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Mennyire végzi hatékonyan az
önkormányzat a munkáját, mi történt
a Képviselő-testület ülésén, hogyan
gazdálkodik Martonvásár...?

Közös emlékezés a Magyar Hősök
Napja és a Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából az Emlékezés terén
május 29-én 9.30 órakor.

Élő emlékek '56-ról, az 1956-os
forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából.
(A 6 részes sorozat első része.)

06. oldal
16. oldal
Sokan hajnalban indultak, hogy időben megérkezzenek a Katolikus Asszonyok és Lányok
Szövetsége megalakulásának 80. évfordulójára

U17-es válogatott és a legerősebb hazai csapat tagja
Csiki Anna

"Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra..." (Jn 16,12-13)
Pünkösd (a görög pentekoszté szóból): a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

MÁJ. 14.

TAVASZI BOGRÁCSOS HÉTVÉGE
a Für Elise szervezésében
15.00 órától, a Für Elise teraszán

MÁJ. 16.

NEMZETI BOR MARATON
10.30 órától
Érkezés az Emlékezés terére
Támogató futás a kastélypark
bejáratától kb. 10.30-tól

MÁJ. 21.

MÁJ. 28.

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
15.00 órától
Budai út, Orgona utca, Ady E. utca,
Táncsics utca, Nyitrai utca,
Gárdonyi utca

MÁJ. 29.

MAGYAR HŐSÖK NAPJA,
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
9.30 órától
Emlékezés tere

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
BORZSONGÁS A FŐTÉREN
Sajt- és bormustra, könyvkuckó
Volán Rallye Historic Bemutató és Rajt
9.00 órától 12.00 óráig
JÚN. 4.
BBK Központ Rendezvényudvar és Főtér

MÁJ. 22.

MÁJ. 24.

MÁJ. 26.

MÁJ. 27.

MÁJ. 28.

Műsorváltozás!!!
„TEMETETLEN HOLTAK”
A Martonvásári Szögletes Kerék Színház
előadása (bérlet), jegyár: 1000 Ft
18.00 órakor
BBK Központ, színházterem
„A LOVASÍJÁSZ”
Kaszás Géza filmjének vetítése
Jegyek elővételben és a helyszínen:
1000 Ft, nyugdíjas/diákjegy: 600 Ft
19.00 órakor
BBK Központ, színházterem

JÚN. 11.

GYERMEKNAP
A Magyar Hősök Napja megemlékezés
után 16.00 óráig
Emlékezés tere, Templomkert
X. VÁLYOGHÁZAS KONFERENCIA
10.00 órától 14.00 óráig
BBK Központ, színházterem
NEMZETKÖZI KUNG-FU
BAJNOKSÁG
9.00 órától 16.00 óráig
Beethoven Általános Iskola
GOLDEN TIGER’S KUNG-FU
ISKOLA GÁLAMŰSORA
18.00 órától
BBK Központ, színházterem

JÚN. 11.

MARTONVÁSÁRI ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA ÉV VÉGI
KIÁLLÍTÁSA, MEGNYITÓ
18.00 órakor
BBK Központ

TANÉVZÁRÓ BULI
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
20.00 órától 23.00 óráig
BBK Központ, kiállítóterem

JÚN. 13.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Maros Edit – író-olvasó találkozó
18.00 órakor
BBK Központ

TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
17.00 órakor, Városáza, Geróts-terem

JÚN. 18.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ, rendezvényudvar

NÉPTÁNC GÁLA
a Martonvásári Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében
15.00 órakor
BBK Központ, rendezvényudvar
TÁNCHÁZ 5.
(Magyarszováti és Tyukodi táncok)
17.00 órától
BBK Központ, kiállítóterem
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA,
NYÁR ESTI ZENÉS PIKNIK
Óvodamúzeum, könyvtár,
múzeumkert, főtér
Részletek hamarosan a
facebook.com/bbkozpont oldalon.
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POLGÁRMESTERI SOROK
Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt héten fogadta el a Képviselő-testület a 2015-ös
évről szóló gazdasági beszámolót. Az ilyen számadás általában száraz tényeket és unalmas számokat tartalmaz. Mégis
fontosnak tartom, hogy röviden összefoglaljam, hogyan gazdálkodtunk az Önök pénzével az elmúlt évben.
Nos, a legfontosabb, hogy az önkormányzat az elmúlt évet is
tartozás és adósság nélkül zárta. A kormány által 2013-14-ben
átvállalt, elődeink által felhalmozott csaknem 1 milliárd forintos adósság terhétől megszabadulva, Martonvásár kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Több mint 1,6 milliárdos bevételünk, ami a tervezettet 2,5 százalékkal haladta meg, teljes
mértékben fedezte a város működtetését, beruházásainkat és
még megtakarításra is futotta! A bevételből 1,2 milliárdot költöttünk el, így év végi záró pénzkészletünk több mint 400 millió
forint volt. Ez a félretett összeg ad fedezetet elkezdett beruházásaink befejezésére és újak indítására.
A központi támogatás mintegy 570 milliós összege természetesen nem nyújt fedezetet a kötelező feladatokból adódó
kiadásokra, ezért saját adóbevételeinkből kellett a költségeket kipótolni. Köszönet minden felelősségteljes martonvásári
adózó polgárnak! A pótolandó összegek közül mindenképpen
ki kell emelni az általános és a művészeti iskola működtetésének most már évekre visszamenőleges 50 millió forint körüli összegét.
Joggal szokott felmerülni a kérdés, az önkormányzat men�nyire végzi hatékonyan a munkáját? Vajon tényleg csak an�nyi ember dolgozik-e a hivatalban és az intézményeknél,
amennyi okvetlenül szükséges és a javadalmazásuk belefér-e a tervezett keretekbe? A tények a következők: a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 28 fő, ebből 24-et

töltünk be, az önkormányzat összes intézményének létszámkerete pedig 99, amiből 82 foglalt. A Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetése 157 millió Ft, amiből 154-et
használtunk fel. A személyi juttatások keretét 98%-ban
merítettük ki.
Beruházásokra 231 millió forintot költöttünk, amiből a legnagyobb tétel a MartonSport NKft. által végzett sporttelepi
fejlesztés 200 milliója. Szociális kiadásokra 24,5 milliót fordítottunk, ami jelzi a rászorulók viszonylag nagy számát.
Mindenképpen szót kell ejtenünk két cég ünk ről. A
MartonGazda NKft. számára a város működtetésére az elmúlt évben az önkormányzat 155 millió forintot adott át,
amihez 20,5 milliós saját bevétel járult. A legnagyobb kiadások közül csak néhányat sorolok fel: út-, járdakarbantartás 8
millió Ft, zöldterület kezelés 19 millió Ft, sportpálya 5,5 millió Ft, általános iskola 45,5 millió Ft, művészeti iskola 11
millió Ft, óvoda 12 millió Ft.
Másik cégünknek, a MartonSportnak sport-célú beruházásainkra, mint már említettem, 200 millió forintot adtunk át,
amiből év végéig 62,5 milliót költött el. Mint Önök is tapasztalják, az építkezések még folynak, év végére tervezzük a
sportcsarnok és a sportház, valamint az új műfüves pálya
átadását, amelyeket közel kétszáz sportoló gyermekünk vár
türelmetlenül!
Kedves Olvasó!
Remélem sikerült legalább bepillantást nyújtanom gazdálkodásunkba.
Ha a részletek is érdeklik Önöket, amit szívből remélek,
kérem, tájékozódjanak a bizottsági és testületi jegyzőkönyvekből a honlapon, vagy a könyvtárban. Szerdánként vagy
biciklizés közben jómagam is szívesen várom észrevételeiket, javaslataikat!
Polgármesterük				
| Szabó Tibor

