült az ovi, melyek átadása még folyamatban van,
és új kolleganőket is köszönthetünk a nevelőtestületben:
Kiss Imréné – dajka, Prandovszki Szilvia – pedagógiai
asszisztens, Rehus Erzsébet – pedagógiai asszisztens,
Tiszóczki Éva – pedagógiai asszisztens, Szeidlné
Lanczendorfer Mária – óvodatitkár. BEMUTATJUK:
DURMICS ISTVÁNNÉ, MÁRTI NÉNI - óvodapedagógust
„Durmics Istvánné vagyok. A középiskola elvégzése után
1978-ban kerültem Martonvásárra. 15 évig az MTA Kutatóintézet Kísérleti Gazdaságában, majd 15 évig a F. M.-i Pápay
Ágoston Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthonban, az elmúlt 4 évben pedig Budapesten, a Hegyvidéki
Mesevár óvodában óvodapedagógusként dolgoztam. Ez év
augusztus 30-tól – nagy örömömre – felvételt nyertem a
helyi Brunszvik Teréz Óvodába.”

LUGOSI ANNA, ANNA NÉNI – óvodapedagógust
„2013-ban végeztem az ELTE TÓK-on, óvodapedagógia
szakon. A nyolchetes egybefüggő gyakorlatomat és a záró
foglalkozásomat a Brunszvik Teréz Óvodában töltöttem a
Katica csoportban, így már tavasszal megismerhettem az itt
dolgozókat, és bepillanthattam egy csoport életébe is.”
A nevelőtestület nevében is köszöntünk titeket, kívánunk
nektek sok örömet, kitartást a közös munkánkban, érezzétek
jól magatokat nálunk!
Farkas Noémi • óvodapedagógus
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A NAPOT IS
MAGUNKKAL
VITTÜK!
Hogyan került 30 diák szeptember elején 3 napra
Zánkára? Hogyan mulattunk egy fergetegesen
jót? Hogyan vittük magunkkal a jó időt, bár
minden időjárás-jelentés hideget és rossz időt
jósolt?
Történetünk a tanév elején kezdődött, amikor rögtön az első
tanítási napon osztályfőnökünk, Rezessyné Erika néni
elmondta, hogy megpályázott egy 3 napos táborozási lehetőséget Zánkára, amit meg is nyertünk, így iskola helyett
szeptember 19-én a Balaton-felvidékre indulunk!
A hangját sem hallotta, olyan üdvrivalgásban törtünk ki!
(Az arcáról azonban azt láttuk, hogy kivételesen most ő sem
bánja a hangoskodást!) Köszönjük, hogy Klári néni elengedett
minket!
Amikor végre szeptember 19-én felültünk a vonatra,
minden fáradtságunk elillant, és már csak egy célunk
maradt: ZÁNKA!
Miután megküzdöttünk a késő vonatokkal, ugyan 1 órás késéssel, de szerencsésen megérkeztünk, és elfoglaltuk Erzsébet-táboros szálláshelyeinket. Ezután kezdődött a móka!
Lesétáltunk a Balatonhoz, ahol a Tátika nevű hajón hajóztunk

a ragyogó napsütésben, majd 6 fős csapatokba rendeződve
térképes vetélkedőn fedeztük fel a zánkai tábor hatalmas
területét.
A pénteki napon érdekes előadást hallgattunk meg a Balaton
jellegzetességeiről, majd a finom ebéd után következett az
igazi próbatétel: 8 km-es túra a balázsfalvai Szent Balázs
romtemplomhoz.
Visszafelé újra a Balaton-partra vettük az irányt, és pár
bátor vállalkozóval térdig besétáltunk a vízbe. Cipőink a
parton maradtak, a jókedvünk azonban velünk volt, és amikor a vízben énekelni kezdtünk, mindenki bennünket nézett.
Este újabb meglepetés következett, mert kiderült, hogy nincs
vége a napnak: kísérőink, Erika néni, Czagler Kati néni és
Szöllősiné Kriszti néni egy hihetetlenül klassz dobelőadásra
vittek minket, ahol mindenki kapott egy-egy kis „hangszert”.
A különböző hosszúságú, behangolt színes csövek segítségével csodás dallamok születtek. Az osztály unszolására Erika
néni felment a színpadra, ahol megmutatta, hogy így is
tudja diktálni nekünk az ütemet.
Másnap reggelizni indultunk. Ez a mondat így persze még
csak egy egyszerű tény, de mi még itt is csodát láttunk! Az
ebédlő egyik ablakánál esett az eső, a másikon nem, és
mindeközben az ég közepén ott ragyogott egy gyönyörű
szivárvány!
Miután összepakoltunk, szomorúan távoztunk a háztól, mert
már tudtuk, hogy nincs több éjszaka, nincs több közös tábori
hülyéskedés.
Hazautazás előtt még Tihany felé vettük az irányt, ahol megnéztük az apátságot és az apátság történetét bemutató csodás filmet. A tóparton még megálltunk megcsodálni a
Balatont, szívesen maradtunk volna még, de várt bennünket
Örvényes, ahol Magyarország legrégebbi, működő vízimalmát
néztük meg. Temérdek információval lettünk gazdagabbak.
A visszafelé út sem telt csendesebben, mindenki az elmúlt
napokról beszélgetett. Mikor megérkeztünk Martonvásárra,
az élményekkel dús napokat magunk mögött hagyva rohantunk szüleinkhez, akik már a peronon vártak bennünket.
Nincs szó, amivel ki tudnám fejezni azt, hogy mennyire
klassz volt ez a három nap! Egyszerűen csak köszönjük
Erika néni, Kati néni, Kriszti néni!
Nagy Cintia • 7. b osztály

