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Martonvásár katonásan, precízen
tartja magát a féléves pénzügyi
előirányzatokhoz.

A Humán Bizottság javaslatot
tett a támogatások feltételeinek
módosítására.
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által előadott Szentivánéji álom
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FEJLESZTÉS MARTONVÁSÁR TERÜLETÉN
A beruházás a hazai exportnövekedési
potenciálon túl jelentős mérföldköve lesz
a város- és országimázs építésének.

BÉRMÁLÁS ÉS A KÖZÖSSÉGI HÁZ MEGÁLDÁSA
Spányi Antal püspök atya nyolcadik osztályos
és középiskolás fiataloknak szolgáltatta ki a
bérmálás szentségét.
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OKT. 21.
|
Százszorszép Táncegyüttes Műsora
		
16.00 órakor
		
BBK Központ

NOV. 04.
|
Nemzeti gyásznap:
		
’56-os forradalom
		
és szabadságharc leverésének napja
		
17.00 órakor
		
csendes gyertyagyújtás
		
az Emlékezés terén

OKT. 22.
|
Az ’56-os forradalomra és
		
szabadságharcra emlékezünk
		
17.00 órakor , Emlékezés tere

NOV. 11.
|
Termelői vásár
		
07.00 órától
		
BBK Központ udvar

OKT. 17.
|
		

Teleki Blanka Hölgyklub
16.30 órakor, BBK Központ

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasók!
Közel egy hónap telt el a 2017. évi IV. Magyar Népdal Napja
óta, amely reményeim szerint minden kultúrára és közösségi
élményre fogékony barátunk örömére szolgált. Izgalmas dolog hagyományt teremteni, így engem is büszkeséggel töltött el, hogy évről évre egyre többen veszünk részt városunk
legnagyobbá lett rendezvényén. Ez nem csupán az én szubjektív érzésem, hanem a valóság, melyet a jegyeladások is
híven tükröznek. Idén megközelítőleg duplájára nőttek a
Magyar Népdal Napja jegybevételei a tavalyi évhez viszonyítva, így kiegészítő önkormányzati forrásra már nem volt
szükség. Az impozáns számok ellenére ugyanakkor nem válunk
önhitté, és a jövőben figyelmet fordítunk arra, hogy a Magyar
Népdal Napja közösségmegtartó erejéből minél több martonvásári részesülhessen anyagi helyzetétől függetlenül.
A nyárzáró izgalmak után most egy picit szárazabb, de nem
kevésbé fontos területekre vezetném Önöket. Szeptember
26-án ülésezett a martonvásári képviselő-testület, amely
előtt a gazdasági bizottság adott számot az év első felét érintő pénzügyi tervek megvalósulásairól és a 2017 végéig esedékes célokról. A számokból kiderül, hogy a város katonásan
precízen tartja magát a féléves pénzügyi előirányzatokhoz, a
korábbi költségvetési tervekhez képest csupán néhány százalékpontos eltérések mutatkoztak félidőben. Összefoglalva
kijelenthetem Önöknek, hogy a hatékony gazdálkodásunknak hála az 521 millió forintos önkormányzati kiadásokra
630 millió forint bevétel jutott az év felénél, így a 109 millió
forintos különbözet nagyobb mozgásteret enged az önkormányzatnak 2017 második felében. A felelős pénzügyi tervezésből és megvalósításból Martonvásár intézményei is

								

pedáns fegyelemmel vették ki részüket, így minden fontos
célunk megvalósítására bizonyosan elegendő forrása maradt
közösségünknek az év hátralévő részében.
Jó hír, hogy önkormányzatunk éves adóbevételei szeptember
9-ig bezárólag már több mint 90%-ban teljesültek, amelyben
a néhány héttel később esedékes kommunális és egyéb adók
második részlete még nem foglaltatik benne. A helyi iparűzési
adóbevétel kiemelkedően jól teljesült, az már az év felénél
meghaladta az éves tervezettet.
A jövőben megszaporodó beruházásaink sikeres megvalósulását nem csak a fegyelmezett költségvetés teszi lehetővé, hanem
az önkormányzat 900 millió forintos pénzmaradványa is garantálja. Ez az összeg döntően az államtól származik, és azt célzottan a martonvásári fejlesztésekre fogjuk fordítani.
A féléves beszámolók elfogadásán túl a testület többek között határozott arról, hogy Martonvásár város önkormányzata megvásárolja a Rákóczi utca 18-as szám alatt található
rossz állapotú ingatlant, melyet a jövőben a köz javára kívánunk hasznosítani.
Örömömre szolgál, hogy Gucsek István alpolgármester úr
javaslatára a képviselők egyhangúlag elfogadtak egy átfogó,
több pontból álló szociális rendelet módosítást is. Ez az intézkedéscsomag a jövőben jelentékenyebb mértékben kívánja
támogatni a rászoruló tehetséges martonvásári diákok családjait is. Mindehhez biztos alapot nyújt az a majd 13 millió
forint, amely az év végéig még a martonvásári szociális
célokra fordítható.
Az új szociális intézkedések részleteivel kapcsolatban további
információkat városunk megújult honlapján és a Forum
Martinit követve kaphat a kedves Olvasó.
| Szabó Tibor • polgármester

90 ÉVES
JÁSZKOVICS FERENC
Szeptember 30-án szerető családja körében
ünnepelte Jászkovics Ferenc a 90. születésnapját.
A jeles eseményen Gucsek István Alpolgármester Úr is köszöntötte a szépkorú ünnepeltet.
Ezúton is köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelte e jeles
alkalmat.
| Jászkovics család
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AZ ARADI
VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZETT
MARTONVÁSÁR

Rendhagyó – mert a szokásoktól eltérően a
színházteremben kezdődött – este keretében
emlékezett Martonvásár Város Önkormányzata
az Aradi Vértanúkra.
Pletser Tamás (aki az elegáns színpad jobb oldalán ült egy,
az ugyancsak mártírhalált halt Batthyány Lajos ikervári
kastélyából származó fotelben) a vértanúk családtagjainak
sorsáról tartott lebilincselő előadását, melyből kirajzolódott
a tizenhárom tábornoknak – akik között a Habsburg-birodalomban együtt élő különböző nemzetek fiai is képviselve
voltak – a magyar haza, a magyar szabadság iránti elkötelezettsége ugyanúgy, ahogy – halálos ítéletük tudatában –
szeretteik, családtagjaik iránt érzett odaadó szeretetük.