MEGHÍVÓ
Martonvásár Város Önkormányzata
közös emlékezésre és ünneplésre
hívja polgárait

a MAGYAR HŐSÖK NAPJA és
a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
alkalmából
2016. május 29-én 9.30 órára
az Emlékezés terére.
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„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Juhász Gyula
Epévé változék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Hunyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!
Dsida Jenő
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Száz éve történt

MARTONVÁSÁRI ÖNKÉNTES ÁPOLÓNŐ
A FŐHERCEGI KITÜNTETTEK KÖZÖTT
Ezerkilencszáztizenhat január 25-én Ferenc Salvafor főherceg részéről a martonvásári önkéntes ápolónő, Németh Ágnes a hazáért
végzett odaadó szolgálataiért magas kitüntetésben részesült.
Az 1907/1908. tanév végén kelt "Elemi értesítő könyvecské"-je szerint 1896-ban, a
horvátországi Daruváron (Pozsega vármegye) született. Apja, idősebb Németh Antal
(a néhai Kurucz Istvánné Lujzika apai nagyapja) a vasútnál mint pályamester
állt alkalmazásban. Azt, hogy a család mikor került Martonvásárra, egyelőre nem
tudjuk. Annyi bizonyos, hogy Ágnes a polgári iskola első osztályát már itt végezte
el, mégpedig kitűnő eredménnyel. Az első világháború kitörése után részt vett egy
önkéntes ápolónői tanfolyamon, majd pedig a Dreher Antal által 1915-ben szükségkórház céljaira átengedett martonvásári kastélyba került, ahol nagyobbrészt
lábadozó betegeket (a mi katonáinkat és hadifoglyokat) ápoltak. A húszéves leány
főhercegi kitüntetése a kórház, sőt Martonvásár hírnevét is öregbítette.
| Ü. Hornyák Mária

A csoportkép a kastély előtt készült. Ezen Németh Ágnes ápolónő társai és a tanítónő Sámson Angéla ( a
néhai dr. Pappné Angyal néni anyja) is látható. A bal szélen álló sebesült katona: "Pató bácsi", azaz PATÓ
JÁNOS (1890 - 1988). Ma is élő hat unokája közül Szmilkó Lóránt elbeszéléséből tudjuk, hogy a magyar
királyi 17. honvéd- és népfelkelő gyalogezred katonájaként a galíciai fronton harcolt. Kétszer sebesült meg,
másodízben 1915 januárjában, amikor is egy orosz katona közelről a sípcsontjába lőtt. A harctérről a szombathelyi kórházba szállították, s utóbb mint lábadozó hadirokkant onnan került a martonvásári kastélyba.

1956. 			

E dokumentum Kuruczné Lujzika
hagyatékából került elő.
A közléséért a leányát, Szilvikét illeti köszönet.

						

Kedves Martonvásáriak!
A 2016-os év az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója. Ennek a Forum Martiniban az
Önök segítségével szeretnénk emléket állítani. A 60.
évfordulón 6 írással mutatjuk be az akkor történteket, amelynek első részét olvashatják. Az elkövetkező
öt számban további öt írást jelentetünk meg olyanok
tollából, akik megélték, átélték és túlélték 56-ot. Egyben arra szeretnénk Önöket, olvasóinkat kérni, amen�nyiben személyes élményeiket meg szeretnék osztani
városunk közösségével, küldjék el a szerkesztőségbe
gondolataikat, írásukat emlékeztetőül az utókornak.
Helyben, hiteles forrásból olvashassa mindenki, mit is
jelentett ’56!
FORUM MARTINI / 2016. MÁ JUS

Németh Ágnes képe

1. EMLÉK

AZ ÉN ’56-OM
1956. szeptember. Én harmadik osztályos lettem,
öcsém elsős a székesfehérvári II.Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában, az Engels Frigyes u. 4-ben.
Az iskolánk hátsó oldala a Marx térre néz. Az ott
álló bérházakban szovjet katonatisztek laknak
családjaikkal. Megkezdődött az új tanév.
1956. október 24-én reggel anyánk ébresztett bennünket.
Az ablakon besütött az őszi nap. Anyánk elmesélte nekünk,
hogy Budapesten forradalom van. Nem hangzott ijesztően,
nem is ijedtünk meg, elmentünk az iskolába. Az iskolába
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érve döbbenten láttuk, hogy a hátsó udvaron egy szovjet
ágyú áll, csöve az iskolára irányítva. Két szovjet katona állt
az ágyú mellett. A gyerekek mindannyian az utcára néző
tantermekbe vonultak. Igazgató bácsi sorra járta az osztályokat, mindenütt leszedette a sarlós-kalapácsos címert a
táblák fölül. Ő is elmondta, hogy Budapesten forradalom van,
és azonnal leállította az orosz nyelv oktatását, bevezette a
német nyelvoktatást. Természetesen volt az iskolába olyan
tanár néni, aki apáca volt, és német nyelvtanár. Mialatt ezeket hallgattuk, elővettük a tankönyveinket, és anélkül, hogy
bárki mondta volna benyálazott ujjunkkal kikapartuk az első
oldalról a sarlós-kalapácsos címert, így nekünk nem lyukas
zászlónk, hanem lyukas tankönyveink lettek.
Sajnos, a felemelő, bizakodó napoknak hamar véget vetett
november 4-én amikor a ködös reggelen a rádióban csak Beethoven Egmont nyitányát és Nagy Imre felhívását hallhattuk. Segítséget kért Magyarországnak. Ettől fogva a félelem
lett rajtunk úrrá. A Szabad Európa Rádiót hallgatták a szüleink, és hát mi, gyerekek is. Tartsatok ki magyarok, segítünk,
hallatszott. Sok év után derült ki, hogy ez hazugság volt,
eszük ágában sem volt segíteni. Székesfehérváron rengeteg szovjet katona tartózkodott, és Kádár János hívása után
pedig még több lett. Szüleink féltettek bennünket, féltek,
hogy Fehérváron komoly összecsapások várhatók, ezért úgy
döntöttek, hogy a Soponyán lakó nagyszüleinknél nagyobb
biztonságban leszünk. Nekünk jó volt falun, mert amíg Fehérváron voltunk, nagyon féltünk, erre a félelemre nagyon
élesen emlékszem. A november 4. utáni napok valamelyikén,
egy hideg, sűrű ködös reggelen motorkerékpárral vittek el
bennünket, Szabadbattyánig a 7-es úton végig szovjet tankok

vonultak. Nagyon féltünk, de szerencsére nem törődtek velünk. A Karácsonyig eltelt időszakot ott töltöttük, ott minden
csendes volt. Esténként 10-15 szomszéd ült a nagyszülői házban és hallgatták a rádiót, akkoriban még rádió sem volt sok
falusi családnál. Csak a magyar adást lehetett hallgatni, mert
a rádió mást nem tudott fogni. Karácsony körül visszavittek
minket Fehérvárra, addigra már elcsitultak a harcok. De az
utcákon állandóan vonultak a szovjet harckocsik, teherautók,
a katonák a puskáikat kidugták az autók nyitott ablakán, és
ha megmozdult egy függöny, lőttek. Az utcára néző helyiségekben nem gyújtottak villanyt, anyánk a fürdőszobában
etetett bennünket este, mert az ablaka a lichthofra nézett. A
házunkból néhányan disszidáltak, az üres szobákba orosz tiszteket és családjukat szállásolták el, amíg fel nem épültek az
„ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg tisztjeinek” lakásai. Nem volt ez az időszak nyugodt, mert ha a
tiszt elvtárs többet ivott a kelleténél, elég durva tudott lenni.
Anyánkat 1957 tavaszán elküldték a munkahelyéről, a bűne
az volt, hogy végignézte többekkel együtt, hogyan verik le a
vörös csillagot a gyár tetejéről. Szerencsére a családunk en�nyivel megúszta a megtorlást.
Már nem emlékszem vissza, hogy mikor kezdődött újra a tanítás, de ilyen hosszú szünet nem fordult elő azóta. Nálunk
otthon az 56-os forradalmat emlegették, sohasem ellenforradalmat, de megtanítottak minket, hogy amit otthon beszélnek, arról nekünk hallgatni kell. És kisgyerek létünkre ezt be
tudtuk tartani, úgy gondolom, hogy a történtek után nagyon is
éreztük, hogy mit szabad mondani és mit nem.
Ezeket az emlékeket őrzöm máig az 1956-os Forradalomról.
| Farkas Erzsébet