A ZENE
VILÁGNAPJÁN
A zenei világnap alkalmából a művészeti iskola tanárai
kalauzolták a diákközönséget a muzsika birodalmában.
Élvezetes összefoglalót kaptunk a zene történetéből. Megtudtuk, hogyan „muzsikálhatunk” egy közönséges pohár
segítségével, ízelítőt kaptunk a klasszikus és a romantikus zenéből, s jól szórakoztunk a dzsessz- és rockmuzsikát
hallgatva. Üdítő élmény volt mindannyiunk számára.
Köszönjük!
Szeidl Hedvig
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SIKLÓSRA VEZETETT
A BORÚT
A ’Kukorica, Búza, Sör Fesztivál’ keretében a
Martonvásári Kertbarát Egyesület szeptember
14-én tartotta idei Borút találkozóját.

DIÁKTALÁLKOZÓ A
PÁPAY ÁGOSTON
ISKOLÁBAN

A rendezvény célja az ország különböző tájegységein folyó
szőlőtermesztési és borkészítési módszerek tanulmányozása.
A már hagyományos esemény idei vendégei a villányi borvidék siklósi körzetéből érkeztek; Gaszt Kornélia szőlészborász, Nagy Gergely hegybíró és Bajnai József, a siklósi
borversenyek szervezője. A vendégek előadásaira az iskola
aulájában került sor. Sajnálatos módon a körülmények nem
voltak ideálisak: az előadók hangját sokszor elnyomta a fellépésre készülődő táncosok zsivaja.
Nagy Gergely a borvidék szőlőfajtáinak termeléséről, a
fajták területi, mennyiségi megoszlásáról tartott prezentációt.