De megismerhette a hallgatóság az özvegyek, árvák, rokonok
sorsának alakulását is a megtorlást követő években, évtizedekben.
A vetített képekkel illusztrált előadás után a Szent László
Völgye Lovas Egyesület huszárjai vitték ki a színpadkép
másik látványos elemét, a nagy koszorút, melyet a Himnusz
és a Szózat éneklése közben helyeztek el az Emlékezés terén
lévő obeliszknél.
| Kizmus Lajos

AZ MTA PROJEKTEK
ÁLLÁSÁRÓL

Az Agrár-innovációs Centrum (nagy, új kutatótömb) előkészítő fázisban van, itt is csúszás várható. Közben a projekten dolgozó szakemberek hasonlóan nagyívű fejlesztések
koncepcióján dolgoznak, hogy a kastélypark adottságaihoz
hosszú távon is illeszkedő funkciók jól megférjenek egymás
mellett, esetlegesen további kutatási vagy éppen turisztikai
támogatások megszerzésére nyíljon mód.
| Horváth Bálint • alpolgármester

VÁRHATÓAN 2018 MÁSODIK FELÉBEN
ADJÁK ÁT A LÁTOGATÓKÖZPONTOT

Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnkkel, miniszterelnöki
biztossal közösen egyeztettünk a projektek előrehaladásáról
a projektiroda vezetőjével és munkatársaival, a látogatóközpont leendő szakmai vezetőjével, valamint az MTA elnökének megbízottjával. Jómagam, mint a helyi fejlesztésekért
felelős alpolgármester napi kapcsolatban állok az említett
munkatársakkal.
A projektek a tervezettnél lassabban haladnak, de az előkészítés, tervezés, közbeszerzés az egyes elemeknél zajlik.
A látogatóközpont és előkert átadására, a korábban tervezettel
ellentétben 2018. I. félévében nem kerülhet sor, várhatóan a
II. félévben készül el.
FORUM MARTINI / 2017. OKTÓBER

!

L AKOSSÁGI FÓRUM
Várunk minden martonvásári polgárt
2017. október 18-án, szerdán
18 órára, a BBK Központba.
TÉMA: MARTONVÁSÁR SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE
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CSÚCSTECHNOLÓGIA
ÉS EXPORTFEJLESZTÉS
MARTONVÁSÁR
TERÜLETÉN
A modern anyagkutatás egyik legfejlettebb
módszere a neutronnyalábokkal való átvilágítás és a visszavert neutronok megfigyelése.
Jelenleg ezen a területen Európában 11 nagyobb kutató központ működtet neutronforrást főleg az alapkutatás céljaira,
de a következő évtizedben számuk megfeleződik, életciklusuk
lejártával. A technológia fejlődésével a jövőben ezek helyére –
a világszerte összesen néhány, sok száz milliárd Ft-ba kerülő
csúcsberendezés mellett – az un. kompakt neutronforrások lépnek. Ezek létesítése és üzemeltetése sokkal kevesebbe kerül és
helyigénye sokkal kisebb. Ezáltal új perspektívákat nyitnak az
iparban való kiterjedtebb felhasználásra (autóipar, gépipar, építőipar, vezérléstechnika) és gyógyászati alkalmazásokra.
Martonvásáron, a vasút melletti ipari területen – Európában
elsőként – egy ilyen berendezést kíván megépíteni, majd üzemeltetni, az Önkormányzattól megvásárolt telken felépítendő
új épületegyüttesben a Mirrotron Kft. vezetésével létrejött
konzorcium. A beruházást közel 1,3 milliárd forint pályázati
forrással a magyar állam is támogatja a strukturális fejlesztési alapokból. Ez a berendezés magyar találmányokra építve
(melyek a Mirrotron Kft. egyik alapítójának, Mezei Ferenc
akadémikus nevéhez kötődnek és a világ összes hagyományos
neutronforrásánál alkalmazottak) sokszorosan hatékonyabb
lesz, mint azok a kompakt neutronforrások, amelyeket eddig
létrehoztak a világon, főként Japánban.
A új prototípus által előállított neutronnyalábok rendelkezésre
fognak állni mind a hazai, mind a nemzetközi piacon ipari,

ÚJRA PÁLYÁZHATNAK A
TEHETSÉGES FIATALOK

								

Martonvásár város Képviselő-testületének
Humán bizottsága szeptemberi soros ülésén
ismételten foglalkozott a szociális támogatások
kérdéseivel.
Javaslatot tett a Képviselő-testületnek a pályázati úton igényelhető támogatások feltételeinek módosítására, különösen
is a megemelkedett minimálbér figyelembe vételére, amit a
Képviselő-testület el is fogadott. A Bizottság döntött – egyebek mellett – a pályázat útján igényelhető szociális támogatások pályázati felhívásáról.
Az első félévi pályázati időszakot sikeresen lezártuk. Összesen 107 szociálisan rászoruló, tehetséges gyermek és fiatal
tanulmányaihoz, táborozásához, művészeti és sport tevékenységéhez tudtunk jelentős – átlagosan 36.000 Ft/fő – támogatást nyújtani. Az előttünk álló második félévi pályázati
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gyógyászati és K+F felhasználók számára. Ezen túlmenően az
itt megvalósított, a kompakt neutronforrások új generációját
jelentő technológia világszerte való értékesítésére is lehetőség
fog nyílni. Mindez a hazai exportnövekedési potenciálon túl
jelentős mérföldköve lesz a város- és országimázs építésének.
A projekt vezetője Dr. Mezei Ferenc akadémikus, a Mirrotron
Kft. többségi tulajdonosa, a Társaság pedig egy 26 éve alapított,
az akkori budapesti Központi Fizikai Kutatóintézetben elindított
fejlesztésekből kinőtt spin-off cég. Magánvállalkozásként elérte, hogy a világ valamennyi jelentős neutronkutatási laboratóriumába szállít műszereket, az elmúlt 10 évben ennek export
volumene elérte a 30 millió eurót.
A konzorciumnak két további résztvevője van. Az egyik a
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja, mely a legjelentősebb, nemzetközi szinten sikeres
és nyilvántartott, ma az Európai Unió által is támogatott hazai kutatási infrastruktúrának, az 1959 óta műkődő és azóta
folyamatosan modernizált hagyományos neutronforrásnak
az üzemeltetője. A másik az evopro Innovation Kft., a hazai
elektromos járműipari innováció területén különösen ismert
evopro holding tagja, és az iparban sikerrel alkalmazott mérés, vezérlés és adatgyűjtési rendszerek kifejlesztése mellet
a kutatási infrastruktúrák vezérléstechnikájának nemzetközileg legelismertebb hazai szakértője.
| Pétermann Csaba • cégvezető

időszakban is van lehetőségünk, a pályázati feltételeknek
megfelelő esetekben, támogatások nyújtására.
Amire oda kell figyelni a pályázóknak:
• az egy főre jutó jövedelem mértéke megváltozott, 99.750
Ft/fő lett,
• aki tavasszal sikeresen pályázott, most is pályázhat, de az
adott évi támogatás összesen nem lehet több a pályázati felhívásban megjelölt összegnél,
• aki korábbi – elszámolási kötelezettséggel bíró – pályázatával nem számolt el az nem pályázhat.
Kérjük, hogy munkánkat segítsék a pályázati adatlapok pontos kitöltésével és a szükséges mellékletek hiánytalan csatolásával.
Egy önkormányzatnak elsősorban nem a tehetségek gondozása a feladata, erre nem is képes. De ha tud, segítse ebben a
családokat. Közös örömünk, hogy Martonvásárnak van lehetősége ilyen támogatásokat adni. Kérjük és javasoljuk, hogy
éljenek a lehetőséggel és pályázzanak, hogy a családokkal
együttműködve gyarapodjunk városhoz kötődő tehetséges
fiatalokkal.
| Gucsek István, Kuna Ferenc
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