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL
IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
A 2016. január 1-jétől kibocsátott, korszerű elektronikus személyazonosító igazolvány az alábbi, új
elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé:
Az új igazolvánnyal otthonról, a http://ugyfelkapu.gov.hu
oldalon, regisztrációs kóddal is létre lehet hozni Ügyfélkapu
fiókot. Ezt követően számos ügyet elektronikus úton, személyes hivatali megjelenés nélkül is el lehet intézni. Az új
személyazonosító igazolvány érvényességét az interneten, a
Webes Ügysegéd (www.kekkh.gov.hu /hu/webes_ugyseged)
használatával bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet. Előzetes regisztráció után minden olyan határátlépésnél felhasználható, ahol zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek.
Az új okmány az egyes rendészeti feladatokat (pl. közúti ellenőrzés) is egyszerűbbé teszi. Hamarosan lehetőség nyílik
az egészségügyi intézmények és ellátó szervezetek, valamint
a NAV számára a társadalombiztosítási azonosító jel és az
adóazonosító jel igazolványból való kiolvasására.

Az új személyazonosító igazolvány a PIN kód aktiválásától függetlenül is érvényes az okmányon
található érvényességi időn belül, alkalmas a
vizuális azonosításra és külföldre utazásra.

A 2016-os év folyamán bevezetésre kerülő további szolgáltaFORUM MARTINI / 2016. MÁ JUS

tásokról, az új okmánnyal kapcsolatos legfrissebb információkról bővebben a www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi honlapon
olvashatnak. A Kormányzati Ügyfélvonaltól (a 1818 telefonszámon), a Járási Hivataltól a 22/460-081-es telefonszámon
kaphatnak tájékoztatást. | Dr. Koltai Gábor • hivatalvezető

ELÉRHETŐSÉGEK
Kormányablak | 2462 Martonvásár, Budai út 1.,
tel.: (22) 460−081, fax.: (22) 569-281
e-mail: okmanyiroda@martonvasar.fejer.gov.hu
H.: 7–17, K. P. Sze.: 8–16, Cs.: 8–18
Hatósági és Gyámügyi Osztály | 2462 Martonvásár, Budai út 1.
tel.: (22) 569−280, fax.: (22) 569-281
e-mail: hivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
H.: 8–12 és 13–16, K.: 8–12, Sze.: 8–12 és 13–17, Cs.: – ,P: 8–12
Foglalkoztatási Osztály | 2451 Ercsi, Fő u. 34.
tel.: (25) 520−750, fax.: (22) 569-281
e-mail: fejermercsijh-mk@lab.hu
H.: 8–12 és 13–16, K.: 8–12, Sze.: 8–12 és 13–17, Cs.: – ,P: 8–12
Okmányiroda | 2451 Ercsi, Fő u. 20.
tel.: (25) 515−600, fax.: (25) 515-607
e-mail: okmanyiroda.ercsi@martonvasar.fejer.gov.hu
H.: 8–12 és 13–16, K.: 8–12, Sze.: 8–12 és 13–17, Cs.: – ,P: 8–12
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT
MARTONVÁSÁRON
A 87. Ünnepi Könyvhét alkalmából szeretettel várunk mindenkit a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermébe a 2016. június 13-án, hétfőn 18 órakor kezdődő író-olvasó találkozóra .
Vendégünk Maros Edit, a főként tinik között népszerű
Hűvösvölgyi suli c. könyvsorozat szerzője.
Az est folyamán a rajongók személyesen is találkozhatnak az írónővel, és ha valaki
elhozza saját példányát, dedikálásra is lesz lehetőség.
		
| BBK Központ

ÜNNEPELT
A KALÁSZ
Csodálatos napunk volt április 23-án, a KALÁSZ
– Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége megalakulásának 80. évfordulóján.
Csodálatos időnk volt aznap, így az ország minden tájáról
érkező Kalász-csoportoknak, vendégeinknek lehetőségük
nyílt megtekinteni Martonvásár nevezetességeit. Lelkes,
hozzáértő helyiek mutatták be nekik a parkot, a várost és
a múzeumainkat. Lenyűgözték őket.
Csodálatos volt, hogy hazánk hány településéről látogattak
el hozzánk, többen először jártak Martonvásáron. Sokan hajnalban indultak, hogy időben megérkezzenek a több órás út
után. Mintegy kétszáz vendég vett részt a jubileumon.
Csodálatosak voltak az előadóink. Uzsalyné dr. Pécsi Rita
pszichológus „Egymásnak teremtve” c. előadásában bemutatta a férfi és nő közötti különbségeket, az eltérő gondolkodásmódot, stresszkezelési eszközöket, a kommunikáció
zavarainak okait. Rendkívül szórakoztató, humoros előadásmódja a sok nevetés mellett mély mondanivalót hordozott
magában, amely sokunknak jelent majd segítséget a kapcsolatainkban. Dr. Pávics Lászlóné, a Kalász egykori országos
titkára az özvegységről osztotta meg velünk gondolatait. A
90 éves Marika néni korát meghazudtoló módon ugyanolyan
fürgén, elevenen mesélt, mint húsz évvel ezelőtt, amikor
megismertük. Nényei Gáborné, a Kalász egykori elnöke a
sok-sok unoka nagymamájaként, nagyszülői hivatásról tartott előadást. Szavai nem csak a gyakorló, hanem a leendő
nagyszülőkhöz is szóltak. Gabi néni angol-magyar szakos tanárként hét gyermeket nevelt. Nagyon szívesen hallgattuk
tanácsait, élményeit, tapasztalatait.
Csodálatosak voltak a művészi produkcióink. Az előadások közötti szünetben először a Martonvásári Művészeti Iskola
táncosait láthattuk, akik széki táncukkal szereztek örömet
a közönségnek. A budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti
Szakközépiskola diákjai a témába illő modern tánccal léptek
fel. Végül a budapesti lányok meglepték a jelenlevőket a Kalászhimnusz modern hangszereléssel újragondolt változatával is.
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Csodálatos volt a szentmise is. Brückner Ákos Előd ciszterci atya mutatta be a szentmisét, amelyen a mi lányaink
széki, a mogyoródi kiskalászok pedig hófehér népviseletben
vettek részt. A szentmise keretén belül két új taggal bővült
a martonvásári Kalász-csoport: itt avattuk fel Bogyó Ágotát
és dr. Szabóné dr. Militár Ágnest, akik nagy örömünkre már
teljes jogú tagjai a csoportunknak.
A legcsodálatosabbak ezen a napon mégis a martonvásáriak
voltak. Példamutató összefogásról tettek ismét tanúbizonyságot. A szervezés során végig sokan kivették aktívan a részüket a munkából, a nagy napon pedig mindenki érezhette
gondoskodásukat. Sokan reggeltől estig a vendégfogadással
foglalkoztak, rengetegen készítettek süteményt, szendvicset,
még meglepetés kürtőskalács-sütésben is volt része a vendégeinknek. Az idegenvezetőink is profin vezették a csoportokat, volt, aki öt csoportot vitt körbe egyetlen délelőtt! Nagy
örömünkre nem csak a Kalász-csoport tagjai, hanem a város
sok-sok lakója is magáénak érezte a rendezvényt. Nem csak
a katolikus egyházközség tagjai, hanem sokan mások, városunk lakói, barátaink is részt vettek az ünnepünk szervezésében. Nagyon köszönjük nekik!
Köszönjük továbbá dr. Szabó Tibor polgármester úrnak és
az MTA ATK vezetőjének, Gucsek István alpolgármester úrnak, Buda Gabriellának, Pfiffer Zsuzsannának, Oroszné Pál
Mónikának és a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
munkatársainak, hogy lehetővé tették, hogy a Kalász 80.
jubileumának országos ünnepségét ilyen szép keretek között
tudtuk megünnepelni.		
| Szilágyi Melinda
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BOGNÁR SZILVI,
HERCZKU ÁGI,
„SZALONNA”,
SZABÓ BALÁZS…

