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FORUM
MARTINI
03. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

04-05. oldal
TÁJÉKOZTATÓ

13. oldal
IDŐSEK ÜNNEPLÉSE

Bizony joggal merülhet fel bennünk a
kérdés, kinek és miért lehet érdeke,
hogy természetes védekező ösztöneinket
elfojtsa?

Dr. Szabó Tibor, Turcsányi Klára
és Horváth Bálint ad részletes
tájékoztatást az iskolánkat és
környezetét érintő beruházásokról.

A vacsorával egybekötött
műsoros esten sok-sok
martonvásári gyermek
szórakoztatta az egybegyűlteket.

09. oldal

11. oldal

XIII. JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI VÁSÁR
A vásár bevételéből ezúttal a kisgyermekes
rászoruló családokat támogatják.

TERÉZ NAP AZ ÓVODÁBAN
A hagymák ültetését az ovisok nagy komolysággal, örömmel és érdeklődéssel végezték.

03. oldal
OKTÓBER 23.
Martonvásár városnak az '56-os forradalom és szabadságharc alkalmából történt megemlékezésén
dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott beszédet

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

NOV. 21.

TERMELŐI VÁSÁR ÉS
KÖNYVKUCKÓ
7.00 órától 12.00 óráig
BBK udvar

NOV. 21.

SAJT ÉS
BORMUSTRA
(kóstolással)
9.00 órától 12.00 óráig
BBK Galéria

NOV. 24.

BIZOTTSÁGI- ÉS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
18:00 órakor
Városháza

NOV. 27.

TESSELY ZOLTÁN
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
FOGADÓÓRÁJA
17:00 órakor
Városháza

NOV. 28.

PAMMER ENDRE GYERMEK
SAKKVERSENY ÉS
LEGO KIÁLLÍTÁS
8.00 órától 14.00 óráig
BBK színházterem és előtér

NOV. 28.

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS ÉS
DIAVETÍTÉS
10.00 órától 12.00 óráig
Könyvtár
ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉS
10.00 órától 12.00 óráig
Óvodamúzeum

NOV. 28.

NOV. 29.

NOV. 29.

POLGÁRMESTER
HÁZHOZ MEGY
14:00 órától
Szőlőhegyi utca, Orbánhegy utca és
Rózsa utca
ELSŐ ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
09:30 órakor
Emlékezés tere
KÖRÚTI SZÍNHÁZ:
ÉN ÉS A KISÖCSÉM
17:00 órakor
BBK színházterem
Jegyár: 2200 Ft
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DEC. 05.

TERMELŐI VÁSÁR ÉS KÖNYVKUCKÓ
7.00 órától 12.00 óráig
BBK udvar
JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI
VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
10.00 órától Betlehemezés
BBK udvar
Martonvásári Szögletes
Kerék Gyermekszínház:
NOKEDLI ÉS HOKEDLI mesejáték
Jegyárak: 300 Ft gyerek, 500 Ft felnőtt
11:00 órától
BBK színházterem

DEC. 05.

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
20 ÉVES A FÚVÓSZENEKAR
16.30 órától
BBK Galéria
20 ÉVES JUBILEUMI
GÁLAKONCERT A MARTONVÁSÁRI
FÚVÓSZENEKARRAL
17.30 órától
Támogatójegy: 1000 Ft, 12 év alatt
ingyenes, helyfoglalás szükséges!
BBK színházterem

DEC. 06.

MÁSODIK
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
09:30 órakor
Emlékezés tere

DEC. 12.

LUCA NAPI KINCSKERESÉS
10:00 órakor
Óvodamúzeum

DEC. 13.

Martonvásári Szögletes Kerék
Gyermekszínház:
FEKETE PÉTER revü
BBK színházterem
17:00 órakor
Jegyár: 1800 Ft

DEC. 06.

SZERETETFA TALÁLKOZÓ
17:00 órakor
Óvodamúzeum

DEC. 09.

MŰVÉSZETI ISKOLA
KARÁCSONYI KONCERTJE
16:00 órakor
BBK színházterem
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Napjainkban sokat beszélünk az egymás iránti szolidaritásról, együttérzésről, igazságosságról.
Érdekes és talán nehezen is magyarázható okokból olyan
helyzetekben is türelmet és megértést várnak el tőlünk, amikor a józan ész, vagy a társadalmi tapasztalat mást diktálna.
Nem kell olyan messzire menni, hisz a százezer számra Európába özönlő idegenek iránti természetes bizalmatlanságunkat
sokan igyekeznek idegengyűlöletként, vagy legalábbis érzéketlenségként elítélni. Bizony joggal merülhet fel bennünk
a kérdés, kinek és miért lehet érdeke, hogy természetes védekező ösztöneinket elfojtsa?
De ugyanígy feltehetjük a kérdést, miért kellene évezredes
családi mintáinkat feladni, a „másság” jegyében megtagadni
azokat az értékeket, melyeket szüleinktől, nagyszüleinktől
kaptunk örökségbe?
Sajnos saját közegünkből, Martonvásárról is hozhatunk elrettentő példát. Ugye senki nem gondolja közülünk, hogy

el kellene fogadnunk, ha vandál fiatalok összefirkálják az állomás épületét, vagy összetörik a nemrég felépült sétány lámpáit? De joggal vagyunk felháborodva azon is, ha idős
martonvásáriakat lopnak meg besurranó tolvajok!
Lehet, hogy mindezek éppen azért történhetnek meg, mert
értékrendünket, hagyományos erkölcsi normáinkat, együttélési szabályainkat folyamatos támadások érik, és sebezhetővé
vált az immunrendszerünk. Mindezek ellen éppen a közösség
erejével tehetünk. Ha odafigyelünk egymásra, ha értékeljük
a jót, elismerjük a teljesítményt, figyelmeztetjük gyermekeinket, és mindenek előtt példát mutatunk!
Lassan közeledünk az év végéhez, érdemes számot vetni egyénenként és közösségként is mindazzal, amit megtettünk, vagy
esetleg elmulasztottunk azokban az ügyekben, amelyek életünk minőségét megadják. Talán nem is az anyagi körülmények a legfontosabbak, lehet, hogy éppen az előbbiekben
emlegetett közösségi, erkölcsi értékekben kellene gyarapodnunk. Önkormányzatként, képviselő testületként és polgármesterként is érdemes ilyen tükörbe néznünk. Jó érzés, ha a
szembe tekintő pillantását állni tudjuk!
| Szabó Tibor

1956-OS
MEGEMLÉKEZÉS
Az ünnepségen részt vettek városunk, járásunk,
intézményeink és civil szervezeteink képviselői,
vezetői, valamint dr. Molnár Krisztián, a Fejér
Megyei Közgyűlés elnöke és Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk is.
Martonvásár Város Önkormányzatának nevében Oroszné
Pál Mónika a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
igazgatóhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket október
23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
A megemlékezésen részt vettek városunk, járásunk és intézményeink, valamint civil szervezeteink képviselői, vezetői,
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dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és
Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk is.
A bevezető után a Szent László Völgye Lovas Egyesület huszárai a közösen elénekelt himnusz dallamára felvonták az
országzászlót, majd dr. Molnár Krisztián elmondta ünnepi
beszédét.
Ezek után az 56-os emlékmű megkoszorúzására került sor.
A megemlékezés végén a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központ színháztermében a Martonvásári Szögletes Kerék
Gyermekszínház előadásában a „Törött szárnyú madár"
című rövid színdarabot kísérhette figyelemmel a közönség.
| Nagy Árpád
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TÁJÉKOZTATÓ A MARTONVÁSÁRI
BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLÁT ÉS
KÖRNYEZETÉT ÉRINTŐ BERUHÁZÁSOKRÓL
Kedves Szülők, Nagyszülők!
Kedves Martonvásáriak!
A 2010 és 2014 közötti időszakban városunk
életében a korábban felvett közös kölcsönök
visszafizetése, konszolidációja, a kulturális
intézmények és a főterünk létrehozása, valamint az óvoda bővítése volt a közösségi intézkedések - fejlesztések fókuszában. Most az
iskolai és sportfejlesztések, a szennyvízhálózat és tisztító bővítése kerülnek középpontba
azzal, hogy az út- és járdaépítési programunkat folytatni kell és a helyi gazdaságfejlesztés területén is lépnünk kell előre.
Az iskola környékén „kisebb” beruházásokat már megvalósítottunk, a nagy része azonban még hátra van. A közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására megindítottuk,
de annak hosszúsága bizonytalan, így a kezdés valószínűleg
jövő év elején várható.
Miért van szüksége kisvárosunknak egy új sportcsarnok-tornateremre, azon kívül, hogy régi elképzelést
valósítunk meg?
• Délelőtt és kora délután a mindennapos testnevelésórák kiszolgálásához egyszerre 4 tornahelyszínt kell biztosítanunk,
mely a két teremben - mindegyiket kettéosztva - már lehetséges lesz (iskolánkba közel 500 gyermek jár);
• Délután elsősorban az utánpótlássport (MartonSport kézilabda és labdarúgás szakosztályok), valamint az amatőr
igazolt sportolók (sportegyesületek) kapnak helyet, így a