								
SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, JÓL TANULÓ
DIÁKOK/HALLGATÓK, MŰVÉSZETEKBEN ÉS
SPORTBAN JÓL TELJESÍTŐ TANULÓK RÉSZÉRE
Martonvásár Város Önkormányzata – idén második alkalommal – szociális ösztöndíj formájában pályázatot hirdet a szociálisan rászoruló
jól tanuló diákok/hallgatók, művészetekben és
sportban jól teljesítő tanulók részére.
Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázat
útján a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke után támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,
a. aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,
b. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
350 %-át (2017. évben 99.750,- Ft),
c. amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális
nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak,
osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább
4,00 és a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette.
(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,
a) akinek gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért
1-25. helyezés),
b) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
c) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
a) 100.000.- Ft. általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén, valamint
b) 125.000,- Ft. középiskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén.
(4) A pályázatot a rendelet 3. melléklete szerinti pályázati
adatlapon kell benyújtani.
Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú
gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal, egyidejűleg kizárólag egy tanszak tekintetében támogatásban
részesíthető az a törvényes képviselő,
a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,
b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
350 %-át (2017. évben 99.750,- Ft.),
c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke
tanulmányi átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással rendelkezik a pályázat támogatása tárgyában.
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(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,
a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
100.000.- Ft.
(4) A pályázatot a rendelet 7. melléklete szerinti pályázati
adatlapon kell benyújtani.
(6) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag
célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési
díj megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni
legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.
Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell
annak egy összegben történő visszafizetésére.
(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat
benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban
való pályázati részvétele kizárt.
Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron
tevékenykedő sportegyesületben sportoló 16 év alatti
gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,
a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,
b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
350 %-át (2017. évben 99.750,- Ft),
c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke
tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző kettő tanítási félévben testnevelésből 5,00,
d) az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület
képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki
a gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot
megelőző fél évben a gyermek az adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.
(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,
a) akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket
taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,
c) aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat kapott.
(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.- Ft.
(4) A pályázatot a rendelet 8. melléklete szerinti pályázati
adatlapon kell benyújtani.
(6) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag
célhoz kötötten, a sportolással kapcsolatban használatos
felszerelés, öltözet, továbbá éves sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni leg5

								
feljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2
hónapon belül. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.
(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat
benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való
pályázati részvétele kizárt.
Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatásban részesíthető az a felsőoktatásban tanulmányokat
folytató nappali tagozatos hallgató, aki
a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
350 %-át (2017. évben 99.750,- Ft), továbbá
c) igazolt tanulmányi átlaga legalább 4,00.
(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,
a) aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott
(országos versenyen elért 1-25. helyezés),
b) akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket
taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
c) aki egyszülős családban él.

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
Becsengettek…
Bár diákjaink jó része biztosan nyújtotta volna
még a nyári szünetet, idén is beköszöntött a
szeptember elseje: elindult a 2017/2018-as tanév.
Idén 45 elsős kezdte meg tanulmányait iskolánkban, közülük
három bátor kisdiák – Mészáros Lorina, Martinecz Réka
és Nagy Anna Gréta – verssel köszöntötte az évnyitón megjelent diákokat, tanárokat és vendégeket. Elsőseinket szokott
módon nyolcadikosaink kísérték be az évnyitón.
Az első napok élménymesélős, zsibongós napjai után kezdetét vette a munka: ki-ki megismerkedett az előtte álló feladatokkal.
Énekkarosaink Bodóné Polányi Tünde tanárnő felkészítésével sikeresen léptek fel a Magyar Népdal Napján.
A szeptemberi iskolakezdés napjait színesítik a múzeumi
napok, az őszi kirándulások és programok.
Osztályaink közül már sokan éltek ezzel a tantervben biztosított lehetőséggel és kiállításokra, kirándulásokra mentek.
5.b osztályunk nagy izgalommal várta az űrkutatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló kiállítást. A 6.a,b osztály
a Nagy Sportágválasztóra látogatott el, ahol több mint 100
sportágat próbálhattak volna ki a diákok, ha lett volna idejük
mindenre. A rendezvényen olimpikonokkal is találkozhattak
FORUM MARTINI / 2017. OKTÓBER

(3) A támogatás összege évente legfeljebb 150.000.-Ft/fő.
(4) A pályázatot a rendelet 4. melléklete szerinti pályázati
adatlapon kell benyújtani.

A pályázatok benyújtási határideje
2017. október 27. 12.00 óra.
A pályázatok benyújtásának módja személyesen vagy
postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban
(2462 Martonvásár, Budai út 13.).
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 pályázatokat - átruházott hatáskörben - a Humán Bizottság
írja ki a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott
keretösszeg mértékéig. A pályázati felhívás Martonvásár város honlapján, hirdetőtábláin és önkormányzati
lapjában kerül publikálásra. A pályázatokról a Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követően soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság
20 napon belül értesíti.
(Felhívjuk a figyelmüket, hogy a rendelet szerint a tanulók szöveges értékelését nem áll módunkban elfogadni.)
| Martonvásár Város Önkormányzata

a gyerekek, ami reméljük, örök élményt jelentett számukra.
5.a és c osztályosaink a százhalombattai Régészeti Parkba
látogattak el, ahol kézműves foglalkozásokon ismerkedhettek meg a bronz- és vaskori használati tárgyakkal. 7.b osztályunk a Mátyás-hegyi barlangban tett felejthetetlen túrát, a
7.a osztály az Állatkertbe látogatott el.
Bízunk benne, hogy diákjaink élményektől feltöltődve, lelkesen készülnek az új feladatokra.
Az őszi papírgyűjtésre 2017. október 17-18-19-én kerül sor.
Idén a bevételt közösségi célokra szeretnénk fordítani. (pl.
jutalmazások, mozgó planetárium előadásai a 4-8. évfolyamon, tudománytörténeti foglalkozások, 1-3. évfolyam számára előadások)
Kérjük a kedves szülőket, segítsenek céljaink elérésében,
hozzanak minél több papírt gyermekeikkel.
| Rezessyné Zsoldos Erika
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A NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ

A Nagy Sportágválasztó 2 napon át zajlott
Budapesten , ahová mi az 1. napon látogattunk
el osztályfőnökeinkkel, Márta nénivel és Zsolt
bácsival.
Ennek a programnak az a lényege, hogy minél több sportágat megismerhessünk és kipróbálhassunk. Megérkezésünk
után csoportokba szerveződtünk, és így fedeztük fel a helyet.
Jelen voltak hírességek is, pl. Kiss Gergely vízilabdázó és
Tápai Szabina kézilabdázó. A kajakozástól kezdve a lovagláson át a birkózásig mindenféle sporttal meg lehetett
ismerkedni. Legjobban a kenuzást és a birkózást élveztük.
Egyik osztálytársunk testvére – Pfeiffer Roland – is fellépett a rendezvényen. Nagyon élveztük, hogy hírességek között próbálhattunk ki több száz sportot. A hangulat kiváló
volt, a színpadon folyamatosan gyerek és felnőtt táncosok
léptek fel, akik megmozgatták a nézőket, valamint híres
sportolók meséltek a pályafutásukról. Rengeteg izgalmas
és új mozgásfajtával ismerkedhettünk meg. Amikor hazafelé indultunk úgy éreztük, még rengeteg mindent szívesen
kipróbálnánk, a látogatásunknak azonban a végére értünk,
indulnunk kellett haza. Reméljük, majd jövőre…
| 6.a és b osztály tanulói