Évfordulós ünnepségeinkhez kapcsolódóan
hagyománnyá vált, hogy egykori tanítványaink
részére diáktalálkozót szervezünk. Így történt ez
intézményünk 40 éves jubileuma alkalmából is.
Azokat a volt diákjainkat hívtuk meg, akik az elmúlt 15
évben ballagtak el iskolánkból.
Már a készülődés is kellemes izgalommal telt… Szülők, egykori tanítványok telefonáltak: jönnek, s várják a találkozást.
Szeptember 28-án délben megnyíltak iskolánk kapui, s valódi örömünnepet élhettünk át.
Önállóan, vagy szüleik, testvéreik kíséretében érkeztek, de
csatlakoztak hozzánk nyugdíjba vonult, s időközben másutt
munkát vállaló pedagógusaink is. Osztályonként találkoztak, beszélgettek először a fiatalok, majd iskolai szinten,
röviden mindenkiről megtudhattuk, mi történt vele az
elmúlt években.
Nekünk, pedagógusoknak hihetetlenül fontos visszaigazolást jelentenek ezek a találkozók, hiszen jó érzéssel nyugtázhatjuk: fiataljaink, vagy immár felnőtté vált tanítványaink
megállják helyüket az életben. Szerencsére sokan vannak,
akik a nehéz időkben is munkát tudtak vállalni, de a családban élő fiatalok is felnőtté váltan vesznek részt a családi
munkamegosztásban.
A beszámolót követően a görög zenét és kultúrát népszerűsítő
Kariatidák együttes énekes összeállítását hallgattuk meg,
s ezt követően közös táncházban ízlelhettük meg a görög
táncok hangulatát.
Egy iskolánk, alapítványunk tevékenységét bemutató rövid
filmvetítést követően hidegtálas, süteményes uzsonna
mellett folytatódhatott a jó hangulatú együttlét. Észre sem
vettük, s gyorsan elröppentek az együtt töltött órák.
Tanítványainktól úgy köszöntünk el, bármikor szívesen
látjuk őket, s találkozunk újabb 5 év múlva.
Orbánné Molnár Anikó • igazgató
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A tartalmas előadást statisztikai adatokkal és vetített diaképekkel illusztrálta. Megtudhattuk, hogy Siklós körzetére
a fehérborok (Olaszrizling, Hárslevelű, Chardonnay), Villány
körzetére a kékszőlő és a vörösborok (Kékoportó, Kékfrankos,
Cabernet sauvignon) jellemzőek.
Gaszt Kornélia a tájegység szőlőbirtokairól és pincészeteiről
tartott szemet gyönyörködtető diavetítést. Előadásából kiderült, hogy arra a vidékre is jellemző, hogy a kis háztáji
birtokot művelő idős embereknek nincs utánpótlásuk; a
fiatalok felhagynak a szőlőműveléssel, vagy nagybirtokosoknak adják el a területet. A térség borainak bemutatására és
kóstolására a felállított sátorban került sor. A körülmények
miatt az értékelést kisebb csoportokban sikerült megoldani.
A rendezvényen részt vettek továbbá a környező településekről (Tordas, Gyúró, Kajászó, Érd, Fehérvár) érkező borosgazdák.
Külön köszönet Vabrik Ferenc váli borosgazdának szép fehérborainak bemutatásáért. A hűvös időjárásban melegítőként
hatottak a finom, és kiváló minőségű borok. A kóstolgatás
meghozta az étvágyat a bográcsban főzött pusztapörkölthöz,
amely a főzőversenyen második helyezést ért el. A kötetlen
baráti beszélgetésen elhatároztuk, hogy a jövő évi szakmai
kirándulásunk úticélja Siklós lesz.
Foki Gábor
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KALÁKA –
ÖRÖK ÉRTÉK ÉS
PILLANATVARÁZS
Számoljunk csak! A Kaláka együttes 1969-ben
alakult; akkor az a gyermek, aki negyvennégy
esztendővel ezelőtt mondjuk tízéves volt, ma
már az unokáját viszi Kaláka koncertre!
Martonvásáron legalább három generáció hallgatta varázslatos előadását a négy érett férfiúnak.
Finoman mondjuk, hogy érett, de szívünk sem lenne, s igaz
sem lenne „leöregezni” az alapítókat; a Gryllus fivéreket;
Vilmost és Dánielt. Élőben még inkább megmutatkozott az a
játékosság és magával ragadó zeneiség, ami az első perctől
fogva jellemzi az állandóan négytagú zenekart. Az alapítók
mellett cserélődtek a tagok, bár nem sűrűn, az igényesség
és a magas színvonal azonban változatlan.
Gyerekeknek nem könnyű jó muzsikát, verset, mesét, színdarabot írni és előadni, a pillanatnyi népszerűség hamar
elvész, ha nem minőségi az alapanyag. Kalákáéknál megkérdőjelezhetetlenül az! Olykor elcsodálkozunk: biztos nem
többen vannak? A vokális hangzás gyönyörű, s a tagok virtuóz
módon játszanak számos hangszeren. Húrosok, ütősök, fúvósok, pengetősök, magyar és más nemzetek népi hangszerei, s klasszikus zeneszerszámok alkotják a Gryllus testvérek,
valamint Becze Gábor és Radványi Balázs hangszerarzenálját.
A választék nem véletlen, s nem csupán azt hivatott bizonyítani, hogy mennyire tehetségesek és virtuózok ők, hanem a
megzenésített vers, az átdolgozott-áthangszerelt népdal
stílusához, világához melyik hangzás illik leginkább. Ezt
választják ki magabiztos szakmai alázattal és tudással, a
rájuk jellemző szabad szárnyalással.
Bőrönd Ödön, A cinege cipője, Haragosi, Fakatona (kinek
fából volt a lova), s a kedves Nálatok laknak-e állatok? –
nemzedékek kedvencei. Huszonhét lemezük jelent meg,
mintegy ezer dal fűződik hozzájuk! Hogyan is tudnak válogatni belőlük egy-egy előadáson?
Martonvásári koncertjükön fújta idős és fiatal legnagyobb
költőink veretes szövegeit, nem beszélve a mindannyiunk
FORUM MARTINI / 2013. OKTÓBER