meglévő tornateremben nagyobb teret lehet engedni a tömegsportnak, amatőr hobby-sportoló közösségeknek is díjfizetés ellenében;
• Az új csarnok lehetőséget biztosít nagyobb rendezvények
befogadására.
Hogyan közlekedjünk gyalogosan és kerékpárral az
építkezés ideje alatt? Hogyan garantáljuk a gyermekek biztonságát?
A gyermekek legmagasabb szintű biztonsága az elsődleges,
ezért kérjük minden érintett együttműködését. Az építési
terület határait, lezárását is úgy alakítjuk ki, hogy minél kisebb esély legyen az építési forgalom keresztezésére. A Szent
László út felőli behajtót és a parkolót teljesen lezárjuk. A tornaterem mögötti, jelenleg zúzottköves parkolót is lezárjuk az
autók elől, hogy a gyermekek a két épület között biztonságosabban közlekedhessenek. Ide tervezünk kihelyezni kerékpártárolókat tavasszal.
• Gyalogosan a mentőállomás-városháza irányából a megszokott útvonalon lehet megközelíteni majd mindkét épületet.
• Az óvoda irányából, a Deák Ferenc utcai kapun keresztül
továbbra is elérhető lesz az iskola főbejárata (ezt a megközelítést javasoljuk a lakópark felől érkezőknek is).
• A Fehérvári út irányából érkezők pedig a járási hivatal épületén keresztül, az étkezői bejáraton – reggel 8 óra előtt és
14 óra után – meg tudják közelíteni a járási hivatal emeletén
található termek eléréséhez az udvari bejáratot, valamint a
főépület hátsó, városháza felőli bejáratát.
• Kerékpárral – amennyiben az idő majd újra megengedi - a
mentőállomás-városháza irányából vagy az óvoda felől érkezzenek! Az épületeken kerékpárt áttolni nem szabad!

Mi épül? Milyen beruházási elemek valósulnak meg?				

Mikorra készül el?

A művészeti iskola (volt malom) épületén kisebb felújítási –
átalakítási munkák I. ütem

megvalósult

A járási hivatal épületében, az iskolai étkezővel szemben új tanterem és bejárat,
valamint önálló fűtési központ kialakítása

megvalósult

Parkoló és útkereszteződés a Deák Ferenc utcában

megvalósult

Tehermentesítő martaszfaltos út a Széchenyi és a Jókai utcák között

megvalósult

Parkoló a Szent László úton

megvalósult

Új iskolai étterem kialakítása a jelenlegi aulából és melegítőkonyha létrehozása
a volt szolgálati lakásból

2016. augusztus

Új gépészeti központ kialakítása, a meglévő tornatermen kisebb átalakítások

2016. augusztus

Iskola első emeletén, meglévő teremből zárt, szellőztethető informatika terem
kialakítása

2016. augusztus

Sportcsarnok 250 fős lelátóval, fogadó- és kiszolgáló terekkel,
4 új öltözővel, multifunkcionális teremmel az emeleten

2016. december
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A Kajászóról busszal érkező gyerekek hogyan közlekedjenek?
A szülőkkel történt egyeztetés eredményeként az a javaslat
született, hogy a gyermekek reggel a városháza előtti buszmegállóban szálljanak le, a városháza épületén keresztül
pedig gyorsan és biztonságosan elérhetik az iskola épületét.
Délután a felszállás pedig a városháza parkolójában történik.
Autóval hogyan közelítsük meg az intézményeket, hol
parkolhatunk?
Az építkezés ideje alatt leginkább nehézséget talán ez a
téma jelenthet. A főépületben tanulók szüleinek elsősorban azt javasoljuk, hogy használják a Deák Ferenc utcában
elkészült új parkolót. Így a gyermekek az óvoda irányából
a kiskapun keresztül könnyen és biztonságosan érik el az
épületet. A távozás után pedig autóval – hogy elkerüljék az
óvoda előtti forgalmi problémákat, - használják a Martoni
vízfolyás partján épült tehermentesítő utat.
A városháza parkolója (az iskola mögötti aszfaltos parkoló), bár a legközelebb található a főépülethez, korlátozott
kapacitásával és egyirányú megközelítésével napi iskolakezdéskor „bedugul” és a figyelmetlenség már több esetben balesetveszélyes szituációkat eredményezett (a szülői
egyeztetéseken felmerült ennek a parkolónak az iskolai
forgalom elől való teljes elzárása is, melyet egyelőre nem
vezetünk be, bízva az Önök együttműködésében). Amennyiben mégis behajtanak a mentőállomás mellett, akkor kérFORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER

jük forduljanak meg a „malom”, művészeti iskola udvarán!
Javasoljuk továbbá a TSZ udvarban, a Postakocsi Étterem
udvarán, a Budai 4. szám alatti (zöldséges) területen meglévő, valamint a Szent László úton kialakított új parkolók
használatát.
Milyen további iskolai és a környéket érintő fejlesztéseket tervez a város?
Az elkövetkező években szándékaink szerint – amennyiben
a források rendelkezésre állnak - további iskolai, művészeti
iskolát érintő fejlesztéseket valósítunk meg, melyek a
következők:
• Új iskolaszárny építése a városháza parkolójának a helyén,
9 tanteremmel. Célunk, hogy a járási hivatalban tanuló osztályok is a főépületben kerüljenek elhelyezésre.
• A mentőállomás felőli bekötő út és a Szent László út meglévő
parkolójának az összekötése a tornaterem mögött egyirányú
szervizúttal, melynek mentén szintén parkolókat építenénk.
• Az egykori malom épületének több lépcsőben történő felújítása, bővítése a művészetoktatás számára.
• Amennyiben a Deák Ferenc utcai útrendezés megvalósul,
akkor az utca két részét összekötnénk és annak mentén parkolókat létesítenénk, mely minden intézményünk számára
használható lenne.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Turcsányi Klára
igazgató

Horváth Bálint
alpolgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 20-án, a Gerótsteremben tartotta soros ülését.
A megtárgyalt és elfogadott előterjesztések a
következők voltak:
„CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA” Bt-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása.
Hulladékgazdálkodással, köztisztasággal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.