ÉNEKKAROSOK
A MAGYAR NÉPDAL NAPJÁN

Idén újra részt vehettünk a Magyar Népdal Napján. Nagy
megtiszteltetés, hogy felléphettünk a rendezvény mindkét
napján. Felejthetetlen élmény volt együtt énekelni 450 gyerekkel. A közös éneklés után iskolánk énekkara Tünde néni
vezetésével testvértelepülésünk gyönyörű népdalait adta elő
zenekari kísérettel, majd Balázs Árpád Bodzavirág című
művét a Bakáts Téri Általános Iskola kórusával együtt
énekeltük.
Nagy izgalommal készültünk a második napra is, mert a
Martonvásári Fúvószenekar koncertjén is felléptünk, amit
a Dankó Rádió is rögzített. A népzene és a népdal kedvelők
körében fantasztikusan telt mindkét nap.
| Berki Nóra, Nagy Orsolya, Putnoki Dorina, Vajda Róza

ÁLLATKERTI SÉTA

A 7. b osztály, kapcsolódva a távoli kontinensek élővilágának
tananyagához, az Állatkertbe tett kirándulást. A busz helyett
a tömegközlekedést választottuk, vonattal, metróval és
kisföldalattival utaztunk. Edit nénitől megtudtuk, hogy a
„kis” földalattit a millenium évére készítették, sokunk most
utazott rajta először. Megérkezésünk után az osztályt több
csoportra bontotta Erzsi néni, és a biológia tantárgynak
megfelelő feladatokat és témákat kaptunk. A feladatokra
koncentrálva nagyon sok érdekes, különleges dolgot tapasztaltunk meg, és a sok nézelődés és jegyzetelés után kellemesen elfáradva érkeztünk haza.
| Mátyás Andrea és Tímár Adrienn 7.b
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BÁTORSÁGPRÓBA A FÖLD ALATT…

Amikor András bácsi elmondta nekünk, hogy idei
őszi kirándulásunkkor a Pál-völgyi barlangrendszer
Mátyás-hegyi barlangjába megyünk, magunk sem
tudtuk, hogy örüljünk-e neki…
Megnéztük az internetes oldalon a barlangról készült fotókat. Megtudtuk, hogy kúszni-mászni fogunk, hogy kapunk
majd overallt és fejlámpát, hogy két csoportban fogjuk megtenni a túrát…vártuk is, de azért egy kicsit aggódtunk is: vajon milyen lesz? Vajon átférünk majd a szűk lyukakon? Vajon
tudunk hason csúszni, ügyeskedni?
A kirándulás napján izgatottan gyülekeztünk, a lányok fonogatták egymás haját, hogy a kobak alatt a legkevésbé koszolódjon majd. A túrát két csoportban tettük meg: az első csoporttal
András bácsi, a második túracsoporttal Erika néni ment. Már a
barlang bejárata előtt egyfajta kaland-érzet fogott el bennünket, tudtuk, odalenn már nincs visszaút: menni kell előre…
Túránk kezdetén egy hosszú lépcsőn keresztül ereszkedtünk a mélybe, majd kúszva, térdelve, hason folytattuk a
barlangászást. A barlangban úgynevezett „termek” voltak,
(itt már ki is tudtunk egyenesedni) ahol mindig megálltunk,
és megvártuk a többieket. Láttuk a koncerttermet, ahol valódi koncerteket tartanak a barlangászok, - persze az előadás
helyszínét akkor más úton közelítik meg a résztvevők. A két
csoportnak részben közös volt az útja, részben más úton haladtunk. Az osztály egyik része a Sóhajok hídja felé ment,
itt mindenki kívánt valamit, amit nagyon szeretne, hogy teljesüljön. A másik csoport az Elefánt szikla felé túrázott, és
persze valamennyien láttuk a Színháztermet, ahol színpad
és nézőtér is volt, a falon pedig a Barlang szelleme vigyázta
a csendet. Meghódítottuk a könyvtártermet, a Delfin sziklát
és persze még sok-sok érdekes helyet.
Az egyik legnagyobb élmény a csapatmunka volt, hiszen segíteni kellett egymásnak, mindig figyelni a mögöttünk jövőre, olykor kezet ,olykor jó szót nyújtani a másiknak. Egy-egy
ilyen túrán rengeteg mindent megtanulunk magunkról és
társainkról is, hiszen nincs mellébeszélés, menni kell, tenni,
amit a vezető mond, figyelni a társainkra, segítséget kérni ha
kell, és tudni kell elfogadni is azt.
Túránk végeztével kicsit fellélegeztünk – sikerült –, másrészt szomorúak voltunk, hogy véget ért a kaland. Egy biztos:
valamennyiünknek feledhetetlen élmény marad ez a szűk
két óra, amit a barlangban töltöttünk, és úgy gondoljuk,
büszkék lehetünk a teljesítményünkre!
| 7.a osztály
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IV. MAGYAR NÉPDAL NAPJA

Mint egy gyermek születése, a várandóság és a készülődés izgalma töltötte el szívemet. Sokan biztosan
tudják miről beszélek, amikor arra gondolok, hogy az
ember valamit nagyon vár, valamire nagyon készül.
Bár sokszor éreztem azt az elmúlt hónapokban, hogy
a nehézségek beborítanak, nem túlélni akartam, hanem
megélni. Minden szépségével, kihívásával, örömével,
feladatával együtt. Ez volt a negyedik. Az időjárás
kicsit fokozta a hangulatot szombat estétől, de kijelenthetem, hogy így is jól sikerült a Magyar Népdal
Napja. Ha rajtam, rajtunk múlik, jövőre lesz az ötödik!
| Pfiffer Zsuzsanna • főszervező

A IV. Magyar Népdal Napja nagy hatással volt rám,
most is sok élményt nyújtott. Újból átélhettem a közös
éneklésben rejlő erőt, a népzene szeretetét, a fellépések izgalmát... Megtapasztaltam, hogy a gyerekek
éneke mennyi örömöt ad hallgatónak, résztvevőnek
egyaránt. Személy szerint a 450 gyerek közös fellépése, ill.
az iskolai kórus és a Martonvásári Fúvószenekar közös
koncertje jelentett a legtöbbet. A gyerekek lelkesedése
évről évre nő, ez azt mutatja, jó úton járunk. Köszönöm
a szervezők bizalmát és a fellépési lehetőségeket.
| Bodóné Polányi Tünde