A MAGYAR NÉPDAL NAPJA 2016-OS
PROGRAMJÁT MEGVALÓSÍTÓ CSAPATA
GŐZERŐVEL DOLGOZIK
A szervező csapat január óta folyó munkájának viszonylag
kevés kézzel fogható eredménye van, az viszont már biztos,
hogy az eddigi ünnephez hasonlóan kellemes, az eseményhez
méltó, gyerekbarát, a népdalokat és népzenét, valamint a
világzene rajongókat kiszolgálja.
Hol is tart a munka?
Mielőtt még a szokásos „ezt hallottam, azt hallottam” módon
lassan szivárognának a félinformációk helyben, nézzük, kiket
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kötött le a projekt vezetése, mely fellépők jönnek már szinte
bizonyosan szeptember 10-11. között Martonvásárra?
Szombaton a tavaly is óriási sikert arató bábszínházzal indítunk,
majd jön Bognár Szilvi, Szabó Teri néni, Herczku Ági és
a banda, Boban Markovics, valamint a Cimbaliband
és a Fricska Tánc.
Vasárnap érkezik a Bab társulat, több száz fős általános iskolai koncertet hallhatunk majd, a Dankó Rádió ismét élőben jelentkezik be, találkozhatunk Berecz András Medvés
c. gyergyói műsorával, láthatjuk a Bartina táncegyüttest
Pál István „Szalonna” és zenekara kíséretében, amit az
Esszencia követ. Méltó módon Szabó Balázs Bandája
zárja majd a tervek szerint a Magyar Népdal Napját 2016-ban.
Mint tudjuk, fél évvel egy-egy ilyen nagyszabású rendezvény előtt a „műsorváltozás jogát” a szervezők még igencsak
fenntartják, a lista láttán viszont egy „Úgy legyen!” nyilván
sokunkból kiszakadt. A következő Forum Martiniban ismét
hírt adunk majd a Magyar Népdal Napja várható idei eseményeiről, jegyárakról...		
| A szervezők
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Pályázati felhívás
SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, TEHETSÉGES
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK,
VALAMINT FELSŐOKTATÁSBAN
TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ,
NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE
Martonvásár Város Önkormányzata - idén első
alkalommal - szociális ösztöndíj formájában pályázatot hirdet a szociálisan rászoruló, tehetséges
általános- és középiskolai tanulmányokat folytató
tanulók, valamint a felsőoktatásban tanulmányokat
folytató nappali tagozatos hallgatók részére.
A támogatásra való jogosultság feltételei általános és
középiskolás tanulók esetében:
• A tanuló és törvényes képviselője rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel Martonvásáron, és életvitelszerűen is a
településen tartózkodjon.
• A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300%- át (2016. évben 85.500,- Ft).
• A tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek készségtantárgyak nélkül számított tanulmányi átlaga legalább 4,00,
illetve szöveges értékelés esetén legalább jól megfelelt, valamint a tantárgy követelményeket legalább 75%-os szinten
teljesítette.
A támogatásra való jogosultság feltételei felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók esetében:
• A hallgató rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel
Martonvásáron.
• A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300%- át (2016. évben 85.500,- Ft).
• A pályázó tanulmányi átlaga legalább 4,00.

A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó
• Akinek a gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért 1-25.
helyezés).
• aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán)
• Aki gyermekét egyedül neveli.
A támogatás összege tanulónként legfeljebb évente mindös�szesen 100.000,- Ft lehet.

Pályázati felhívás

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, 14 ÉVEN ALULI
GYERMEKEK TÁBOROZTATÁSÁHOZ
Martonvásár Város Önkormányzata évente egy
alkalommal pályázati formában, települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló, 14 éven aluli
gyermekek táboroztatási költségeihez.
A támogatásra való jogosultság feltételei:
• A törvényes képviselőnek a településen bejelentett állandó
lakóhellyel szükséges rendelkeznie, valamint életvitelszerűen is itt kell élnie.
• A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300%- át (2016. évben 85.500,- Ft).
A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó:
• Aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán)
• Aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
50.000,- Ft lehet.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 3.,4.,5. számú mellékletei szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.
Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról.
Kérjük, hogy a pályázók a pályázati adatlapon az aláírásuk mellett megjegyzésként jelöljenek meg bankszámlaszámot, illetőleg postai címet, melyre a sikeres pályázat esetén a támogatás folyósítható.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462
Martonvásár, Budai út 13.).
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 20.
A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága hoz döntést a
beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 15 napon belül értesíti.
A pályázati adatlap a www.martonvasar.hu oldalról tölthető le, vagy elérhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

FORUM MARTINI / 2016. MÁ JUS

8

A MAGYAR
KÖLTÉSZET NAPJA
Bensőséges hangulatot varázsolt április 11-én a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színpadára Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész.
A magyar költészet napja alkalmából „Kaleidoszkóp” című
előadásában a magyar költészet sokak által ismert és kedvelt
verseiből válogatott. A költeményeket, melyek több csokorban
hangzottak el, és a családról, szerelemről, istenről, hazáról
szóltak, kifogástalan eleganciával, közvetlenséggel és átható
meggyőződéssel adta elő. A sokakat vonzó előadást a művésznő tanítványának, Szabó Gyula Győző gitáros-énekes előadóművésznek a dalai koronázták meg. Az est folyamán igazi
ünnepi hangulat áradt a közönségre, és a magyar költészet
napjához méltó megemlékezésben lehetett részünk.

Az ünnep alkalmából könyvtárunk kvízjátékot is hirdetett.
Olyan kvízt állítottunk össze olvasóinknak, melyben költőinkkel és azok verseivel, életútjukkal kapcsolatos kérdésekkel tesztelhették tudásukat, játékos formában tehették próbára költészettel kapcsolatos ismereteiket. | Berta Attila

AKTÍV HÉTKÖZNAPOK A
BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODÁBAN
Óvodánkban, mint minden tavasszal most is mozgalmas időszakot élünk át. A nagycsoportos gyermekek szülei tájékoztatást kaptak az iskolai beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az óvodától búcsúzó gyerekek helyére
leendő óvodások iratkoztak be. Nemsokára nyílt napokon
kezdhetik meg az ismerkedést az óvodai élettel. Örömünkre
megkezdődtek az udvari játékok javításai, folyik a kerítés felújítása. Alapítványunk segítségével két esővízgyűjtő tartályt
szereztünk be, melyek segítségével védjük a természetet,
csökkentjük vízfogyasztásunkat.
Április 22-én a Föld napjáról emlékeztek meg a csoportok. A
környezetismereti munkaközösség szervezésében „akadály
túrát” szerveztünk a Madarak és fák napjára a kutatóintézet
parkjába. Anyák napja alkalmából a gyerekek versekkel, dalokkal köszöntötték az édesanyákat, ezt követően tartalmas
időt töltöttek el közös játékkal.