ÉPÍTKEZÉS,
PARKOLÁS

Javaslat a település rendjének szabályairól és közterület
felügyelet létrehozásáról szóló rendelet megalkotására.
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatára.
A Martonvásár, Szent László út 3. alatt található ingatlan értékesítésére kiírt pályázat ismételt kiírása, és a
Martonvásár, Fehérvári út 450/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása.
A családsegítő és gyermekvédelmi rendszer 2016. január 1.
napján életbe lépő változásaival összhangban a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok további
ellátása.
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása.
Támogatás megítélése Tordas Község Önkormányzat a részére az Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár-Ercsi kerékpárúthoz.
| Nagy Árpád

KÉT ÚJ PARKOLÓ KÉSZÜLT EL
Bizonyára mindenki értesült már arról, hogy
sportcsarnok épül iskolánk udvarán. Mivel az
iskola előtti parkoló átmenetileg emiatt megszűnik, új parkolók kialakítására került sor.
A két parkoló, a Szent László úti és a Deák Ferenc utcai már elkészült, hivatalos átadásuk folyamatban van.
| Nagy Árpád

TŰZIFÁVAL (IS) SEGÍTJÜK
A NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK
KÖZT ÉLŐKET
TÖBBEN IGÉNYELHETNEK RENDKÍVÜLI
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST
Közeledik a tél, a fagyos éjszakák és a hűvös
nappalok hetek óta követelik otthonaink fűtését. Többségünknek ez csak egy halk kattanás a
szobatermosztát felől és hamarosan érezhetjük
a kellemes meleget.
Sokan vannak azonban, akik számára a rezsicsökkentett árú
gáz sem elérhető, vagy nem rendelkeznek gázfűtéssel, esetleg a tönkrement gázkazán, a konvektor pótlása, a kikapcsolt
áram-, illetve gázszolgáltatás jelent megoldhatatlan problémát, vagy éppen a költségek kordában tartása miatt kényszerülnek fatüzeléses fűtési módra.

Önkormányzatunk a települési támogatás keretein belül tud
jelentős segítséget nyújtani a téli hónapok nehézségeinek
enyhítésére, akár a tönkrement fűtőberendezés pótlása, a kikapcsolt szolgáltatás helyreállítása, akár a tűzifa beszerzése
jelenti a problémát.
A korábbi évekhez képest lényegesen magasabb állami támogatás, a takarékos gazdálkodás és a helyi szociális rendelet
megváltozott feltételrendszere lehetővé teszi, hogy az év végéig a megszokottnál tágabb körben és magasabb összeggel
járulhassunk hozzá a rászorulók gondjainak megoldásához.
A szociális rendelet szerint a rendkívüli települési támogatás
igénylésének egyik, még kevésbé ismert új feltétele, hogy az
egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme egyedülálló személy esetén ne legyen magasabb 85 500 Ft-nál. Ez a
családban élőknél 42.750 Ft egy főre eső jövedelemhatárhoz,
a gyermekét egyedül nevelő, vagy tartósan beteg gyermeket
nevelők esetében 57.000 Ft jövedelemhatárhoz kötött.
Kérem, hogy az elérhető támogatásokkal kapcsolatban érdeklődjenek a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél,
illetve a hivatal ügyfélszolgálatán.
| Gucsek István

KÖSZÖNET
Amilyen rövid idő alatt vette el a tűz az otthonunkat, olyan gyorsan jöttek a segítségünkre.
Köszönjük mindazoknak, akik elvesztett javainkat pótolni igyekeztek és erőt adtak kétségbeesésünkben.
| Pintér Tünde és családja
FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER
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MEGHÍVÓ
Martonvásári
Fúvószenekar
20 éves
Jubileumi
Gálakoncert

PROGRAM
„20 ÉVES A FÚVÓSZENEKAR”
Kiállítás megnyitó
2015. 12. 05. szombat, 16:30 óra
BBK Galéria

A műsorban közreműködnek régi és
jelenlegi zenészek, valamint:
Balázs Attila, Nagy-Kuthy Zoltán,
Szamosfalvi Viktória
Támogatójegyek (1000 Ft) vásárolhatók
az Óvodamúzeum Információs Pontján.
12 éves kor alatt ingyenes,
de regisztrációs jegy megváltása szükséges,
ha a gyermek külön széken kíván ülni.

A koncert időpontja:

17.30 óra
Helyszín:

Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ
Martonvásár, Emlékezés tere 2.

Információ:
fuvosok@martonvasar.hu
06-22-460-286

VÉGÉHEZ
KÖZELEDIK AZ
IDŐSEK OTTHONA
FELÚJÍTÁSA
Akik nap, mint nap járnak ezen a szakaszon láthatják, hogy
befejeződött a Harmónia-Gondoskodás Idősek Otthona homlokzatának felújítása, a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0136 azonosítószámú pályázat részeként. A támogatás összege 178 471
950 forint volt.
A hőszigetelés mellett új színt kapott az épület, amelyet
díszlécek és stukkók tesznek még elegánsabbá. Megújították
a tetőtéri szint bádogozását, vízelvezető rendszerét is.
A télikert és a napkollektoros rendszer is elkészült, ill. a belső
munkáknál már az utolsó simításokat végzik. A régi épületrész teljesen megújul, ezzel mind praktikusabb, mind esztétikusabb környezetet biztosítva az idős, beteg ellátottaknak.
Az intézmény a beruházásoknak köszönhetően a jövőben
energiahatékonyabban tud működni, ami a hosszútávú fenntarthatóságát biztosítja.
A projekt 2015. október 31.-ig tart, a lakók a bútorozás és
berendezés után vehetik birtokba a korszerűsítéssel érintett épületrészt. A beruházás valós költsége jóval meghaladja a projektben nyújtott támogatás összegét, amelyet
az intézmény saját erőből tud pótolni, a több évig tartó
FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER

erőfeszítéseknek és megtakarításoknak köszönhetően.
A pályázat lebonyolítása ütemterv szerint halad, amely egyrészt
a támogató szervezettel (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
történő zökkenőmentes együttműködésnek, másrészt a projekt
menedzselését végző kitűnő szakembereknek köszönhető.
Az építkezés munkálatai nagy terhet róttak az intézmény
lakóira és dolgozóira egyaránt. Ezúton is köszönjük kitartásukat, türelmüket. A kivitelezési munkálatok az épület
szomszédait is jelentősen érintették, köszönjük segítségüket,
támogatásukat, név szerint Turcsányi Klárának, Freshlné
Rózsi néninek és lányának Neubrand Freshl Máriának.
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Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk benneteket a Könyvtárba

ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉSRE
2015. november 28-án,
szombaton 10 - 12 óra között,
ahol kézműves foglalkozáson vehettek részt és meséket
hallgathattok, amiket diavetítéssel teszünk még izgalmasabbá!

SZERETET FÁJA
50 GYERMEK VÁRJA ANGYALKÁJÁT!
2014-ben abban a reményben indítottuk el akciónkat, hogy az „adni jó” érzést minél többen
élhessék meg városunkban, hogy a szeretet,
amely körüllengi decemberi hónapunkat minél
több gyermek és család szívét melengesse meg.
Azokét is, akik adni, segíteni, örömet szerezni
szeretnének és azokét is, akik anyagi helyzetük
miatt az adventi időszakban szeretetükre fokozottan igényt tartanak.
Tavaly Martonvásár közössége bizonyította érzékenységét,
napokon belül elfogytak a fenyőre aggatott kis dobozok a
nevekkel, és helyükre angyalkák kerültek. Idén is hasonlóra
számítunk. 50 dobozkát helyezünk ki az Óvodamúzeum
InfoPontjánál felállított fenyőre, amelyeket november 28-tól
angyalkákká varázsolhat bárki, aki meg szeretne ajándékozni egy arra rászorulót. Az akció december 8-ig tart. Az angyalkák 2015. 12. 16-án 17.00 órakor a Szeretet fája alatt
kakaózhatnak együtt Martonvásár közösségével. További információ: 22/ 460-065.
| Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

KÉSZÍTS MAGADNAK
ADVENTI KOSZORÚT!
2015. november 28-án 10-12.00 között
koszorú készítés az Óvodamúzeumban.
Alapanyagok a helyszínen vásárolhatók,
ötletek és technikai segítség ingyenes.