A tevékeny forgatagban szemmel láthatóan jól érezték
magukat az idelátogató családok, felnőttek, gyerekek,
de a kézművesek, vásározók, előadók is. A népművészet
változatos – klasszikus vagy éppen újszerű – köntösbe
öltöztetése, megjelenítése elnyerte a közönség tetszését.
A két illetve a három nap alatt így mindenki megtalálhatta a számára megfelelő szórakozási lehetőséget,
műsort.
Örömmel dolgoztam ilyen jól összehangolt szervezőcsapatban. | Nagyné Dalmadi Teodóra
FORUM MARTINI / 2017. OKTÓBER
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Számomra a Magyar Népdal Napja magával ragadó
élmény volt. Az odalátogatók egy emberként vetették
bele magukat a kézműves vásár színes forgatagába,
és együtt élték át azt az élményt, melyet magyar
ember számára csak a magyar népzene nyújthat. Jó
érzéssel gondolok vissza rá és boldog vagyok, hogy a
részese lehettem. | Takács Réka

A 2017-es Magyar Népdal Napja és kísérő rendezvényei összességében az eddigi legszínvonalasabb programot kínálták. Az üzenet eljutott az emberekhez, a
koncertek nagyszerűek voltak, öröm volt látni a sok
mosolygós embert, családot, a rengeteg gyermeket a
forgatagban és a színpadon is. A mérce magasra lett
rakva, az egyszer biztos. | Horváth Bálint

A 2017-es évi Magyar Népdal Napját, családommal
együtt, nagyon élveztük. Mind férjem, mind a 2,5 éves
kislányom, mind jómagam megtaláltuk a számunkra
érdekes és izgalmas programot. A gyereket lekötötte a
népi játszótér és az állatok, valamint a rossz idő ellenére is megtartott bábelőadás és gyerekkoncert, férjem
élvezte a péntek, illetve szombat esti széles zenei skálán mozgó koncerteket, jómagam pedig külön örültem
a divatbemutatónak a zenei előadások mellett. Köszönjük valamennyi szervező és közreműködő munkáját!
| Szabó-Schmidt Katalin

Minden tiszteletem a BBK Központ és a MartonGazda
dolgozóié, és természetesen a fellépő gyerekeké, táncosoké, fúvósoké, közreműködőké, segítőké. | Foki Gábor

„Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés:
Íz, csín, tűz vagyon a versben, ha mesteri mív.”
Kazinczy szavaival élve:
ÍZ, SZÍN, TŰZ jelenik meg kis városunkban a már hagyományosnak tekinthető Magyar Népdal Napján.
Jó volt látni, hogy a városközpont SZÍNES forgatagában mosolygós arcú emberek köszöntek egymásra.
A fiatal Sarjú Banda TÜZES játéka bizonyította, hogy
méltán kaphattak helyet a Martonvásáron kiemelt
tiszteletnek örvendő Csík zenekar műsorában.
Új ÍZT, ízlésvilágot jelenített meg a szombat délutáni
zenés divatbemutató.
Íz, csín, tűz vagyon e 3 napban – a szervezőknek, önkénteseknek köszönhetően – melyet az eső sem tudott
elmosni. | Orbánné Molnár Anikó
FORUM MARTINI / 2017. OKTÓBER
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A HELYES
SZÁJÁPOLÁSRÓL
Már óvodáskorban „illik” önállóan fogat mosni,
ennek ellenére gyakorló fogorvosként azt tapasztalom, hogy számos felnőtt sincs tisztában
a helyes szájápolással. Tisztázzuk tehát a legfontosabbakat!
FOGKEFE, FOGSELYEM,
FOGKÖZTISZTÍTÓ KEFE
A mai, reklámokkal agyonterhelt világban nagyon nehéz
eligazodni, hogy milyen fogkefét válasszunk. A jó fogkefe
feje nem túl nagy, sörtéje puha vagy közepes, felszínén pedig hosszú és rövid sörték váltogatják egymást (nem egysíkú). Az elektromos fogkefe egyre divatosabb, ám nem elengedhetetlen kelléke a jó szájápolásnak. Annál fontosabb
a fogselyem! Vele tudjuk a fogközöket (úgynevezett kontakt
pontokat), és az íny alatt lepedéket kitisztítani. Két mutatóujjunk közé kifeszítve bevezetjük a fogközbe, úgy, hogy
közben ráfordítjuk az egyik fogfelszínre és óvatos „fűrészelő” mozgással egészen az íny alá vezetjük. Utána kihúzzuk
és ugyanabban a fogközben még egyszer, ezúttal a másik
fog fele fordítva végezzük el a tisztítást. Ily módon minden
fogközbe kétszer megyünk be, sőt utoljára, az utolsó fogak
hátsó felszínét is megtisztítjuk a fogselyemmel. A rögzített fogszabályozókhoz, hidakhoz, illetve résesebb fogakhoz
van egy különleges vastagított fogselyem („super-floss”).
Ennek a merev fele segíti átvezetni a fogközön a fogselymet, aminek középső része egy nagyobb felületű szivacsos
anyag. A fogselyem nemcsak kiváló szájhigiénés-, hanem
jó diagnosztikai eszköz is. Amennyiben azt tapasztaljuk,
hogy valamilyen fogközbe nem megy be a selyem, vagy bemegy, de kifele jövet kirojtozódik, elszakad, akkor ott valami gond van (fogkő, szuvasodás, elálló tömés- vagy koronaszél stb.). Ez esetben forduljunk mihamarabb fogorvoshoz.
Fogínysorvadásnál nélkülözhetetlen a fogköztisztító fogkefe,
ami olyan, mint egy kis üvegmosó kefe, amivel oldalról a nagyobb fogközi réseket ki tudjuk tisztítani.

FOGKRÉM
A fogkefékhez hasonlóan itt is hatalmas a választék. Nem létezik univerzális csodafogkrém, vannak
külön fogkrémek érzékeny fogúaknak, vérző ínyűeknek, dohányosoknak, és természetesen gyerekeknek.
Ejtsünk pár szót a fogzománcunk egyik alapvető alkotóeleméről, a fluorról. Nincs még egy olyan ásványi anyag vagy
nyomelem az emberi szervezetben, amelynél olyan keskeny
lenne a terápiás sáv a hatásos szuvasodást megelőző men�nyiség (1-2 mg) és a mérgező (4-5 mg) dózis között. Tekintve,
hogy a fluor az ivóvíztől kezdve majdnem minden élelmiszerben megtalálható (zöldségekben, gabonákban, halban,
húsban, tejben, fekete teában), nagyon könnyen átléphetjük az egészséges dózist. A túlzott fluorbevitel ún. fluorózist
okoz, ami enyhébb esetekben fogelszíneződéssel, súlyosabb
esetekben vese- és idegrendszeri károsodással jár. Ez utóbbi
különösen kis gyerekeknél nagyon veszélyes (lásd a keretes
írást). Mindez csak azt jelenti, hogy óvatosan bánjunk a fluoridos fogkrémekkel, ne nyeljük le őket, és időnként nyugodtan használjunk fluoridmentes fogkrémeket is.