szívében élő népdalokról. A Kaláka koncerteken kézzel
tapintható a szeretet, amit maguk e nagyszerű zenészek
éreznek a művek, a muzsika, a magyar nyelv szépsége, s a
közönség iránt. Nincs rutin, olyan, mintha akkor és ott és
először játszanának, de tökéletes profizmussal. Ők is élvezik
azt a világot, amelyet elébünk varázsolnak a muzsika és a
tökéletesen érthető szép szavak által.
Martonvásáron persze senki nem elemezte az örökifjú csapat
kvalitásait, egyszerűen „csak” örültek a daloknak, az élő
hangzás semmihez sem hasonlítható élményének, a pillanat
varázsának.
Zsohár Melinda
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FELFORDULÁS, ÉPÍTKEZÉS MINDENHOL
Kedves Martonvásáriak!
Felfordulás van, építkezés zajlik sok helyen a városban. Be
kell vallanom Önöknek, ez most már megnyugtat, pedig az
elmúlt időszakban, a sok éjszakába nyúló, vasárnapot igénybe vevő előkészítő munka során nem voltam mindig ennyire
optimista. Már csak megértést, türelmet kérek mindnyájunktól, most leginkább az Emlékezés tere környékén lakó
martonvásáriaktól, mert lesz főterünk, művelődési házunk,
óvodamúzeumunk, a gyerekek pedig hamarosan a teljesen
felújított termekbe költözhetnek vissza.
Horváth Bálint

KÖZLEMÉNYEK
"A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával húsz fa ültetését tervezzük a város szívében a Dózsa György és a Szent
László út városközponti részein. Az ültetést megelőzően
öt már elöregedett fa kivágását kezdeményezzük a Dózsa
György út páratlan oldalán, ehhez kapcsolódóan folyamatban
van a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.
A városunkban zajló felújítási munkálatok mellett ezzel is
szeretnénk környezetünk szépítését, zöldítését elősegíteni."
Martongazda Kft. és Martonvásárért Alapítvány

Október 1-től a csatorna üzemeltetését átvette a
Fejérvíz Zrt. és a következő számlák is ettől az üzemeltetőtől
érkeznek. A jelenlegi üzemeltető még szeptember 30-ig szóló
elszámoló számlát küld.
BALRA
FORDULNI
TILOS!

TÁ JÉKOZTATÓ A LOMTAL ANÍTÁSRÓL
Martonvásár Város Önkormányzata és a VHG Kft. megállapodása alapján, a szolgáltató kijelölt gyűjtőhelyen szelektív
lomtalanítást végez.
A lomtalanítás időpontja:
2013. október 14-18., 07.00 órától 18.00 óráig
2013. október 19., 07.00 órától 16.00 óráig
Helyszín: Rendezvényudvar ( Emlékezés tere)
Az Erdőháton és Kismartonban lakók részére helyben jelölünk ki gyűjtőhelyet.
Hogyan történik a lomtalanítás?
A VHG Kft. konténereket helyez el a rendezvényudvarban,
ahova a feleslegessé vált berendezési tárgyak hulladékfajtánként szétválasztva (bútor, ágybetét, szőnyeg, fém-, fa-, és
műanyag lomok, nagyméretű csomagolóanyagok stb.) lerakhatók. Beszállíthatók továbbá a lakosságnál lévő személygépkocsi gumiabroncsok is. Indokolt esetben (pl. nagyméretű
lom, szállítóeszköz hiánya, idős kor, betegség stb.) segítünk
az elszállításban.
Mi az, ami nem szállítható be a gyűjtőhelyre?
Építési törmelék, veszélyes hulladék, autóalkatrész, elektromos termék, akkumulátor, fénycső, festékesdoboz, gyógyszer,
kerti hulladék, a rendszeres szállítási napokon kihelyezhető
szemét és szelektív hulladék stb.
Lomot elhelyezni a kijelölt helyszínen és időpontokon
kívül tilos! A gyűjtőhelyet a lomtalanítás időtartama
alatt biztonsági őrök felügyelik!
Városunk tisztasága, mindannyiunk biztonsága érdekében
kérjük együttműködésüket! Érdeklődni munkaidőben a városháza ügyfélszolgálatán a 460-004, illetve Gucsek István
alpolgármesternél a 06-20-941-7968 telefonszámon lehet.
Az indokolt szállítási igényt a fenti elérhetőségeken október
16-ig lehet jelezni. (A következő lomtalanítást az elektromos
termékek begyűjtésével együtt 2014 tavaszára szervezzük.)
Gucsek István • alpolgármester