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
A SZENTMISE UTÁN
Városunk decemberi hagyományai közé tartozik, hogy Pletser Tamás alkotásaként gyönyörű adventi koszorú díszíti a Főteret. A koszorú
gyertyáit advent négy vasárnapján a szentmise után gyújtjuk meg rövid ima keretén belül,
ezzel is emelve a karácsonyvárás hangulatát.
Várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, készüljünk együtt karácsony ünnepére!
| Szilágyi Melinda
FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER
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A XIII.
JÓTÉKONYSÁGI
KARÁCSONYI VÁSÁR
ÉS PROGRAMJAI
December 5-én, szombaton kerül megrendezésre a hagyományos Jótékonysági Karácsonyi
Vásár.
A XIII. – nekünk most szerencsét hozott ez a babonás szám.
A szervezők köréhez csatlakozott Dolinka Éva néni, aki kibővítette és felpezsdítette a készülődők sorát. Október közepén
induló angyalműhelyünk nagy lendülettel kezdte meg a felkészülést.
A vásár bevételéből ezúttal a kisgyermekes rászoruló családokat támogatjuk. Sok szeretettel és kibővült kínálattal –
süteményekkel, kenyérlángossal és egyéb vásárfiával – várjuk a kedves vásárlókat, akiknek önzetlen hozzájárulásával
remélhetőleg minél több családon segíthetünk.

PROGRAMOK:
7-13 óra
10 óra 		
		
		
11 óra 		
		
		
17.30 óra

Karácsonyi vásár
Betlehemezés
a Martonvásári Művészeti iskola
diákjainak előadása
Mikulás mese: Nokedli és Hokedli
a martonvásári Szögletes Kerék
Gyermekszínház műsora
Jubileumi fúvószenekari gálakoncert

A karácsonyi vásár helyszíne a Rendezvényudvar és a Színházterem (Emlékezés tere 2.). A Mikulás mesére belépőjegyek 300, illetve 500 Ft-ért kaphatók, a befolyt összeget
szintén a családok megsegítésére fordítjuk. A vásár délután
is folytatódik a jubileumi fúvószenekari gálakoncert előtt és
után, ahol szintén várjuk a segíteni szándékozókat.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is kérjük azon vállalkozó kedvű és fáradhatatlan résztvevők jelentkezését, akik
olyan kézműves termékeket tudnak készíteni vagy felajánlani, amelyek eladásából támogatni tudjuk a családokat.
Kézműves készülődéseinket minden szerdán és csütörtökön,
17 órától tartjuk a BBKözpont padlástermében, amelyen
mindenkit szívesen látunk!
Érdeklődés és további információ:
Dolinka Zsoltné Éva, telefon: 06 30/384-4382
Gáborné S. Edina, telefon: 06 20/515-3950
Kocsner Nóra, telefon: 06 20/483-2646
| G. S. Edina

A december 5-i könyvkuckóból
a könyvek ingyenesen elvihetők!

MARTONVÁSÁR
ADVENTI NAPTÁRA
December elsejétől nyitogathatják a
martonvásáriak a város adventi naptárát.
Aki a napok mögött elhelyezett ajándékokra kíváncsi, hazavinné, annak nincs más teendője, mint ellátogatni az Óvodamúzeum InfoPontjához.
Hogy melyik nap mit rejt a naptár, azért érdemes a BrunszvikBeethoven Kulturális Központ facebook oldalát követni minden nap: www.facebook.com/bbkozpont.
Várjuk együtt a Karácsonyt!

FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER

9

NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

A BETHLEN GÁBOR
ALAPKEZELŐ ZRT.
TÁMOGATÁSÁRÓL

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.600.000 Ft
összeggel támogatta Martonvásár Város Önkormányzata „ A kulturális örökség ápolása
Martonvásáron és Mezőkölpényben ifjúsági
programokkal” című pályázatát.
A projekt célja, a nemzeti tudat erősítése a hagyományok
megélésén keresztül, magyarországi és erdélyi helyszíneken
megrendezett ifjúsági táborok kulturális programjainak
megvalósításával.
A program keretén belül a nyár végén (2015. augusztus 1721.) erdélyi testvértelepülésünkről, Mezőkölpényből érkeztek
vendégek Martonvásárra, akik többek között magyarországi
történelmi emlékhelyekkel (pl. Székesfehérvár – Nemzeti Emlékhely, Pákozd – Katonai Emlékpark), épített emlékeinkkel

A SZÁZSZORSZÉP
TÁNCEGYÜTTES
ERDÉLYBEN
Október 24-e és 30-a között a Százszorszép
Táncegyüttes fiatal tagjaival erdélyi utazáson
vettünk részt, melynek több célja volt.
FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER

(pl. Tihany - Bencés Apátsági Templom, Budapest – Országház,
Hősök tere, Budai várnegyed) is megismerkedhettek. Felemelő
volt, hogy közösen ünnepelhettünk nemzeti ünnepünkön,
augusztus 20-án.
A Martonvásári Művészeti Iskola képzőművészeti tagozatának néhány tanulója, tanáruk vezetésével október első hetében (2015. október 1-6.) Mezőkölpénybe látogatott, hogy ott
a Kelet Mezőség népi építészeti hagyományait, értékeit megismerhesse, a helyszínen fellelt értékeket rajzokkal, fotókkal
dokumentálhassa.
A projekt eredményeként az abban részt vevők a magyar történelmi és kulturális hagyományok nyújtotta élményekkel
gazdagodtak, és a program a nemzeti identitástudat elmélyülését, az összetartozás élményét adta.
| Buda Gabriella

Első állomásunk Mezőkölpény, Martonvásár testvértelepülése volt, ahol az új református tiszteletes, Imreh Jenő beiktatásán vehettünk részt. A vasárnapi különleges istentiszteleten nemcsak a falu református közösségének tagjai voltak
jelen, hanem a környék különböző felekezeteinek papjai, lelkészei, valamint az egyház és a világi hatalmak magasabb
tisztségviselői is. A beiktatási ceremónia részeként nekünk
is lehetőségünk nyílott Martonvásár polgármesterének, Szabó Tibornak a levelét felolvasni, melyben köszöntötte testvértelepülésünk lakóit, és az új lelkészt. Mind a köszöntést,
mind a város könyvadományát nagy szeretettel fogadta az
egyház és a falu lakossága.
Felkerestük Szabó Teri nénit, a Népművészet Mesterét, aki
táncos és énekes tudásával, tiszta emberségével már többször örvendeztette meg Martonvásár lakosait.
Ezt követően a mezőségi Búzában és Széken töltöttünk el
négy napot, ahol a sok barátságos beszélgetés és szép élmény
mellett népdal-gyűjtést is végezhettünk. Remélhetőleg a
Művészeti Iskola és a Százszorszép Táncegyüttes által közösen szervezett nyári tábor, és a mostani utazás egy virágzó
kapcsolat kezdete, mert a fiatalokra nagy hatással voltak az
Erdélyben megélt élmények, az ott átélhető hagyományos
népi kultúra. Ennek közösségépítő, személyiségformáló szerepét csak a helyszínen lehet teljes valójában átélni, illetve
azokkal a még élő emberekkel találkozva, akik ebben a kultúrában nőttek fel.
| Kiss Gergő
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AZ SPR MŰVÉSZETI
CSOPORT EREDMÉNYEI
A 2015-ÖS ÉVBEN
Somogyi Zsuzsanna 17 éves tanuló hagyományos mesterségek témában aranyérmes lett a romániai Pitestiben megrendezett 5. Nemzetközi Festészeti Gyerekpályázaton.
Ezenkívül az angliai Look and Learn Művészeti Galéria által
kiírt versenyen is első helyezést ért el az Én Mona Liza-m
témában.
A 12. Nemzetközi Gyerekkiállításon Újvidéken Perrone
Dániel (5 éves) fődíjas lett. Itt kiállították Mundi Boglárka
(4,5 éves) és Túróczi Zsófia (8 éves) képét.
A Víz Világnapja alkalmából a Székesfehérvári FejérVíz
Rt.-nél meghirdetett rajzversenyen dicséretben részesült
Perrone Oliver.
„Ezerszínű világ” 10. Jubileumi Nemzetközi Gyermekrajz Kiállításon Hatvanban fődíjat kapott Rácz Réka (9
éves), Petz Ilona (10 éves tanuló). Hajbin Sára (9 éves),
Szendrei Csenge (13 éves) és Perrone Oliver (9 éves) műveit kiállították.
A Párizsi UNESCO Központban megrendezésre került
nemzetközi gyerekrajz kiállításon „Arc és maszk” témában
kiállították Perrone Dániel (5 éves), Buda Eszter (16 éves),
Könyves Kata (16 éves) képeit.
A Szedresi Lovas Udvarház Országos Lovaspályázatán
kupát nyert Perrone Dániel (5 éves), kiállították Mundi
Boglárka (5 éves) és Márkus Csenge (7 éves) lovas rajzát.
Az évente megrendezésre kerülő Astellas rajzpályázaton
2. lett Szilika Tamara (6 éves). Bartos Erika különdíját
kapta Szabó Kinga (10 éves).
A 20. Celjei Jubileumi Nemzetközi Gyermekrajz pályázaton „Néptánc, népviselet” témában 2. helyezést ért el
Perrone Oliver.