FOGMOSÁSI TECHNIKA,
IDŐTARTAM, GYAKORISÁG
A fogmosást 10-15 perccel az étkezés után végezzük. Ezalatt
a szájban lezajlanak bizonyos öntisztító folyamatok, és a nyál
kémhatása is kedvezőbbé válik. Tudatosan segíthetjük ezt a
folyamatot, ha valamilyen lúgos étellel -pl. répa, karalábézárjuk az étkezést. A fogak külső- és belső, szájüregi felszínét ínytől fog fele irányuló seprűszerű mozgásokkal-, az őrlőfogak rágófelszínét vízszintes sikálással tisztítsuk mintegy
3 percen keresztül. A végén alaposan öblítsük ki a szájunkat.
Törekedjünk a napi háromszori, főétkezéseket követő fogmosásra, de ezeken belül az esti, elalvás előtti fogmosás a
legfontosabb (legalább ilyenkor fogselymezzünk). Ennek az a
jelentősége, hogy éjszaka minimálisra csökken a nyáltermelés, nincsenek öntisztító szájmozgások, és ezért könnyebben
romlanak a fogak. Akinek kivehető fogpótlása vagy protézise
van, a kivehető pótlásokat a szájból kivéve, ugyanúgy fogkrémmel és fogkefével mossa meg.
| Dr. Papp Huba

TUDTA?

A 2010-es évek elején a Harvard Egyetem munkatársai két kisebb, 60 ezres lakosú kínai városban az ivóvíz fluorozásának a hatásait vizsgálták. Az egyik városban éveken keresztül fluort
juttattak a vezetékes vízbe, míg a másikban nem
változtatták meg a csapvíz összetételét. Néhány
év kísérlet után megállapították, hogy a fluoridos csapvizet fogyasztó városban a gyerekek nagyobb számban küzdöttek tanulási problémákkal
és memóriazavarokkal, és ezen gyerekek átlagos
IQ-ja alacsonyabb volt, mint a kontroll csoportban szereplő gyerekek között.
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ÖTSZÁZ ÉVES A
REFORMÁCIÓ
2017-ben 500. évét ünnepli a reformáció.
A jubileum alkalmából rendhagyó módon most
nem egy könyvkritikával jelentkezem, hanem a
már legendává váló 95 tétel kiszögezésének
történetét járom körbe.
Bár beleivódott a köztudatba, hogy Luther Márton ezeket
kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára - melyet ezt
követően a „tézisek kapujaként" emlegettek -, korántsem biztos, hogy ez így történt, legalábbis vannak olyanok, akik tagadják. Erre a legfontosabb ér vük,
hogy míg Luther élt, egyetlen olyan
forrás sem jelent meg, mely említette
volna a tételek ilyen módon való közszemlére tételét.
Luther a wittenbergi egyetemen tanított, melyet 1502-ben alapítottak, és ő
volt az első, aki szembefordult a katolikus egyház tanításával, legfőképp a búcsúcédulák árusításával. Ez a pénzért
megváltható egyházi papír tulajdonképpen a gyónást helyettesítette és
egyet jelentett a lelki üdvösség megvásárlásával. A hivatalos verzió szerint
1517-ben hívei értesítették Luthert a
búcsúcédulák árusításáról, aki először
szószékről prédikált ellenük, majd
megfogalmazta, kinyomtatta és kiszögezte 95 pontból álló téziseit. Ez akkoriban mai szóval élve abszolút médiaeseménynek számított: festményeken és
metszeteken is megjelenítették, ahogy
kalapáccsal a kezében a lépcsőn áll, körbevéve katonákkal,
gyerekekkel és idős asszonyokkal.
Richard Friedenthal (német író, irodalom- és művészettörténész) volt az első, aki mind a dátum helyességét, mind pedig
az esemény megtörténtét tagadta. Egy levélre hivatkozik,

KÉSZÜLŐDÉS
A JÓTÉKONYSÁGI
VÁSÁRRA

								

Az ősz beköszöntével ismét megkezdtük a lelkes
készülődést a karácsonyi Jótékonysági vásárra.
A tavalyi évben 45 családot támogattunk 17000 Ft-os vásárlási utalvánnyal, a Karitászt 50000 Ft-tal támogattuk, a
fennmaradó összeget pedig az idei vásár alapanyagára tartaFORUM MARTINI / 2017. OKTÓBER

melyben Luther kijelenti, hogy soha nem tervezte és nem is
akarta, hogy ezek elterjedjenek. Csak néhány barátjának
mutatta meg ezeket, valószínűleg ők másolták le és kezdték
el terjeszteni.
Friedenthal nyomvonalát követte Erwin lserloh, a katolikus Luther-kutató, aki érvelését azzal támasztotta alá, hogy
az első írásos emlék Melanchton Fülöp tollából származik,
aki viszont nem lehetett jelen akkor, mikor a kérdéses kiszögezés megtörtént, hiszen 1518-ban került Wittenbergbe. Az
eredeti tételek soha nem kerültek elő, sem kézirat, sem ősnyomtatvány formájában. Luther 1517-ben valóban írt a felettesének, a mainzi érseknek egy levelet, melyhez csatolta a
tételeit, de ezeket egy vitairat alapjának szánta. Mivel bizonyítottan október 31-én küldte el, és választ várt rá, a kiszögezés nem történhetett meg azon a napon.
Természetesen a másik oldal sem
hagyta ezt szó nélkül. Gordon Rupp
Luthernek azt a levelét helyezi előtérbe, melyben barátjának a tételek hatásáról számol be. Október 31-ét követő
héten küldte el ezt a beszámolót, ami
perdöntő bizonyítékként is szolgálhatna, hiszen Rupp szerint az, hogy a tézisek ilyen röviden időn belül ennyire
ismertté váltak, nem lehet véletlen.
Valószínűleg nyilvánosan kihirdették
őket. Mindebből egy felekezeti vita
született, hiszen az evangélikusok nem
fogadták el a tagadó elméleteket, lévén, hogy a katolikusok ezzel is csökkenteni akarták a reformáció jelentőségét.
Bárhogy is történt, annyi biztos, hogy
bár akkor Luther ezt még nem tudta, de
tettével nem csak a pápa ellen lázadt fel,
hanem alapjaiban formálta át Európa világképét, legendává nőtte ki magát, és
megteremtette a reformáció alapjait.
Mivel nyilvános meghallgatáson sem vonta vissza kijelentéseit, a pápa kiátkozta, és birodalmi átokkal sújtotta, mely
egyet jelentett azzal, hogy bárki szabadon megölhette.
Luther elmenekült és végül Wartburg várában lelt menedékre, halálig (1546) itt tartózkodott.
| Takács Réka

lékoltuk. Szeretnénk most is hasonló eredményeket elérni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is várjuk a segíteni
szándékozó, ügyes kezű résztvevők jelentkezését, akik olyan
kézműves termékeket tudnak készíteni vagy felajánlani,
amelyek eladásából támogatni tudjuk a rászoruló családokat.
A közös készülődéseinket október 04-től, minden kedden
és csütörtökön, 17 órától tartjuk az Óvoda Múzeum alagsorában. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
További információk:
Dolinka Zsoltné Éva, telefon: 06 30/384-4382;
Gáborné S. Edina, telefon: 06 20/515-3950
| Gáborné Sebestyén Edina
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Felnőtt csapataink között a nőknél legjobb kapus Richter
Bernadett, míg a férfiaknál legjobb játékos Láposi Norbert lett.
Junior csapatainknál, a lányoknál legjobb játékos címet
Láposi Viktória, fiúknál legjobb kapusét pedig Szokoli
Kristóf nyerte el. Gratulálunk!