KÖSZÖNET A
„SZOMBAT ESTI LÁZ”-ÉRT!

Április 16-án megint megtelt a BBK Központ nagyterme.
A Brunszvik Teréz Óvoda idei jótékonysági rendezvénye a
”Szombat esti láz” sokakat vonzott. Köszönjük mindenkinek,
aki eljött. Az est nem jöhetett volna létre a szülők nélkül, akik
munkájukkal és süteményeikkel, jelenlétükkel támogatták a
rendezvényt. Az este szintén nélkülözhetetlen támogatói az
óvoda dolgozói, akiknek szintén köszönjük a segítséget. A befolyt összeget az óvoda teraszainak berendezésére fordítjuk,
az új asztalok és székek már beszerzés alatt vannak.
Szeretnénk még köszönetet mondani a főként martonvásári
vállalkozóknak, cégeknek, akik felajánlásaikkal támogatták
a rendezvényt: Martonklinik, Medic Gyógyszertár, Has-Bár,
Happy Fitness, Kastély Cukrászda, Szonomár Kitti – ékszer,
Kramár és Társa Kft, Forum Martini Polgárőr Egyesület Lovas
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Szülők és óvodai dolgozók segítségével 3 konténernyi papírhulladékot gyűjtöttünk. Örömmel tapasztaltuk, hogy hónapokon keresztül gyűjtögetik a családok a leadásra szánt,
szelektíven gyűjtött papírt. A papírgyűjtést már hagyomány
jelleggel évente két alkalommal tervezzük továbbra is.
Óvodánk a Tesco által meghirdetett pályázaton továbbjutott,
lehetőséget kapott ezzel, hogy „Mezítlábas ösvény”-t hozzunk létre az udvarunkban. Kérjük Martonvásár lakosságát
támogassanak bennünket a szavazataikkal az említett áruházban.
| Steinbachné Németh Zsuzsanna • óvodapedagógus

egysége, 39M Lövész Egyesület, Golden Tigers, Uniszolg Bt
– Túróczi András, Rózsa Szépségház: Kiss Andrea-fodrász,
Pardi Bea-kozmetikus, Juhászné Juhos Andrea-masszőr; AK
Nyomda, Alfa Radiál, Szőke-Farka Pálinkafőző Kft, Bruck
Service, DragoRosso pizzéria, CentralContainer Kft, Trimo
Magyarország Kereskedelmi Képviselet, Mamba-ker Zöldségsziget, Fejesné Móri Ágnes-ékszer, Kiss Dóra-fodrász, Kovács
Gabi-fodrász, Vadászkürt Hotel- Mikon’98 Kft, Számítógép és
laptop szerviz-Lizák Bence, Macska Panzió, Pletser Tamás
kertészete, Takács Kata-pedikűr, Pilinyi Kriszta-üvegékszer,
Képesvarázs Kft, EasyWash Autómosó, Műszaki Raktáráruház, Viszló Trans, GyuriVill Kft, Zrubecz Tímea-manikűr, Reform Virágbolt, Mel-Dress, Mustang SE, Forum Martini Polgárőr Egyesület, Napsugár Cukrászda, BBK Központ, Marton
Tej, Fincsi Tej, Johnson & Johnson, Kélinger Kornélia.
| A Brunszvik Teréz óvoda szülői munkaközössége
nevében Fodor-Adorjáni Edit SZMK vezető
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FELVIDÉKI TANULMÁNYÚTON A KERTBARÁTOK
A Martonvásári Kertbarát Egyesület tagjai évente
tanulmányúton vesznek részt, hogy megismerkedjenek más tájegységek szőlőtermesztési és borkészítési módszereivel.
2016. április. 15-én a Kajászói Kertbarátokkal közösen két
különböző tájegységet kerestek fel. Első úti cél a Zsámbéki
medencében fekvő Tök községben lévő Nyakas pincészet volt.
A környező domboldalakon valószínűleg már a Római korban
is foglalkoztak szőlőműveléssel. Az 1700-as években alakult
ki a látványos öreg pincesor.
A Nyakas pincészet ezektől távolabb, a domb aljában található. A 70-es 80-as években szövetkezeti formában működött.
Privatizáció után kezdetben 300 hektárt műveltek. Ma fajtatisztítás és tagosítás miatt 183 hektáron termelnek szőlőt és
14.000 hektoliter tárolási kapacitásuk van. A technológiai folyamaton Nyúlné dr. Pühra Beáta kalauzolt végig. Elmondta,
hogy a kiváló ásványi anyagokban és mészben gazdag talajon
főleg fehérszőlőt termesztenek. A szüretelést főleg kézi erővel
végzik. Nagy gondot fordítanak a szüretelőládák tisztítására,
fertőtlenítésére. A tisztaság főként a kisérleti jelleggel beállított szüretelőkombájn esetén szükséges. Gép töri a szemeket,
így gyors feldolgozásra van szükség, hogy ne induljon meg az
oxidáció. Ennek érdekében nitrogén védőgázas préselést végeznek. Az érlelést fűthető és hűthető saválló tartályokban
végzik. Megcsodáltuk a tartályok sorát és törpének éreztük
magunkat. A látogatás végén többféle „végterméket” megkóstolhattunk, amelyek valóban a minőséget képviselik.

RÉGI ÉPÜLETEK MEGŐRZÉSE,
FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
MARTONVÁSÁRON RENDEZIK
A X. VÁLYOGHÁZAS KONFERENCIÁT
2005-től kerül megrendezésre a konferenciasorozat, melynek célja a vályogból, természetes építőanyagokból készült
épületek tulajdonosainak, használóinak segítése.
Az elmúlt évek során a legnevesebb hazai szakemberek
tartottak előadásokat a rendezvényeken: egyetemi oktatók,
műemlékvédelmi szakemberek, a szabadtéri néprajzi múzeumok munkatársai és restaurátorai - de
mellettük olyan mesterek és "amatőrök"
is, akik régóta részt vesznek ilyen házak építésében, vagy éppen saját maguknak újítottak fel vályogházakat. A
konferenciák helyszíne változatos volt,
a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumtól a Nógrád megyei Szokolyán át
az agárdi Öko-napok keretében megrendezett kiállításig az ország számos
FORUM MARTINI / 2016. MÁ JUS

Másik úti célunk eléréséhez átutaztunk a Mária Valéria hídon.
A határtól 17 km-re fekvő Köbölkúton (Gbelce) HR VINARY
üzemben Sáska Beáta doktori disszertációját író borász volt a
vendéglátónk. Tájékoztatott az üzem történetéről a talaj és az
éghajlati adottságokról és a termelési módokról, technológiáról.
Itt is szövetkezeti tulajdon privatizációja után kezdett fellendülni a termelés. A talajadottságok is hasonlóak, mint a Zsámbéki
medencében. A szőlőtermesztés annyiban más, hogy itt déli,
dél-nyugati lejtőkön 170-180 cm magas kordonművelést alkalmaznak, amiről szinte függönyként lóg a termés. Ez kedvezőbb
a gépi műveléshez és gépi szüreteléshez. A mustot hűtve ülepítik és a borkősav kiválása után 18 Celsius fok hőmérsékletre
melegítve faélesztővel segítik az erjedést. A minőségi borokat
barikolt hordókban érlelik. A precíz munkának meg is van az
eredménye. A 2012 évjáratú Rajnai rizlinggel ezüst, a 2013
évjáratúval aranyérmet nyertek Madridban. Természetesen
ezeket is megkóstolhattuk és megállapítottuk, hogy a mi körülményeik között ezt a technológiát nem lehet alkalmazni, de minőséget csak tisztaság és szaktudás párosításával lehet elérni.
Értékes szakmai tapasztalatokkal gazdagodva, finom borok
ízével a szánkban indultunk hazafelé. Sörkedvelők kedvéért
Párkányban vásároltunk a nevezetes szlovák sörből, mert az
is kiváló minőséget képvisel.			
| Foki Gábor

településén tartottunk már találkozót. 2016-ban kerül sor
a tizedik, jubileumi konferenciára, melynek a Fejér megyei
Martonvásár ad helyet. A konferencia témája: a régi épületek
megőrzése, felújítása, korszerűsítése