A Pentel által évente megrendezésre kerülő 45. Nemzetközi
Gyerekrajz Kiállítás alkalmából 7 díjat kapott a csoportunk, egy aranyat, egy kiemelt aranyat, öt ezüstérmet. Aranyat: Perrone Dániel (5 éves)-óvodás kategóriában, kiemelt
aranyat Márkus Csenge (7 éves), ezüstöt kaptak Szilika Tamara (6 éves), Szilika Domonkos (11 éves), Márkus Zsófia
(10 éves), Perrone Oliver (9 éves), Vörös Virág (11 éves) tanulók. A díjkiosztón részt vevők közül Vörös Virágot idéztük
az alábbi mondatokban:

DÍJJAL EGYÜTT…

Rozi néni a nyári művészeti tábor egyik napján mosolyogva olvasta sms-ét…
„2015.10.10-én már a 45. Pentel nemzetközi gyermek rajzpályázat díjkiosztóján voltunk, nyári táborosok és egész
éves tanulók, Sütő Petre Rozália (SPR) művészeti csoportjából. A tavalyi évben beküldött rajzainkat (fejenként
egyet) Japánban díjazták, 5 ezüst és 2 aranyérmet nyertünk. (Ebből az egyik szuperarany!) Miután mindenkit név
szerint szólítottak, a felkészítő tanár és az iskola/csoport
nevét is elmondták, kimentünk egyenként az érmeinkért és
okleveleinkért. Kaptunk még egy kis írószer csomagot is!
Köszönjük a segítségét Rozi néni!”
Azóta is ezzel dicsekszünk! :D
| Vörös Virág Kincső

VIRÁGHAGYMA ÜLTETÉS
TERÉZ NAPI HAGYOMÁNY AZ ÓVODÁBAN

Mint minden évben, idén is úgy emlékeztünk meg óvodánk névadójáról, Brunszvik Terézről, hogy a szülőktől kapott virághagymákat a gyermekekkel közösen ültettük el
a csoportok udvari virágoskertjébe, virágládájába.
A különböző hagymákból a gyerekek tetszés szerint választhattak, hogy tavasszal megfigyelhessék a belőlük kifejlődő virágokat (tulipán, jácint, nárcisz).
A hagymák ültetését nagy örömmel, érdeklődéssel végezték. Célunk, hogy tavasszal, amikor a virágok hajtásnak
indulnak és kibontják szirmaikat, a gyerekek rácsodálkozhassanak kétkezi munkájuk eredményére. A nyíló virágaink még szebbé teszik majd óvodánkat, így közvetlenül
megtapasztalhatjuk az ébredő természet szépségét.
Őszi hagyományaink közé tartozik az elmúlt évekhez hasonlóan a városi, Márton napi rendezvény, vigalom; amit
FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER

megelőz az óvodában a délelőtti közös felvonulás. Délután az óvodából közös lámpás felvonulással megyünk
a Brunszvik-Beethoven Központ által szervezett rendezvényre.
Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani Perczel Mihálynak, az óvodánknak felajánlott madáreleségért!
			
| Bíró Ildikó
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SZOCIÁLIS MUNKA
NAPJA

A közösség, a társadalom megbecsülésének
jeleként ünnepli világszerte november 12-én
a Szociális Munka Napját.
A Szociális Munka Napja az International Federation of
Social Workers (Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége)
nevéhez kötődik. Maga a munka szerteágazó, nélkülözhetetlen a szakma és társszakmák közötti együttműködés.
Magyarországon az emberek közel egyharmada küszködik
olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelést igényel.
Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka: szolgálat
ez a szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói sajátos tudás
birtokosai, akik a támogatást, segítséget igénylők részére
a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl
konfliktuskezelő, válságmegoldó technikákat, módszereket
is átadnak, hogy a mindennapi életben való boldogulást
megkönnyítsék.
A szegénység elleni küzdelemben gyakran emberfeletti
munkát végeznek a szociális munkások, a családsegítők és

gyermekjóléti szolgálatok, gyermekvédelmi intézmények,
hajléktalanszálló, bentlakásos és más szociális intézmények
munkatársai.
A társadalom fokmérője, hogy hogyan él együtt a szegényeivel,
hogyan gondoskodik a segítségre, támogatásra szorulókról.
A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden
közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, betegekről. Míg sok évszázadon keresztül az egyházak látták el
a karitatív munkákat, ma már jórészt az állam feladata a
szociális ellátás biztosítása.
Magyarország Kormánya ugyanakkor azokat az eszközöket
kívánja megtalálni, amelyekkel eredményesen küzdhet a szegénység ellen, a szociálisan rászoruló rétegek segítése érdekében.
Martonvásár városban valamint a martonvásári járás területén, helyi szükségletekre épülő szolgáltatásszervezéssel áll
rendelkezésre az a szociális háló, amely biztosítja a rászorultak számára szociális és gyermekvédelmi területen egyaránt
a szociális biztonságot.
Martonvásár Város Önkormányzata által 2015. november
26-án kerül megrendezésre a város szociális szakemberei
számára a Szociális Munka Ünnepe.
| Szabóné Pályi Judit
Szent László Völgye Segítő Szolgálat, igazgató

IDŐSEK ÜNNEPLÉSE
Városunkban az elmúlt esztendők örömteli hagyományait követve 2015. október 11.-én, került megrendezésre az idősek köszöntése - a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Színháztermében. Kiemelt figyelemmel és gondoskodással gondolunk mindazokra, akik egy hosszú
élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött.
Martonvásár Város Önkormányzata nevében Dr. Szabó Tibor
polgármester úr köszöntötte kedves szavakkal a megjelenteket, akik örömmel fogadták ezt a szeretetet. Polgármester
Úr köszöntőjével kifejezte az idős emberek iránti tiszteletet,
megbecsülést és figyelmet. Már nem élnek együtt nagycsa-

ládok, mint régen, megváltoztak az életmódbeli szokások is,
de még ma is ajándék a nagyszülők közreműködése a családok életében, az unokák felnevelésében.
A vacsorával egybekötött műsoros esten sok-sok marton-vásári gyermek szórakoztatta az egybegyűlteket. A Művészeti
Iskola néptáncosai, Zoltán Erika Tánciskola növendékei,
Nagy-Kuthy Dance Stúdió balettosai mutatták be táncos
produkcióikat. Rezesi Kata és Molnár Mátyás a Beethoven
Általános Iskola tanulói a nagymamákat és a nagypapákat
dicsérték az elszavalt versekkel.
A műsor után pedig a Harmónia Idősek Otthona konyhájának
jóvoltából finom vacsorával kedveskedtünk időseinknek.
Köszönöm a meghívott idős vendégeinknek Martonvásár Város Önkormányzatának, a Segítő Szolgálat minden dolgozójának, hogy együtt tölthettük ezt a szép délutánt.
| Szabóné Pályi Judit
Szent László Völgye Segítő Szolgálat, Igazgató