MEGYEI KÖZGYŰLÉSEK A
NYÁRI SZÜNET UTÁN

Gázvezeték felújítása a Bajcsy-Zsilinszky utcában
A 70-es években kialakított és mára rendkívül rossz állapotú
fővezeték cseréjét önkormányzatunk szorgalmazta, hogy
elkerüljük a tervezett útfelújítás elvégzése utáni bontásokat.
Hosszas előkészítés után a szolgáltató megkezdte a kivitelezést. A munka természetesen közlekedési-, és az utcában
lakók részére egyéb kényelmetlenségekkel jár, de láthatóan
jó ütemben, és az egyeztetéseknek megfelelően, korrekt
módon halad. A beruházásnak az üzembiztonság mellett egy
másik komoly hozadéka is lesz: tárgyalásaink és a képviselőtestület döntésének eredményeként az út felújítása is megtörténik az Orgona és a Dréher utca közötti szakaszon.
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Szeptember 14-én a Megyenap alkalmából ünnepi közgyűlés volt Sáregres Rétimajorban. A március 15-ére tervezett díjátadó, a mostoha időjárás miatt elmaradt, így
most adták át a megyei kitüntetéseket. A szeptember 26-i
soros közgyűlésen első napirendi pontként egyhangúan
megválasztottuk a Megyei Választási Bizottság új tagját
dr. Mikó Péter személyében. A továbbiakban tájékoztatót
hallgattunk meg Fejér megye közúthálózatának állapotáról, a 2013. évi árvízhelyzettel kapcsolatosan végzett katasztrófavédelmi feladatokról, valamint az 1. félévi költségvetés teljesítéséről, illetve módosításáról, és a
közgyűlés mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács jogutódja által kezelt Terület- és Regionális Fejlesztési Célelőirányzat forrásból, valamint a nemzeti
forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról.
Farkas Erzsébet
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POLGÁRMESTERI SOROK

Kedves Olvasó!
Bizonyára emlékszik rá, hogy a ciklus elején közösen gondolkodtunk azon, milyen jó volna olyan munkákat indítani
városunkban, melyben a lakosok is részt tudnak venni, ezzel
is erősítve a közösséget. Az eltelt évek alatt sajnos ez az ötlet
mintha elhalt volna… Az önkormányzat energiái is másra
fordítódtak, és valahogy az itt lakók sem jöttek a tervekkel.
Mígnem az elmúlt hetekben kerékpározás közben a Szent
László úton figyelmes lettem egy szorgosan dolgozó kis
csapatra: járdát építettek. Először azt hittem, a Martongazda
emberei ügyködnek. Beszélgetésbe elegyedve kiderült, az
ingatlan tulajdonosa, Szabó Szilárd (nevét utólagos engedelmével hozom nyilvánosságra) úgy döntött, nem vár az
önkormányzatra, saját maga veszi kézbe az ügyet. A polgármester ilyenkor elismerőleg köszöni meg a nem mindennapi
vállalást, de az igazi meglepetés akkor ért, mikor a finanszírozás mikéntjét kezdtem – bizony nem teljesen illő módon –
firtatni! Szabó úr elmondta, hogy három kiskorú gyermeket
nevel (ez sokunk tapasztalata szerint nem a gazdagodás záloga), és eddig is nehezen törlesztette lakáshitelét. Itt már
kezdtem nagyon nem érteni az adakozási szándékot! A
magyarázat viszont nagyon meglepett, ugyanakkor megbecsülésemet tovább növelte: A családban mindkét szülő
dolgozik, a három gyerek után igénybe vehető adókedvezmény
pedig olyan mértékben megnőtt, hogy megoldódott a törlesztési probléma. Sőt, Szilárdék úgy döntöttek a maradékból
a KÖZ javára is áldoznak. KÖSZÖNJÜK!
Némileg szégyenkezve teszem hozzá: a kezdeményező elmondása szerint kezdetben a Hivatal részéről némi értetlenséggel fogadták a nem mindennapi szándékot.
Más: Bizonyára Ön is észrevette; az elmúlt hetekben, napokban
végre kézzelfogható módon zajlanak az ígért felújítások,
beruházások: elkészült az óvoda bővítése, a két új csoport
ovisai már birtokba is vették, bár a hivatalos avatás még
hátravan. (Hogy miért kellett egy tűzoltói pecsétre majdnem
egy hónapot várni, azt én sem tudom megérteni!)
A régi iskola felújítása is felgyorsult, remélem az ígéret

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÉS KABINETHÍREK
Képviselő-testületünk az elmúlt időszakban szeptember 24-én
és október 1-én tartott ülést. A tárgyalt és elfogadott előterjesztések a következők voltak:
Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének első félévi teljesítéséről; javaslat az önkormányzat működőképességét megőrző kiegészítő támogatás
igénybevételére kiírt pályázat benyújtására; javaslat a járási
hivatalt érintő üzemeltetési megállapodás módosítására; javaslat a Martonvásár, Budai út 4. - 1062, és a Martonvásár, Szent
László út 3. - 471 helyrajzi számú ingatlanok épületeinek
bontására – melyek közül a Budai 4. bontása már meg is történt.
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Az új főtér kialakítása céljából október 8-án a
terület átadásra került. A munkálatok megkezdődtek.