HAZAI MÉRKŐZÉSEK
(időpontok változhatnak):

HORVÁTH OTTÓ
EMLÉKTORNA

10.21 14.00 MKSE - Veresegyháza VSK .... fiú junior
16.00 MKSE - FSZE ............................ lány junior
10.28 12.00 MKSE - Százhalombatta ........ lány junior
18.00 MKSE - Mór ............................... felnőtt férfi
11.04 14.00 MKSE - Soponya ....................... felnőtt nő
16.00 MKSE - VSE Dunakeszi ........... junior fiú
18.00 MKSE - Bicske felnőtt ............. férfiaknál
11.11 14.00 MKSE - Dunavarsány .............. lány junior
		
		
| Hargitai Lászlóné

Már 17. alkalom, hogy ismét megemlékeztünk
Horváth Ottóról, a régi sportegyesület vezetőjéről, edzőnkről, csapattársunkról, barátunkról.
A minden évben megrendezésre kerülő emléktornára idén
szeptember első hétvégéjén került sor. Horváthné dr. Porvay
Judit és Orosz Tamás ünnepi beszéddel nyitotta meg a hagyományoktól eltérően, 2 napos felkészülési tornát. A meghívott vendégcsapatok szívesen vállalták a megmérettetéseket,
és izgalmas mérkőzések várták a nézőket.

MEGÚJULT
ÖNKORMÁNYZATUNK
HONLAPJA!
Ahogyan már sokan észrevehették, szeptember
végén megújult városunk weboldala!
Reméljük, az új honlap a XXI. század kívánalmainak megfelelően elő fogja segíteni a kedves martonvásári lakosokkal
történő érintkezést, megkönnyíti a városunkba látogató turisták életét, illetve átlátható információkkal látja el városunk potenciális üzleti partnereit is.

Szabják testre Önök önkormányzatuk egyik legfontosabb
kommunikációs csatornáját, és küldjék el az új felülettel kapcsolatos jobbító szándékú javaslataikat és konstruktív véleményüket a csoma.tamas@martonvasar.hu email címre.
| Csoma Tamás
FORUM MARTINI / 2017. OKTÓBER
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BÉRMÁLÁS ÉS
A KÖZÖSSÉGI HÁZ
MEGÁLDÁSA
Martonvásárra látogatott október 1-jén Spányi
Antal püspök atya, azért, hogy kilenc nyolcadik
osztályos illetve középiskolás fiatalnak kiszolgáltassa a bérmálás szentségét.
A szentmisén Martonvásár korábbi plébánosa, Schrőder Gyula
atya is részt vett, ami nagy örömet jelentett a bérmálkozóknak és a templomban megjelenteknek egyaránt. A Püspök
atya örömmel adott hangot annak, hogy a kilenc bérmálandó
fiatal mindegyike családjával együtt aktívan vesz részt az
egyházközség életében, ennek folytatására ígéretet is tettek.
A szentmise után a Püspök atya megáldotta az újonnan felújított közösségi házat, amely Martonvásár Önkormányzata anyagi támogatásával valósult meg. A fűtés és a villany

korszerűsítése mellett a helyiségek elosztásának újragondolása, új vizesblokk kialakítása, az ablakok felújítása és a
külső-belső festés vált valóra a kapott támogatásból. Közösségi házunk felvette a legnagyobb magyar közösségalapító
magyar szent, Szent István nevét, így a Szent István Közösségi Házban nyílt meg az erre az alkalomra meghirdetett Szent László-rajzverseny kiállítás is. A műsort a Villő
Énekegyüttes fellépése tette ünnepélyesebbé.
| Szilágyi Melinda

KERTBARÁTOKNAK

								
Az októberi fáradt napsugarak még átszűrődnek
az egyre vastagodó párán, a vénasszonyok nyara
visszaidézi a nyár hangulatát. A sárguló levelek
azonban egyre reménytelenebbül kapaszkodnak
ágaikba, hogy egy gyenge fuvallattal elszakítva
jelezzék a visszafordíthatatlan elmúlást.
A hajnali köd egyre gyakrabban üli meg a völgyet. A Nap
a Skorpió csillagképbe lép, a téli égboltot az Orion (Kaszás)
csillagkép uralja. Itt keresztezi egymást a Tejút és az Állatöv,
mely a déli égboltozatra, az alvilágba vezető kapu. A természet nyugodni tér.
A kertekből lassan betakarításra kerül minden termény. Mielőtt a dió, mandula, gyökérzöldségek és a burgonya a tároló
helyiségbe kerülnének, pár napig szellős helyen szikkasszuk,
majd válogassuk ki, csak az egészségesek kerüljenek tárolásra. Zöldségféléket soha ne tároljuk borospincében. Az első
fagyok után takarítsuk be a sütőtököt is. Ha szép idő van,
érdemes a fákat lepermetezni, ezzel a jövő évi munkánkat
könnyítjük meg. Kezdjük meg a tápanyag pótlást és az ásást,
szántást. A rögöket nem kell eldolgozni, hogy a csapadék és
a téli fagy mind jobban átjárhassa. A fiatal fák törzsét papírral tekerjük be, mely véd a nyulak rágásától és fagyoktól egyaránt. A fák törzsére helyezzünk hernyófogó öveket.
A gondosan előkészített talajba még lehet őszi fokhagymát
duggatni. A hónap végén telepíthetjük a szőlő- és gyümölcsoltványokat. Csak ellenőrzött, megbízható helyen vásároljunk. Az elültetett növényeket most is érdemes beiszapolni,
majd felcsirkézni. A kertben még virágzik egy-egy rózsa, de
szép csokor szedhető az őszirózsákból és a krizantémokból is.
FORUM MARTINI / 2017. OKTÓBER

Szedjük le a birsalmát. Kitűnő sajt és pálinka készíthető belőle. Szedjük fel a dália gumóit. A gyepről folyamatosan gyűjtsük össze a lehullott faleveleket és hordjuk a komposztra.
Az idei szüret a rengeteg nehézség ellenére igazi örömünnep
volt. A fürtök a sok eső ellenére gyakorlatilag hibátlanok voltak, és a mennyiségre sem lehet panasz. A kipréselt törkölyt
gondosan tömörítsük, és erjedés után elszállíthatjuk a főzdébe. A pincében szépen erjednek a borok. Erjesztésre a 15-18
C0 a legmegfelelőbb. A keletkező gázok miatt a pincékben
gondosan szellőztessünk a munkavégzés alatt. A zajos erjedés elmúltával használjuk a kotyogókat, a hordókat töltsük
fel, hogy megakadályozzuk az oxigén bejutását a borba. A
rozé borokat pár óráig, a vörösborokat 4-6 napig kell a héjon
erjeszteni, majd préselni.
Szüret után permetezzünk lisztharmat ellen, így a lehulló leveleken kevesebb kórokozó telel át. Ásással, szántással
segíthetjük a téli csapadék beszívódását a talajba. Telepítésre javasolt csemege szőlőfajták: Irsai Olivér (pálinkának
is), Belgrádi korai, Kozma Pálné muskotály, Favorit, Éva,
Vosztorg, Helikon szépe, Pannónia kincse, Dunav, Rizammat,
Kinga, Angéla. Sok új nagy szemű, tetszetős, fajta jellegtelen
ízű, telepítés előtt győződjünk meg a fajta tulajdonságairól.
| Uhrin Gábor
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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)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
szerda		
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: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
FORUM MARTINI / 2017. OKTÓBER

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

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!