HELYESBÍTÉS: Az októberi Forum Martini 16. oldalán az IN MEMORIAM BOSNYÁK JÁNOS c. írásban "Klubtársunk 1936. november 09-én ünnepelné 79. születésnapját." jelent meg tévesen. A mondat helyesen: "Klubtársunk
idén november 09-én ünnepelné 79. születésnapját." A hibáért elnézést kérünk! 		
| Főszerkesztő
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EGY TALÁLKOZÁS
Kérem, bocsássa meg nekem a Tisztelt Olvasó
ennek az írásnak a személyes hangvételét. Biztos vagyok abban, hogy mindannyiunk életében vannak események, melyeknek egyszerűen
nem lehetünk távoli szemlélői.
A Forum Martini májusi számában bemutattam Dr. Szabó Barna akadémikust, aki Martonvásáron született. Az
írást megjelenését követően összefutottam Szalayné Horváth Katival, aki elmesélte, hogy 93 éves édesanyja az írás

Nagy Katalin (a későbbi Horváthné) és Szabó Aladár

KOMFORTOSABB
KÖRÜLMÉNYEK
A KOLLÉGIUMBAN
A nyár folyamán többfajta felújítást valósíthattunk meg, amire tanév közben a folyamatos
munka mellett nehezebben nyílik lehetőség.
A felújítások nagy részét karbantartó munkatársaink végezték.
A fentiek mellett az idei évben harmadik alkalommal (korábban, 2011-ben 2,8 millió forintot és 2013-ban 1,6 millió
forintot) nyertünk a székesfehérvári Fehérvár Travel Alapítvány által kiírt pályázaton, így a kollégiumi vizesblokkjaink felújításai az utolsó fázishoz értek. Az elmúlt években
elvégzett fürdő- és fiú oldali WC korszerűsítés, akadálymentesítés után a lány oldali mellékhelyiségekre kerülhetett sor.
A Fehérvár Travel Alapítvány által kiírt pályázaton elnyert
FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER

elolvása után mondta neki, hogy Ő bizony nagyon szeretne
találkozni Barnával mert, hogy az 1940-es években Ő volt a
Szabóék házvezetőnője. Természetesen azonnal tájékoztattam Szabó Barnát és Ő is nagy örömmel vette a hírt, hogy
Kató néni látni szeretné.
Így aztán szeptember 10-én, amikor is Dr. Szabó Barna megkapta a Martonvásár Díszpolgára címet, feleségével együtt
felkereste Horváth Kató nénit és emlékezetesen szép két órát
töltöttünk együtt nála leánya és unokája társaságában. Nem
lehet leírni e két nagyszerű ember találkozásának megható és mélységesen emberi részleteit, de – ahogy az a Szabó
Barnával azóta váltott néhány elektronikus levelünkben is
visszatér – mindannyiunk számára emlékezetes marad ez
a nap. Kató néni szellemi frissesége, a gyermek Barnára és
testvérére, Aladárra emlékező történetei hol mosolyt, hol
már-már könnyeket varázsoltak mindannyiunk szemébe. Itt
is szeretném megköszönni Szalayné Katinak, de mindenekelőtt Kató néninek ezeket a felejthetetlen órákat. Úgy váltunk el, hogy jövőre folytatjuk… Adja Isten, hogy úgy legyen.
| Kizmus Lajos

1,5 millió forintos újabb támogatásnak és a kivitelezők munkájának köszönhetően a gyermekek, fiatalok szeptemberben
már a megújult helyiséget vehették birtokba.
Ezúton is köszönjük a Fehérvár Travel Alapítvány több
éves, összesen 5,9 millió forintos segítségét, pályázati támogatását, hiszen ilyen felújítást, korszerűsítést sem
önerőből, sem más pályázati forrásból nem tudtunk volna
megvalósítani.
Intézményünk tanulóinak kb 10%-a mozgássérült, s így a
fenti átalakítás már sürgető igényként jelentkezett. Tiszteletre és elismerésre méltó a Travel Alapítvány nyitottsága a hátrányos helyzetűek támogatása terén,
melynek révén kollégiumunk korszerűsítéséhez, s a
mozgássérült tanulók életkörülményeinek javításához
járultak hozzá!
Továbbra is figyeljük és várjuk a lehetőségeket, melyekkel
tanulóink mindennapjait szebbé és könnyebbé tehetjük.
| Orbánné Molnár Anikó • igazgató
| Botos Imre • kollégiumvezető
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LABDARÚGÁS
Lassan véget ér a szezon, sérültjeink, eltiltottjaink csatasorba álltak, ami rögtön meglátszott
az eredményeken is.
Tordason 1:0-ra, hazai környezetben a Polgárdi ellen 3:2-re,
Bicskén 4:0-ra nyert csapatunk.
Két forduló maradt még, hazai környezetben a Mezőfalvát
fogadjuk, majd szezonzáró mérkőzésünket a Gárdony otthonában játsszuk. Parázs mérkőzésekre számítunk, de meg van
minden esélyünk arra, hogy sikeresen zárjuk a félévet. Igaz,
meghatározó játékosaink, Strommer Crispin kapusunk keresztszalag szakadást szenvedett és Molnár Attila is térdproblémákkal küzd, térdszalagjai beszakadtak, rájuk nem
számíthatunk, de ennek ellenére csapatunk az utóbbi időben
remek teljesítményt nyújt, és biztosak vagyunk benne ez a
hátralévő fordulókban is így lesz.
Mérkőzéseinkre mindenkit várunk szeretettel, a szurkolók
támogatása elengedhetetlen!
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu honlapon találnak!		
| Martonvásár Sport Klub

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS
Fiataljaink remekül helyt álltak a Bozsik programokon. Egyesületünk hazai környezetben 4 egyesületi Bozsik Grassroots
fesztivált rendezett az U7-9-es korcsoportok részére, az
agárdi Parkerdőben pedig 6 Bozsik tornát szerveztünk az
U11-13-as korcsoportok részére.
Intézményi Bozsik programokat is rendeztünk a martonvásári
sportpályán, ahol 14 intézmény vett részt a régiónkból. Programjainkon rengeteg gyerek, szülő, szurkoló vett részt és
persze az MLSZ egy-egy megbízott vezetője is jelen volt.
A 2004-es születésű gyerekeknek kiválasztó tornát is szerveztünk, amik az MLSZ szervezésében a székesfehérvári
sóstói sportpályákon lettek megrendezve. Cél a megyei válogatott kialakítása volt. A martonvásári körzetből Zoboki
Levente a Mustang SE játékosa és Hodula Máté az Ercsi
Kinizsi játékosa is bekerült. Nekik további kiemelt válogatott edzéseken kívül, nemzetközi tornákon való szereplés is
adódik.
Programjainkról további információt a www.mustangse.
gportal.hu honlapon találnak! Rendezvényeinkre, mérkőzéseinkre mindenkit várunk szeretettel.
		