szerint október végén visszaköltözhetnek a kisiskolások!
A teljes befejezéshez még szereznünk kell egy kis pénzt:
az ablakcsere és a homlokzat eredetihez hasonló visszaállítása még előttünk van. Az árkád kialakításával végre a gyalogosközlekedés is megoldódik.
A Főtér építése megkezdődött. Az építésből eredő kellemetlenségekért elnézést kérünk! Ha minden a tervek szerint
megy, jövő nyárra kész a TÉR! Azt már sokkal inkább félve
írom le, hogy a Kulturális Központ és az Óvodamúzeum közbeszerzését is lezártuk, megvan a győztes kivitelező, de
ahogy az elmúlt számban jeleztem, 13 vesztes is van… Ki
kell várni nem támadják-e meg a döntésünket. Jó volna
együtt birtokba venni a Főteret és az épületeket is!
Persze már hallom is a jogos észrevételt: miért tél előtt kell
ilyen nagy építkezéseket elindítani? A válasz egyszerű, de
számomra is nehezen elfogadható: a magyar bürokrácia teljesítménye egyszerűen minősíthetetlen, mire az egyik engedélyt beszereztük, a másik lejárt, ugyanakkor az elnyert támogatásokkal jövő nyárig el kell számolnunk! Így hát elég
balga ember módjára kénytelenek vagyunk télen építkezni…
Na de elég a panaszból! Örüljünk , hogy egyre többen vannak,
akik a városért tenni akarnak és tesznek is!
Dr. Szabó Tibor • polgármester

Beszámoló Martonvásár bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről;
beszámoló és tájékoztató az önkormányzati ösztöndíjpályázatokról; javaslat Martonvásár Városarculati kézikönyvére;
javaslat a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására; javaslat a
Martongazda Kft. féléves beszámolójának elfogadására, valamint a Martongazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Javadalmazási Szabályzatának elfogadására.
Javaslat a „Közterület-építés és rekonstrukció Martonvásár
belvárosában” tárgyú közbeszerzés elbírálására, mely alapján
a főtér építését az SHS Építő Kft. végzi; javaslat „Az ajánlatkérő
EU támogatásból megvalósuló építési beruházásainak kivitelezése: 1. rész Brunszvik-Beethoven Központ, 2. rész Óvodamúzeum kivitelezése, valamint a Könyvtár épületgépészeti
munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzés elbírálására – a
győztesnek kihirdetett vállalkozás a budapesti Arttech Kft. lett.
Horváth Bálint • kabinetvezető
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
6 pár
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Vörös Veronika
Pálinkás András
Nyeste András
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Kele Károly / 70 éves
Eisenbacher László / 74 éves
Rottenberger Sándorné / 82 éves
Mile Lajos / 84 éves
Szabó Ferencné / 93 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján

MARTONVÁSÁR: október 23., 26., 27.; november 16., 17.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22 569-146; 22 460-019
ERCSI: október 19., 20.; november 9., 10., 30.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25 505-790
RÁCKERESZTÚR: október 12., 13.; november 1., 2., 3., 23., 24.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25 455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

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 ...........30/859-0558
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410

Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6.30-8.30
(Kérjük Önöket, hogy 8.00-ig érjenek ide!)

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637
Hétfő: 08.00-12.00 Kedd: 16.00-18.00
Szerda: tanácsadás 08.00-10.00, rendelés 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-10.00 Péntek: 08.00-12.00

ORVOSI RENDELÉS

FOGORVOSI RENDELÉS

A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: 22/460-053
Ügyeleti telefon napközben 8-16 óráig: 30/956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
hétfő
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
kedd
07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
szerda
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00

Dr. Boér Judit
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-334
Hétfő: 7-13 óráig, Kedd: 13-19 óráig, Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13-19 óráig, Péntek: 7-13 óráig

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS
Minden páratlan héten szombaton: 09.00-12.00
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A változásokról az orvosi rendelőknél kifüggesztett
táblán és a www.martonvasar.hu-n értesülhetnek.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

- Dolinka Zsoltné
2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefon: 22/461-369; 30/384-4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
- I. körzet védőnője: Horváth Márta, 20/290-5551
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 08.00-12.00
Időpontegyeztetés szükséges!
- Iskolai és ifjúsági egészségügyi védőnő:
Máthéné Jaskó Anna E-mail: anna.vedono@gmail.com
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FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (BBKÖZpont)
BBKÖZpont igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Mb. főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Fotók: Pimper Máté, Varga Vince • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Szent L. út 20.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu

ISSN 2060 -6346

Keddenként 17 órakor az Élet Kenyere Közösség termében:
Dózsa György út 1; Eisenbacher Zsolt 22/461-105,
Kovács Sz. Veronika veronikapdv@yahoo.fr,
Salamon Sarolta 30/383-2903,
Vargáné Veszeley Erzsébet 20/824-3724
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KÉK KERESZT CSOPORT

12

AKTUÁLIS KERTI
TEENDŐINK:

RECEPTÜNK

Az időben érkezett hideg lehetővé teszi a szaporítóanyag
telepek zavartalan munkájának megkezdését. Kellő idő áll
rendelkezésre gyümölcsöseink pótlására, választék bővítésére egyaránt.
• Dísznövényeink pótlását, gyarapítását is most aktuális
elvégezni. (Rózsák, díszcserjék, stb.)
• Az őszi ültetésről a megfigyelés azt tartja, hogy egy évet
lehet „nyerni” vele, és az eredés is biztonságosabb.
• A télálló salátát elültettük, vagy éppen ültetjük. Október
hónap második dekádjának időjárása általában kedvező a
kerti munkák végzésére. Ezt használjuk ki. A sekély talajmunka helyett elsősorban a mélyebben gyökerező növények
helyét ássuk vagy szántsuk fel, azok meghálálják a gondozást.

CSODACSÜLÖK VARGÁNYÁVAL
Pletser Tamás receptje

Bár a recept publikus - miért is ne lenne -,
a szakács lelke teszi a győztes étket
győztessé, mindenki által szerethetővé.
A főszakácstól sikerült megszereznünk
a Kukorica fesztivál I. díjas receptjét.
HOZZÁVALÓK 10-12 személyre:
•
2 hátsó csülök
•
1-1,5 kg házisonka
•
1-1,5 kg vargányagomba
•
fűszerek: a húspácoláshoz vadfűszerkeverék,
só, bors, babér, majoranna, kakukkfű
•
ízlés szerint: vöröshagyma, paprika,
paradicsom, burgonya, 2-3 dl vörösbor

• Az őszi gyökérzöldség vetését tervezzük meg, helyét
készítsük el. Amennyiben az időjárás tartósan fagypont alá
süllyed, azt megelőzően vessük el a magot 5-6 cm mélységbe. Ez biztosítja, hogy hamarosan nem kel ki és nem pusztul
el. Tavaszi melegedést követően azonban kikel, és gyorsan
fejlődik.
• Őszi ültetésű hagymáink itt-ott mutatják magukat, amikorra erős, tartós hideg jön, megerősödve állják a próbát. Tavasszal korai zöldhagymával hálálják meg fáradozásunkat.
• Amennyiben egyes gyümölcsfáinkban, szőlőn lisztharmat
fertőzésének nyomait látjuk, úgy lombhullás után elemi kén
tartalmú permetezőszerrel enyhe időben permetezzük le,
ezzel is gyengítve a tavaszi fertőzésük lendületét. Amennyiben Márton (november 11.) fehér lovon jön (havat hoz), úgy
korábbi tavaszban bízhatunk.
Varga Béla
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ELKÉSZÍTÉS:
1/ Előző nap a megtisztított hátsó csülökről
leválasztjuk a bőrös, szalonnás réteget és a
házi sonka zsíros részeivel apróra darabolva
kisütjük. Így nem marad az ételben ’cupákos
darab’. A csülök sovány részét bepácoljuk.
2/ A zsír egy részében megpároljuk a gombát,
majd félretesszük.
3/ A maradék zsírban megpároljuk a ledarált
vöröshagymát, szokásos módon föltesszük a
bepácolt sovány pörkölthúst, a sonka apróra vágott sovány részeit és a kisütött bőrös,
pörcös résszel együtt.
4/ Ízlés szerint kerülhet bele paprika, paradicsom, fokhagyma és fűszerek.
A majdnem elkészült ételbe kerül bele a párolt vargánya és a vörösbor.
Jó étvágyat!
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Az NMI Kulturális Közfoglalkoztatási Programja a
BBKÖZpontnak a hiányzó személyi feltételek átmeneti biztosítását teszi lehetővé.
A foglalkoztatás időtartama: 2013.11.01.-2014.04.30.
Munkáltató: Nemzeti Művelődési Intézet
A közmunkások foglalkoztatási ideje: heti 30 óra
Munkakör: közösségi munkás, közösségi koordinátor
Feltételek: legalább érettségi bizonyítvány, regisztrált munkanélküli viszony.
Bérezés: bruttó 75 500 Ft.
Létszám: 2 fő.
Jelentkezni a Brunszvik-Beethoven Központ irodájában munkanapokon 9-től 16 óráig lehet (2462 Martonvásár, Szent
László u. 20.). Jelentkezési határidő: 2013.10.29., szerda 16 óra.
A jelentkezéshez önéletrajz és érettségi bizonyítvány szükséges.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz
Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata.
Sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 10. 31.
A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton a pályázatnak a Brunszvik Teréz Óvoda címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc
utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerelő azonosító számot: 926/2013, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
- vagy elektronikus úton a mvovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 1.
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Szeretettel várunk
minden kedves
sportolni vágyót
az új gépekkel
felszerelt

KONDITEREMBE,
a Vasvári u. 22-be!