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

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

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

22/460-286

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Bárdos Izabella
Czapári Zalán
Oroszi Zselyke Zoé
Szűcs Hanga

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Kecskés Dezső / 53 év
Kovács Ferencné / 78 év
Miklós Pál / 85 év
Reichardt János / 79 év
Stancsik Sándorné / 90 év
Subert Lajos / 74 év
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: november 1., 4., 5.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: október 23., 28., 29.; november 18., 19.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: október 21., 22.; november 11., 12.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ÚJ SZAKRENDELÉSEK
A MARTON KLINIK DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTBAN!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Benedek Amália Főorvos Asszony
október 12-én az alábbi rendeléseket
kezdi meg martonvásári
magánrendelőnkben:
KARDIOLÓGIA:
-EKG, 24 órás EKG
-fizikális, konzultáció, receptírás
-szívultrahang

TROMBÓZIS RENDELÉS:
-trombózis kockázat felmérése,
trombózis vérvételi panel
eredményének elemzése
-hozott leletek értékelése

DIABETOLÓGIA:
-cukorbetegek gondozása
-konzultáció, fizikális vizsgálat
-szakorvosi javaslat

Új szolgáltatásaink részleteiről (rendelési idő, árak)
érdeklődjön rendelési időben személyesen a rendelőben,
vagy a 06-70/626-4065-ös telefonszámon,
illetve tájékozódjon honlapunkon (www.martonklinik.hu).

Címünk: 2462 Martonvásár, Budai út 20.

APRÓHIRDETÉS
A martonvásári festékbolt munkatársat keres.
Jelentkezni : 06209780406 vagy martoncolor@gmail.com
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MÁR NEM CSAK
SZENTIVÁNÉJI
AZ ÁLOM
Bitó Péterrel, a MASZK (Martonvásári Színjátszók Közössége) színészével, talán inkább lelkével beszélgettünk a fergeteges sikert aratott
Szentivánéji álom premierje után megvalósulás
előtt álló álmáról, a színházról.
NÁ: Hogy lettél színész?
BP: 98-99-ben egy buliban beszálltam Provoda Jodes zenekarába énekelni. Ő mondta, hogy nem vagy te olyan rossz
hangú gyerek, elkezdtem hát hozzájuk járni. Az István a királlyal kezdtük később jött a Képzelt riport…
NÁ: Hol próbáltok?
BP: A szövegező próbák, amikor egyébként nem kapunk
helyet máshol, ott van nálam az emeleten. Aztán eljön az
ideje, hogy halálra zaklassuk Zsuzsát (Pfiffer Zsuzsanna,
BBKK igazgató – A szerk.) itt a BBKK-ban, hogy legyen olyan
kedves segítsen nekünk, ő meg beenged minket a házba,
vagy Kajászón van még hasonló lehetőség.
NÁ: Feleséged mit szól a több mint hobbidhoz?
BP: Feleségem imád engem mindenféle dologban. Imádja az
előadásokat is, csak azt nem szereti, hogy a próbák vége felé
egyre kevesebbet lát. A premier előtti egy hónapban szinte
már minden este próbálunk. De kitart mellettem, jövőre leszünk 30 éves házasok. 16 éves volt ő, én 17 mikor elkezdtünk járni.
NÁ: Jártok színházba?
BP: A Madách színházban láttam a Nyomorultakat, azelőtt
a Mamma Miát néztük meg szintén ugyanott, most készülünk a Szerelmes Shakespeare-re menni.
NÁ: Mit szeretsz a színházban?
BP: Imádom csinálni. Valaki horgászik, valaki vadászik és
többszázezerért puskát vesz magának, van aki kerékpározik,
a bicikli se olcsó, én meg színházazok és imádom a gyerekeimet, imádom amit létrehozunk, imádom ennek az egésznek
a színháznak a szagát, a miliőjét.
NÁ: Mire jó a színészkedés?
BP: A gyerekek kinyíltak, játsszanak, brillíroznak a színpadon, hatalmasat fejlődnek. Ezt teszi a drámapedagógia, ami
nem csak a színpadon hasznos, ezzel a gyerek majd az élet-
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ben el tudja magát adni. Ezt teszi Resetár Dani barátom, aki
Budapesten színházban játszik, hivatását tekintve is színészként, meg Tömő Gyuri barátom, aki rendez és mesterségét
tekintve ő is színész.
Huszonegynéhány martonvásári és környékbeli lakost „mozgatunk” már. Az előadásunkat meg körülbelül 270-en látták.
NÁ: Jól látjuk, színházat építesz?
BP: Így van, én nagyon szeretnék Martonvásárnak egy
rendes igazi színházat - és nem épületre gondolok -, igazi
rendezővel, igazi színészekkel, beleértve minket is. Gyuri
párja, Mészáros Zsuzsi - akit feltétlen meg kell említenem
-, ő írja a pályázatokat. Most is nyertünk Nemzeti Tehetség
Program Martonvásáron címmel.
NÁ: Nem csak fiatalok játszanak, idősebbek is. Őket
hogy győzöd meg?
BP: Nem kell őket meggyőzni. Sok felnőtt jött, hogy én ezt
csinálnám, én meg mindig a szaván fogom. Mindenki jöhet,
mert a színpadon születik meg mindenki.
NÁ: Mennyi időt vesz el?
BP: Rengeteget. Csak az jöjjön, aki elegendő alázattal és
teherbírással rendelkezik és megfelelő áldozatokat tud ezért
hozni. Mást ne mondjak, ha csak arra gondolunk, hogy van
egy komolyabb darab - mint most a Szentivánéji álom -,
előtte egy hétig a gyerekek nem tudtak iskolába menni. Azt
be kell pótolni, egy gimnáziumban, vagy főiskolán az horror.
NÁ: Egyszer próba közben betoppantam, megállt az élet,
mintha egy családot zavartam volna meg. Jól láttam?
BP: Igen, ez onnantól kezdve, hogy csatlakozol ez így van.
NÁ: Előadás közben milyen a hangulat?
BP: A színfalak mögött hatalmas nagy a szeretet. A Szentivánéji álom közeli és mély élmény, hogy ekkora átütő sikere
volt, hogy az előadás alatt hátul, a függöny mögötti részen
mindenki mindenkit megölelt, szorítottuk egymást, hogy
gyorsan ölelj meg öreg, mert izgulok...
A Shakespeare-i szövegek nehezek, de szinte karcoltak a
gyerekek, felmentek a színpadra, és az első betűtől az utolsóig gyönyörűen mondták.
Az előadás után meg azt éreztem, hogy kihordtam lábon
négy infarktust. Abból három halálos volt, de a negyediket
túléltem. Csak néztem, hogy mindenki pityergett, néztük,
csak néztünk, hogy a közönség állva tapsol.
Később mondtam nekik, hogy gyerekek, ezt kell megbecsülni, ezt kapjátok azért az egész heti éjszakázásért, a sok hónapos munkáért.
| Nagy Árpád
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