| Mustang SE

TAKTIKAI ÉLMÉNYPARK KAJÁSZÓN!
A Honvédelmi klub szervezésében megrendezésre került a Báró Andrássy János huszár vezérőrnagy emlékverseny, mely egyben a Taktikai élményparkunk megnyitója is volt.
Nagyon szép őszi időben rendeztük meg a versenyt, melyen
6 csapat küzdött egymással a vándor kupáért. A terület a
legjobb "arcát" mutatta a versenyzők
számára, megkönnyítve a feladatok
leküzdését.
A MÁRIA TERÉZIA REND
A verseny fő védnöke Szabó Zoltán
Térségünk szülötte Báró Andrássy
alezredes úr, a KatonaSuli program
János már fiatalon a Nádasdy
vezetője, aki külön díjakat is átadott
huszár ezred tagjai sorában harcolt.
a versenyzőknek. Minden csapat erőn
Több ütközetben vitézül küzdött,
felül teljesített, ez meg is mutatkozott
ezekért illetve 1800. április 27-én,
az eredményekben. Nagy küzdelmeket
Breisachnál végrehajtott vitézi
láthattunk, amelyek közül kiemelném
tettéért Mária Terézia renddel
a "lányok" csapat derekas helytállását.
tüntették ki.
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Az egyéni indulók is kiemelkedően teljesítettek, keményen küzdöttek. Kiváló
eredmények születtek, melyek előre
vetítették a szoros végeredményt.
Volt olyan versenyszám ahol mindös�sze egy másodperc döntött az érem
sorsáról. Összesített értékelés alapján,
mindössze öt ponttal megnyerte a vándor
kupát a Vál Hvk csapata.
| Varga György / 06 20 259-2594
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MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk november 22-én vasárnap az Ercsi
Egészségfejlesztési Iroda szervezésében bemutatókkal egybekötött vasárnapi kistérségi
sportnapra.
Célja: Az egészséges életmód népszerűsítése, kellemes időtöltés, új mozgásformák bemutatása, oktatása, kipróbálása.
Helyszín: Beethoven Általános Iskola
Martonvásár. Tornaterem, aula, udvar
Időpont: 9.00-16.00-ig
Résztvevők: Elsősorban a kistérségben
élő fiatal felnőttek, de szívesen látjuk a
fiatalabb korosztályt is. A mozgásban
résztvevők saját felelősségükre vesznek
részt a programokon. A tornateremben
váltócipő kötelező. Értéktárgyakért nem
tudunk felelősséget vállalni.

SAJT- ÉS
BORMUSTRA

PROGRAMOK:
9.00-9.30
		
9.30- 10.30
		
10.00- 11.00
11.00- 12.00
11.00- 12.00
12.00- 16.00
		
		
		
15.00- 16.00
12.00-16.00
		

Fit Ball edzés
Lapos has, feszes popsi, állóképesség fejlesztés, gerinctorna
Tamburelló oktatás és játék a teniszhez kicsit hasonló háló
nélkül játszható gyorsan megtanulható sportjáték.
Karate bemutató
Bonton Táncsport Egyesület bemutatója, közös tánc.
Körváltó futás a tornateremben.
Slackline bemutató- oktatás és a sportszer kipróbálása.
Ez tulajdonképpen egy kifeszített heveder amelyen egyensúlyozni
lehet. Fejleszti a koncentrációs készséget, az egyensúlyt, a test
minden izmát fegyelmezi, átmozgatja, erősíti.
Zumba
Vállalkozó kedvűeknek: Hullahopp, ugrókötél, kosárra
dobó, kapura lövő sorverseny. tollaslabdázás, petanqe.

Egészségügyi mérések
A sportnapon való részvétel díjtalan. Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánunk minden kedves résztvevőnek. Szívesen fogadunk bármilyen más ötletet,
egyéni vagy csoportos bemutatkozást, előzetes egyeztetés után.
| Vajdics András • szervező (70 364 9576)

Térségünk, a Váli Völgy
vállalkozó kedvű sajtkészítői és borászai

november 21-én 9-12 óra között
KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
TERMÉKBEMUTATÓT ÉS MUSTRÁT
tartanak a BBK kiállítótermében.
Az ingyenes kóstolásra mindenkit szeretettel várnak!

A Völgy Vidék Közösség célja összefogni a Váli-víz és a Szent László-patak völgye, valamint a Vértesalja és az Etyeki-dombság
egymással szomszédos települési önkormányzatait, valamit a területükön működő vidékfejlesztésért elkötelezett vállalkozásokat, civil szervezeteket, intézményeket és magánszemélyeket. A Völgy Vidék Közösség elsődleges feladata a fenti szervezetek vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek, fejlesztéseinek ösztönzése és széleskörű partnerségük megteremtése.
| Tóth Andrásné
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Tisztelt Martonvásári Lakos!
A helyi értékeket szemelőtt tartva, közös céloktól vezérelve Martonvásár Város Önkormányzata és a B3 TAKARÉK Szövetkezet (jogelődök egyikeként a Kápolnásnyék és Vidéke
Takarékszövetkezet) a szorosabb együttműködés mellett határozott.
Ennek értelmében ezúton értesítjük, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának számlavezető pénzintézete 2016.
január 1-jétől kezdődően a B3 TAKARÉK Szövetkezet (Székhely: 8444 Szentgál, Fő u. 30.). Január 1-től valamennyi,
az Önkormányzat részére történő adók megfizetése a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett bankszámlaszámokra
kell, hogy történjen. Az adók megfizetésére lehetőség van banki átutalással, - melyhez a korábban leadott megbízásaikon a számlaszámot módosítani szükséges, ezért a Martonvásári Polgármesteri Hivatal a
számlaszám változásokról külön értesítést küld majd - valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban.
Martonvásári lakosok a „sárga csekk” feladása helyett a B3 TAKARÉK Szövetkezet Martonvásár,
Brunszvik u. 1/B szám alatti fiókjában tudják majd a befizetéseket teljesíteni díjmentesen.
A B3 TAKARÉK Szövetkezet több mint 50 éves múlttal és szakmai tapasztalattal rendelkező szövetkezeti hitelintézetek közös összefogásának eredményeképpen jött létre 2015. augusztus 31-ével. Ezen egyesülésből eredően - mely
a takarékszövetkezeti szektor történetének eddigi legnagyobbja – Budapest mellett négy megyében, összesen 123
fiókban tudjuk kiszolgálni a mintegy 130 ezer ügyfelünket.
Célunk, hogy erős és stabil pénzintézetként hagyományainkra, helyi együttműködésre támaszkodva építsük tovább
a jövőt, széleskörű pénzintézeti szolgáltatásokat nyújtva Önöknek Budapesttől, egészen a Balatonig. Martonvásári
fiókunk 1976-os alapítása óta látja el a helyi lakosságot pénzügyi szolgáltatásokkal.
Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is üdvözölhetjük fiókunkban.
Fiókhálózatunkról és a B3 TAKARÉK Szövetkezetről további információért forduljon bizalommal a Martonvásári
Fiókhoz, vagy kattintson weboldalunkra, a www.b3takarek.hu - ra.
2015. október

Tisztelettel, B3 TAKARÉK Szövetkezet
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
RECEPTÜNK
IGAZI GÖRÖG SALÁTA
Martonfalvay Lajosné Rózsika receptje
A görög saláta mediterrán jellegű salátaféleség,
hagyományos görög étel, a hellén konyha egyik
alap előétele. Végtelenül egyszerű, mégis bonyolult, mert igen sokféleképp variálható. Emiatt világszerte kedvelik. Nem is véletlen, hogy itthon,
évszaktól függetlenül is gyakran készül.
A lenti recept, ahogy az elmúlt havi is, Martonfalvay Lajosné Rózsikáé. Egyben a szerző elnézését kérjük amiatt, hogy októberben tévedésből nem
az ő neve alatt jelent meg. (A szerkesztő.)