A konferencia témája:
VÁLYOGHÁZAK FELÚJÍTÁSA
Időpontja: 2016. JÚNIUS 4. SZOMBAT
ELŐADÓK
Buzás Miklós (Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum):
Pusztuló anyagból örökre
Dr. Csicsely Ágnes (BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék): VÁLYOGÉPÍTÉS Vályog szer10
kezetek építési hibái és javítási módjai
Schaf Ibolya (Diósjenő): Egy Nógrád megyei vályogház felújítása
Hajdú János (Rákosy Glass Kft.): Korszerű üvegezések régi ablakokban
Cserteg Imre (Építési és környezetvédelmi osztályvezető - Budapest X. kerületi
Önkormányzat): Építési szabályok 2016
Mednyánszky Miklós: Vályogházak felújítási hibái
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KERTBARÁTOKTÓL

A május hónap névadója Maia istennő, mint Hermész isten anyja, a szaporulat felett bábáskodott. Ezért talán az ősi Földanya
megfelelőjét tisztelhetjük benne. Az ókorban szigorú engesztelő- tisztító szertartások időszaka volt, míg a középkorban a jó
termésért való aggodalom és a Szentlélek pünkösdi eljövetelére
való várakozás időszaka. A reneszánsz már vidám zöldruhás
virágfüzéres ifjút látott benne, kosarában a május adományai,
míg végül Vénusz istennő a szerelem hónapjává emelte.
Május az élet, a növekedés hónapja. Napról napra robbanásszerűen változik a természet, kertünk legszebb tavaszi pompájában virít, orgona illata árad az esti csendben. Munkánk
eredményeként már sok finom csemegét szüretelhetünk a
kertünkben. A hónap első felében a saláta, a korai karalábé,
a hónapos retek, a zöldborsó és a köszméte első bogyói is
szedhetők. A hónap végén a szamóca és a cseresznye első
termései is beérnek.
Munkánk is bőven akad. A folyamatos gyomirtás, a kórokozók elleni védelem sok figyelmet igényel. Az enyhe, de hűvös
napokkal tarkított tavasz kedvezett a kórokozók áttelelésének és ezek az első pillanatban támadásra képesek. Az őszibarackosokban a levélfodrosodás. a szőlőkben a peronoszpóra elleni védekezés alapvető fontosságú. Nagy bosszúságot
okoznak a földi bolhák, melyek lyukakat rágnak a retek és
karalábé növénykék levelébe, elpusztítva azokat. Fahamuval
beszórva, mulcsozva és nedvesen tartva a talajt, elűzhetjük
a kellemetlenkedő kártevőket.

BORPALACKOZÁS
SAJÁT HASZNÁLATRA
A borok hosszabb idejű eltarthatóságát, az igényes borbemutatást és a jó minőségű termelői bor értéknövelését
egyaránt szolgálja a palackozás.

A borok ellenőrzése palackozás előtt

Elsődleges szempont, hogy érzékszervileg kifogástalan, tükrös tisztaságú, harmonikus összetételü bor kerüljön letöltésre. Ezen kívül nagyon fontos a bor állóképessége. Az ellenőrzéshez tartozik a stabilitási próbák elvégzése, amelyhez
legalább egy hét szükséges.
A meleg-próba egyik módja a minta 80 C fokra való felmelegítése és 20 percig végzett hőntartása. A hideg-próbához
jó a 4 C fokot biztosító hűtőszekrény, amelyben 72 óráig kell
tartani a bor-mintát. Levegő-próbához egy színtelen steril
palackba félig töltött, vattadugóval lezárt mintát használunk
és szobahőmérsékleten tároljuk 5 napig. A szállítási próbát
gépkocsival történő utazással oldhatjuk meg, ha egy-két hétig magunkkal visszük a mintát. Amennyiben a mintákban
semmiféle kiválás nincs, a borunk stabil és palackozható.

Kiegészítő borkezelések

Közvetlenül a palackozás előtt kiegészítő kénezést kell végezni úgy, hogy letöltés után a szabad kénessav 45 – 50 mg/l
legyen. Édes borokhoz 260 mg/l Kálium-szorbátot adagoljunk,
amely meggátolja az élesztő szaporodást. Üde jellegű borokhoz szén-dioxidot is keverhetünk 0,5 – 1,0 g/l mennyiségben.
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Hónap közepétől, a fagyos szentek után vethetők illetve palántázhatók a meleg igényes növények, a paradicsom, paprika, uborka és a bab változatai. Kiültethetők az aztékoktól
származó dália gumói, melyek egész nyáron ékesítik kertünket. A kánnákkal jó hátteret biztosítanak az egynyári virágágyásoknak. Érdemes megpróbálkozni a futó paradicsomokkal. Pár tő az egész családot ellátja friss gyümölccsel a
fagyokig. A legkisebb kertben is elfér pár tő fűszernövény.
Borsika fű (csombor), kakukkfű. rozmaring a nyári grillezések elengedhetetlen fűszerei.
A gyümölcsösökben a természetes gyümölcshullás után
szedjük le a felesleges gyümölcs kezdeményeket. Őszibaracknál két meghagyott gyümölcs között egy öklömnyi hely
maradjon. A szőlőkben a fürtkezdemények megjelenése után
megkezdhetjük a hajtásválogatást. A meddő és felesleges
hajtásokat tőből törjük ki. Törekedjünk a keskeny és szellős
lombfal kialakítására.
Az ősszel telepített oltványok földkupacait a kapálások során folyamatosan bontsuk le. Szükség szerint locsoljuk meg
a tőkéket. Megpróbálkozhatunk a zöldoltással, mely az egyik
legegyszerűbb szőlőpótlási mód.
A melegedő idő a pincében is nagyobb figyelmet követel.
Tartsuk tisztán és havi rendszerességgel kénezzük a kiürült
hordókat. Itt az ideje a második fejtésnek és a borok készre kezelésének. Ebben a munkában vegyük figyelembe Dr.
Janky Ferenc tanácsait (borok kezeléséről cikk). Ha betartjuk
tanácsait, nyugodtan készülhetünk a hónap végén esedékes
borversenyre.
		
| Uhrin Gábor

Palack és dugó előkészítés
Új palack felhasználása megkönnyíti az előkészítést, mert
elegendő steril vízzel kiöblíteni a palackokat. Esetleg sterilre
szűrt borral is elvégezhető az öblítés.
Használt palackok előkészítése igen alapos mosást jelent és
feltétlenül indokolt a fertőtlenítés, amelyhez legegyszerűbb
a 0,5%-os kénessav oldat használata. Ez után viszont vagy
steril vizes öblítésre, vagy hosszabbidejű kicsorgatásra van
szükség. Ellenkező esetben a palack belső felületén maradó
kénessav akár 10-15 mg/l értékkel növelheti a bor kénessav
tartalmát. A parafadugók is fertőtleníthetők 0,5%-os kénessavval. 15 perc áztatási idő után lefedett edényben szükséges a dugók szikkasztása.