Nyitva:
H-P-ig 14.00-21.00
Szo 12.00-17.00
Tel.: 06 22/460-128
Árvácska Bt.
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HOGY
MINDEN
GYEREKNEK
LEGYEN
CSALÁDJA!
Martonvásáriak is jelentkezhetnek
a nevelőszülői hálózat bővítéséhez.
Ki lehet nevelőszülő?
Nevelőszülő az lehet, aki
• magyar állampolgár, illetve bevándorolt, vagy menekültként elismert személy;
• cselekvőképes, büntetlen előéletű;
• 24. életévét betöltötte;
• a gondozott gyermek és közte legalább 18 év korkülönbség van;
• a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon részt vett;
• fizikailag, pszichésen alkalmas a gyermeknevelésre;
• otthona, környezete alkalmas a gyermeknevelésre.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői
Szolgálata több mint 400, családjából kiemelt kiskorú elhelyezéséről gondoskodik az általa működtetett nevelőszülői

családokban. A 2014. január 1-jén életbe lépő jogszabálymódosítás szerint a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő,
12 éven aluli gyermekek elhelyezését nevelőcsaládban
kell biztosítani, ami a nevelőszülői hálózat bővítését teszi
szükségessé.
Ennek érdekében a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
nevelőszülők jelentkezését vá r ja a Fővá ros, illetőleg
Budapest 50 kilométeres körzetén belül.
Kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz a 06 1/3232-900as telefonszámon, illetőleg a neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu
email címen. További információkért keressék fel honlapunkat: www.tegyesz.hu
Segítünk, hogy segíthessen!

SZALMAFONÓ
MARIKA NÉNI
80 ÉVES
Benkő Barnabásnét, született Pálinkás Máriát
szeptember 25-én 80. születésnapján köszöntötték a Beethoven Általános Iskolából Kőrösiné
Lőrincz Erzsébet tanítványai és a Teleki Blanka
Hölgyklub tagjai.
Az ünnepelt meghatódottan fogadta a gyerekek
köszöntőit és a gratulációkat .
Kedves Marika néni élményekkel teli, egészségben megélt gondtalan életet kívánunk az elkövetkező évekre.
Benkő Barnabásné Marika néni és Szabó Lajosné Mara
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ORSZÁGOS BIKÁT
NEVELT A
GÁBOR-MAJOR

Fotó: Vécsy Attila

Jónásról Varga Ferenccel beszélgetve megtudtuk,
hogy francia felmenőktől származik és ahol
eddig megjelent, mindenütt letette névjegyét.
Az idei OMÉK-on koronázták végül Magyarország első számú húsbikájává, nagydíjat kapott
húshasznú tenyészbika kategóriában. Anyja
martonvásári tenyésztésű, apja pedig, a helyi
hagyományoknak megfelelően, Franciaországból származik. Jónás Martonvásáron nevelkedett. A Gábor-Major kizárólag import bikákkal
foglalkozott eddig, de amióta van Jónás, azóta
őt is használják úgy mesterséges, mind természetes megtermékenyítésre. Kora 3,5 év, súlya
1300 kilogramm, értéke abban áll, hogy az általa megtermékenyített tehenek borjai, neveléssel sok és kiváló minőségű húst biztosítanak. A cég gondol a jövőre is, mivel a
bikaborjakból a legszebbeket, legígéretesebbeket megtartják saját nevelésben tenyészbikának.

KUTATÓK
ÉJSZAKÁJA
AMI TETSZETT:

„Sokat memóriáztam, meg ilyen összepárosítós
játékot játszottam...”
Tomai Kamilla

„

„A hajtogatós feladatok, azok jók voltak ... meg, hogy azért
mindenért lehetett csokit kapni...”
Kőszegi Levente

„

„...Az üvegház, mert mindenféle érdekességet
mutattak, meg a beporzása a búzának.”
Fuszkó Vivien
Lazók Veronika
A 2013-as Kutatók Éjszakája az FP7-PEOPLE-2013-NIGHT „REACH tomorrow”,
valamint a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0001 „Az MTA Agrártudományi
Kutatóközpont új tudományos eredményeinek bemutatása a társadalom széles rétegei számára” című pályázatok támogatásával valósul meg.
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