Ködös hajnalok ülik meg a Szent László-patak völgyét, egyre
több levél vesz búcsút ágától és az embereknek is jól esik egy
kevés meleg a présházban. Elérkezett az első számadás ideje.
Mit ért az idei munka. A Márton napi pecsenye mellé már
megkóstolhatjuk az idei bortermést. Bízom benne, hogy
alapvetően mindenki elégedett az idei év eredményeivel.
Az idei ősz nem kényeztetett el bennünket. A hűvös és csapadékos idő nagyon megnehezítette a betakarítási munkákat és kedvez a kórokozóknak. Minden szép napos idő ajándék, ki kell használni. Rengeteg teendő adódik még a
kertekben, melyek a tavaszi kezdést segítik, készítik elő.

A KERT ÉS A FÖLDEK

Takarítsuk le a szár és gyommaradványokat. A szerves anyagokat komposztáljuk. Egy-két éven belül jól használható
komposztot nyerhetünk. Pótoljuk a talajba a tápanyagokat és
megkezdődhet a talajforgatás. Az ásást nem kell elgereblyézni, a göröngyös talaj jobban átázik és átfagy, tavasszal kön�nyű lesz eldolgozni.

HOZZÁVALÓK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 fej lila hagyma
1 evőkanál szárított oregánó, bors
1 evőkanál vörösborecet
2 dl extra szűz olivaolaj
5 db paradicsom
1 teáskanál cukor, 1 csipet tengeri só
2 db római saláta
1 fej édeskömény
120 gramm magozott fekete olajbogyó
400 gramm fetasajt
½ citrom leve

ELKÉSZÍTÉSE
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Ebben az évben a nyár eleji lisztharmat kivételével komolyabb gondot nem okozott a növényvédelem. A kórokozók
azonban jelen vannak, ezért egy szép napot kihasználva
érdemes egy rezes kénes záró-permetezést végezni. Ilyenkor
már nem számít a rézérzékenység és a fáinkat jó eséllyel
védhetjük meg sok betegségtől.
| Uhrin Gábor
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Jó étvágyat hozzá!

SZŐLŐ, GYÜMÖLCSÖS

IMPRESSZUM

1. Hámozzuk meg és vékonyan szeleteljük fel a lilahagymát, majd szórjuk rá az oregánót és őröljünk rá
kevés borsot. Öntsük rá az ecetet és az olajat, keverjük jól össze, majd fedjük le fóliával és hagyjuk pihenni jó 2 óráig, Ez lesz az öntet.
2. Vágjuk négy darabba a paradicsomokat, majd
minden negyedet újra négybe. Szórjuk meg cukorral és sóval, és hagyjuk állni.
3. A római salátát tépkedjük nagyobb foszlányokra
egy széles átmérőjű tálba. Szeleteljük fel vékonyra az édesköményt és adjuk a salátához, majd
szórjuk bele az olajbogyót.
4. Keverjük jól össze, adjuk hozzá a paradicsomot, öntsük rá az öntetet. Óvatosan forgassuk
össze, majd morzsoljuk hozzá a feta sajtot.
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Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.......................................
22 / 569-285
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 569-283
Gyámügyek
22/ 569-288
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

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

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

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont: 22/460-053; Ügyeleti telefon
munkanapokon 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
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00

2462 Martonvásár Emlékezés tere 1. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

Várandós szerda		
tanácsadás:13.00 - 14.00

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 |
Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER

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

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

BBK KÖZPONT
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Kommunikáció:
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

20/625-0014
22/460-039
22/460-065
18

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Csík Istvánné / 75 éves
Dr. Holly László / 72 éves
Kantár János / 77 éves

Gakisz Kyriakos Zoltán
Potornai Ádám
Schittler Szilárd
Schmidt Márk Nándor
Trunki József Bence
Virág Zsófi Lara
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

Somogyi Istvánné / 90 éves

Szilágyi Róbertné / 70 éves
Szűcs Ferenc Istvánné / 90 éves
Újszászi Ferencné / 85 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: december 12.,13.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: november 14., 15.; december 5., 6.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: november 21., 22., 28., 29.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HA VALAMI ÖNÖKNEK
FELESLEGESSÉ VÁLT,
HÍVJANAK, SEGÍTEK,
ELSZÁLLÍTOM:
06 30/838-7169
MARTONI LAKOS VAGYOK.
Balogh Sándor
FORUM MARTINI / 2015. NOVEMBER
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Hamarosan indulnak a felnőtt bérletes darabok is. Az első
mindjárt 29-én, a Körúti Színház előadásában, Koltai Gábor rendezésében és főszereplésével az Én és a kisöcsém
zenés bohózatot láthatja a nagyérdemű. Három előadásos
bérletek 5900 forintért (és jegyek 2200 forintért) elővételben
még kaphatók az Óvodamúzeum InfoPontjában ill. a helyszínen is válthatók.
A következő előadást december 13-án a Fekete Péter c. revűt
az Imre Sándor Szeretetszínház és a Martonvásri Szögletes Kerék Gyermekszínház előadásában láthatjuk majd.
A szeretetszínház három előadására a bérlet 4500 forint,
egy-egy jegy ára előadásonként, akár a helyszínen is váltva
1800 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk, töltsük meg mi felnőttek is a
város színháztermét!

500 GYERMEK
ÖRÖME

NAGY SIKERŰ BÉRLETES ELŐADÁSOK
KICSIKNEK
A Martonvásári Szögletes Kerék Gyermekszínház Bab Bercije indította útjára bérletes előadásainkat. November 3-án reggel 9 órakor óvodás
gyermekek töltötték meg a kultúrközpont színháztermét.

Minden további információ az Óvodamúzeum InfoPontjának
elérhetőségein, annak nyitvatartási idejében: +36 22 460 065;
bbkinfopont@martonvasar.hu. Az Infopont nyitvatartási
ideje: hétfő kivételével minden hétköznap 10-18-ig, szombaton
9-17 óráig, vasárnap 11-17 óráig.
| Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

Néhány perccel később el is kezdődött az előadás, amely elhozta sokak számára életük első színházi élményét. Ugyanez
3-án még két alkalommal 11 órakor és 14 órakor is megtörtént. 500 bérletesünk felavatta színházunk első bérletes
előadását és bizonyára izgatottan várja már a bérlethez „tartozó” másik kettőt is A Palacsintás királyt (január 19-én) és
a Macskacicót (március 30-án), amelyekre jegyeket (500 Ft.)
még lehet vásárolni, ha valaki elmulasztotta megvenni a bérletet. (A 14 órás előadás telt házzal működött, így a 9 és a
11 órás előadásokra kaphatók jegyek korlátozott számban.
Információ: 22 460 065)

BÉRLETES ELŐADÁSOK

(Ha elővételben a bérletek nem fogynak el, lehetőség lesz helyben is jegyet vásárolni.)
Martonvásári Szögletes
Kerék Gyermekszínház
GYERMEK előadás

Körúti Színház
FELNŐTT előadás

Jegyár: 500 Ft

Bérlet: 5900 Ft | Jegyár: 2200 Ft

2015. december 13.

2015. november 3.

2015. november 29.

revü

mesejáték

Imre Sándor Szeretetszínház
FELNŐTT előadás
Bérlet: 4500 Ft | Jegyár: 1800 Ft

FEKETE PÉTER

BAB BERCI

2016. március 20.

2016. január 19.

AZ EGÉRFOGÓ

PALACSINTÁS KIRÁLY

krimi

mesejáték

2016. május 22.

2016. március 30.

PLETYKA
bohózat
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A MACSKACICÓ

ÉN ÉS A KISÖCSÉM
zenés bohózat

2016. február

A VÉN BAKANCSOS ÉS
A FIA, A HUSZÁR
2016. április

MEZÍTLÁB A PARKBAN
romantikus vígjáték
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