Palack-töltés és zárás

Közvetlenül a töltőberendezésbe juttatás előtt a palackozásra szánt bort csírátlanító szűrővel kell megszűrni, ami lehet
lapszűrő vagy membránszűrő. A szűrő és töltő fertőtlenítésére szintén kénessav oldat /0,5%/ használható.
A fertőtlenítés utáni tiszta vizes öblítés eredményességét
az öblítővíz kóstolásával lehet ellenőrizni. A víz leürítése
ill. borral történő kiszorítása külön figyelmet igényel. Induláskor kell beállítani a tötési szintet és a dugő mélységét.
Kedvezőnek tekinthető, ha a dugó és a bor felszíne közötti
légtér minimális/4-5 ml/. A lezárt palackok dugófelszínére
olvasztott parafint tehetünk egy teáskanállal. Egy napi állás
után lehet a palackokat a pincében fektetve elhelyezni.
| Dr. Janky Ferenc
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Kérjük, ajánlja fel
adója 1%-át a
MARTONVÁSÁR
SPORTJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
számára!
Segítségét köszönjük.
Tóth András

kuratóriumi elnök
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U9 díjazottak

LABDARÚGÁS

Nagyon jól kezdtük a bajnokságot, felkészülésünk a tavaszi
szezonra elfogadható volt, jöttek is az eredmények, kezdtünk
reménykedni, hogy a dobogó közelébe is érhetünk…
Majd jött újra a valóság, edzéslátogatásunk visszatért a régi
formájába, többen is csak mérkőzéseken jelentek meg, de
van olyan játékos is, aki állandó sérülésre hivatkozva szórakozik velünk. Pozitívum, hogy minden mérkőzésen mindenki
mindent belead.
Körülményeink ellenére a bajnokság első felében fogunk végezni. E wz köszönhető annak az időszaknak, ahol mindenki
a csapat alá rendelte magát és a megfelelő edzésmunkának.
Ifi csapatunk jól szerepel a bajnokságban, időnként felnőtt ifi
játékosaink is erősítik a csapatot.
A bajnokság végéhez közelednek csapataink, egy biztos meg
kell tennünk mindent a sikerért, és értse már meg mindenki,
hogy nagy szükség van minden játékosunkra, csak így lehetünk eredményesek.
Bővebb információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu honlapon találnak. Mérkőzéseinkre továbbra is várjuk szurkolóinkat! Hajrá Martonvásár!			
| MSK

BÁRÓ ANDRÁSSY JÁNOS
HUSZÁRVEZÉRŐRNAGY
EMLÉKVERSENY
Rövid összefoglaló az április 23-i versenyünkről.
A "tananyagnak" megfelelően, új versenyszámban mérhették össze tudásukat a versenyzők. Akadályfutás, céllövészet,
gyakorló kézigránát célba dobás és terepfutás mellett a téli
időszakban unalomig ismételt térképészettel, és a sokkal
érdekesebb gyakorló gépkarabély szét-összeszerelési feladatokkal bővült a program. Így már hat állomáson (feladatban)
adtak számot felkészültségükről a versenyzők.
A csapatok: Aba és Bicske (vegyes), Bicske, Alcsútdoboz,
Veszprém, Vál és Apraja falva vegyes csapat, amely Pázmánd, Vál, Alcsútdoboz, Martonvásár települések versenyzőiből állt össze.
Apraja falva csapat korosztályos I. helyezést ért el.
A fiúk ismeretlenül is, komolyan támogatva egymást, kiváló
eredménnyel zárták a versenyt.
Minden versenyzőnek gratulálunk az eredményes versenyhez.
Külön köszönet: Huszár János vezérőrnagy úrnak, Szabó
Zoltán alezredes úrnak, és a 43. Híradó és Vezetéstámogató
ezrednek a felajánlott tárgynyereményekért.
Erőt, egészséget!		
| Varga György
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U7 díjazottak

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

Korosztályaink felkészülése jól sikerült a tavaszi programokra. Fejér megye egyik kiemelt csoportját vezetjük, ahol a Beloiannisz, az Ercsi, a Ráckeresztúr, a Tordas, a Kápolnásnyék,
a Velence, a Gárdony és a Martonvásár U7-9-11-13-as korosztályok programját szervezzük.
Az U7-9-es korosztályok Bozsik Programját Martonvásáron,
míg az U11-13-as korcsoportok programját az agárdi Parkerdőben szervezzük. Minden tornán nagy létszámú csapatok
jelennek meg, az őket elkísérő szülőkkel együtt remek hangulatban zajlanak a programok.
Az Intézményi Bozsik Program keretein belül lassan a záró
tornáinkhoz érkezünk. Az U9-11-es korosztályoknak Martonvásáron, május 04-én 17:00-tól, míg az U7-es korosztálynak
május 06-án, pénteken 17:00 órától rendezzük záró Bozsik
programjainkat.
U16-os korosztályunk is egyre jobban remekel a bajnokságban, igaz fizikai hátrányunk óriási, de játékban kiemelkedik
csapatunk, legutóbbi mérkőzésünkön a Csákvár otthonában
16:0-ra nyertünk. Bővebb információt a www.mustangse.
gportal.hu honlapon találnak! Mérkőzéseinkre, programjainkra mindenkit várunk szeretettel!
| Mustang SE

GOLDEN
ARANY
A Golden Tiger's részvételével április 23án került megrendezésre Prágában a IV.
Nemzetközi, Kínai Wushu Fesztivál
5 országból, összesen 25 csapat különböző stílusokat képviselve indult a versenyen. 3 páston
folyamatosan zajlottak a versenyszámok.
Egyesületünk színeiben két versenyző indult
Simon Boglárka (Budapest) és Dudás Ádám
Zénó (Martonvásár). Ellenfeleikre háromszor
rászámoltak és egy K.O.-t értek el. Ketten két
aranyat hoztak el.
| Kovács László
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22/460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
22 / 569-285
Szociális ügyek.......................................
22/ 569-283
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 569-288
Gyámügyek
25/520-750
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

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

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

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
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 3.; Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

Várandós szerda		 csütörtök
tanácsadás:13.00 - 14.00
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 / 2016. MÁ JUS

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

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

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

22/460-286

22/460-039
22/460-065
14

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Mészáros Ádám
Rottenberger Soma

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*

Kreizinger Györgyné / 78 éves
Sárhegyi Jánosné / 87 éves
Szalczer József Ferenc / 60 éves
Takács János / 69 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

KÖZLEMÉNY
A Martonvásárért Alapítvány Kuratóriuma - az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően - ezúton tájékoztatja a
nyilvánosságot, hogy 2016. február 25-i ülésén a következő
döntéseket hozta. Felhatalmazta az elnököt, hogy szervezőként közreműködjön a Martonvásári Járáshoz tartozó települések polgármesterei részvételével zajló, a térség fejlesztési
elképzeléseinek megvitatását célzó rendezvény lebonyolításában, továbbá 100 000 Ft egyedi összeghatárig ehhez kapcsolódóan kötelezettséget. Tekintettel arra, hogy a létrehozatala alapjául szolgáló cél nem valósult meg az elmúlt
időszakban, a Kuratórium felhatalmazást adott az elnöknek
arra, hogy vizsgálja meg a 2013 decemberében alapított Forum Martini Kft. értékesítésének lehetőségét azzal, hogy a
társaság ellenértéke nem lehet alacsonyabb a törzstőke és az
egyéb alapítási költségek összegénél, továbbá az átalakulással kapcsolatos költségeket a vevő viseli.
| Bártol Botond • kuratóriumi elnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Sárhegyi
Jánosné temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, ezzel is fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
| Gyászolja huga és a rokonság
Köszönjük mindazoknak, akik szeretett fiamat, Szalczer Józsefet
elkísérték valami rejtett szomorú útjára. Elment örökre. Külön
köszönet Pletser Tamásék fáradhatatlan munkájáért.
| Édesanyja, testvére Zsuzsa és keresztgyerekei Ágnes
és Bálint, a sok igaz barát és sógorod, valamint azok az
idősek, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: május 28., 29., június 18.,19.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: május 16., 21., 22.; június 11.,12.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: május 14., 15.; június 4.,5.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ÁLLÁSHIRDETÉS
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
IGAZGATÓI ÁLLÁS
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ igazgatói (intézményvezető, magasabb vezetői) munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07.15-tól 2021.07.14-ig szól.
Minden további részlet, a megbízatással járó feladatok, az
illetménnyel és juttatásokkal kapcsolatos információ, a pályázati feltételek, a szükséges iratok és a pályázat benyújtásának módja a www.martonvasar.hu, valamint a www.
kozigallas.gov.hu oldalakon olvasható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.
ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁS
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői (intézményvezető, magasabb vezetői) munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 08.16-tól 2021.08.16-ig szól.
Minden további részlet, a megbízatással járó feladatok, az
illetménnyel és juttatásokkal kapcsolatos információ, a pályázati feltételek, a szükséges iratok és a pályázat benyújtásának módja a www.martonvasar.hu oldalon olvasható. A
pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.

Ráckeresztúr Polgármesteri Hivatala
PÉNZÜGYI CSOPORTVEZETŐT keres szakirányú felsőfokú végzettséggel, regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel. Önkormányzati gyakorlat előnyt jelent. Szakmai
önéletrajzot a jegyzo@rackeresztur.hu email címre várjuk.
Érdeklődni: dr. Nagy Gábor jegyzőnél a 25/517-902 telefonszámon.
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HÉTKÖZNAP EDZÉS,
HÉTVÉGÉN MECCS,
NÉHA KETTŐ…
U17-ES VÁLOGATOTTUNK ÉS A LEGERŐSEBB
HAZAI CSAPAT TAGJA CSIKI ANNA
Jó szakemberek keze alatt, komoly elkötelezettséggel,
munkával, szorgalommal és tehetséggel az országos
válogatott szint sem elérhetetlen. Ennek ékes bizonyítéka egy csinos, fiatal martonvásári hölgy, akit
fociról, mindennapjairól, jövőjéről faggattunk.
Nagy Árpád: Első élményeid a focival kapcsolatban?
Csiki Anna: 3-4 éves koromra emlékszem vissza, amikor
apával a nappaliban fociztunk. Nagyon tetszett, később bele
is szerettem, tudtam hogy hozzám tartozik, ezzel akarok élni.
NA: Mindig focista szerettél volna lenni?
CSA: Igen.
NA: Gondolkodás nélkül vágtad rá, ennyire komoly?
CSA: Igen.
NA: Aktívan hol játszottál először?
CSA: A Mustang-ban.
NA: Ott fiúk játszanak, nem lógtál ki a sorból?
CSA: Meg sem fordult a fejemben. Szinte fel sem fogtam,
hogy köztük játszom, annyira természetes volt. Teljesen befogadtak, én meg nem gondoltam azt, hogy ez egy fiú sport.
NA: Hogy kerültél a Fradihoz?
CSA: A Fradi edzője, Dörnyei Balázs Patkós Csaba csapattársa volt valamikor. Egyszer Balázs felhívta, hogy leány
játékosra lenne szüksége, mivel akkor kezdte építeni a női
labdarúgást. Így kerültem fel egy edzésre. 6-7 hónapon
keresztül hetente egyszer jártam oda, majd átigazoltam a
Ferencvároshoz.
Amikor odakerültem, három évvel idősebbek voltak nálam a
többiek. Ráadásul inkább szálkás a testalkatom, mint izmos,
ezért gondoskodtak rólam a többiek, mintha a szüleim lennének. Hóna alá vett a csapat.
NA: Zsúfoltak a napjaid?
CSA: Heti öt edzésem van. Egy edzés két órás. Reggel hat-fél
hét között kelek fel, anya bevisz Pestre, a Kálvin térre iskolába. Két óra körül fejezem be az órákat, ami után a könyvtárban tanulok. Öt órától kezdődik az edzés, hétig tart. Nyolc
után érkezem haza. Vacsora, majd tanulás, ha szükséges…
NA: Ez történik hétköznap, hétvégén meg focizol…?
CSA: Igen. Mindenképpen! Néha egy, néha két meccset játszunk, mivel az NB1-ben és az U17-ben is játszom. Minden
más esetben családdal vagyok, vagy tanulok.
NA: Hogyan lett belőled válogatott?
CSA: Továbbra is Patkós Csabának kell megköszönnöm. Ő
nevelte belém azt, ami az enyém, amit a fociról tudok. A
technikát, a gyorsaságot már itt fejlesztgette. Másik ok, hogy
a Ferencvárosban olyan edzők keze alatt dolgozhatok, akik
szakmailag profik.
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Az ország legjobb klubjában edzek, ennek köszönhetően a
válogatott szakemberei sűrűn megfordulnak a meccseinken,
edzéseinken. Előnyöm, hogy ballábas vagyok.
NA: Milyen poszton játszol?
CSA: Valahol a baloldalon. Itt Martonban védőt játszottam,
most főként szélsőt, de szeretek a középpályán is játszani.
NA: A női focinak van jövője?
CSA: Egyértelműen felfelé ível. Külföldön talán még jobban,
mint itthon. A színvonal is növekszik, hírértéke van már,
egyre többen ismerik, szeretik meg, több pénz áramlik bele.
NA: Merre jártál a válogatottal?
CSA: Észak-Írországban - egy hétig voltunk ott nyáron -,
többször voltunk Csehországban, tavaly bukaresti tornán
játszottunk, februárban Azerbajdzsánban két meccs erejéig.
NA: Az Európa Bajnokságon – gratulálunk a kijutáshoz –
felmértétek, hogy hol tart a magyar női foci?
CSA: Nagyon tanulságos számomra a kétgólos Franciaország
elleni vereség, mert azt sugallja, hogy hasonló erősségű csapatok játszottak. Mi tudjuk, hogy sokkal jobban is kikaphattunk volna. Azt küldtem haza apáéknak SMS-ben a meccs
után, hogy amint lehet, külföldre szeretnék igazolni. Úgy
éreztem ott a velem egyidős játékosokról, hogy több lépcsőfokkal felettem állnak.
NA: Nézel tévében is focit, szenvedélyes szurkoló
vagy?
CSA: Igen. Itthon természetesen a Fradinak szurkolok, de
leginkább nemzetközi meccseket nézek. Kedvencem a
Bayern!
NA: Guardiola óta, vagy előtte is?
CSA: A régi jobban tetszett.
NA: A kikapcsolódással hogy állsz?
CSA: Szeretek moziba járni, télen szívesen korcsolyázom
vagy síelek a családdal, de úszni és kerékpározni is szoktam.
A sport és a barátok jelentik a kikapcsolódást.
NA: Technika vívmányai?
CSA: Nagyjából mindenhol elérhető vagyok, ez a 21. században
természetes, a mindennapokhoz tartozik.
NA: Szerinted hogyan kell elkezdenie a focit annak,
aki U17 válogatott szeretne lenni, mint Te?
CSA: Időben. 11-12 évesen sportolhat, hozzátartozhat az
egészséges életéhez bármilyen idős valaki, de aki komolyan
gondolja, pontosabban, ha a szülei komolyan gondolják, annak már 4-5 évesen el kell kezdenie. Vigyék el Csabához, ő
minden nap ott van a sportpályán. Fantasztikus edző, aki a
gyerekekkel megszeretteti a játékot. Nála mindenki jó helyen, jó kezekben van.
| Nagy Árpád
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