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KARÁCSONYI
LEVÉL
Közhely ugyan, de a karácsony nem a karácsonyfáról szól.
És persze nem is az ajándékokról. Mert az igazi ajándékaink
máshol várnak ránk.
Láttam már sok boldog családot, ahol még karácsonyfára sem tellett, de nevetéstől gyöngyözött a szenteste,
máskor meg csak szimplán figyeltek egymásra, és az év
szomorúbb napjain is élő, intenzív közösséget alkottak.
Összezártak, egy csapat voltak. Láttam már mélyszegénységben élő embereket, akiknek soha egy rossz szavuk nem volt egymáshoz. És lehet, hogy egyik napról a
másikra éltek, nem volt diplomájuk, vagyonuk, de volt
bennük fegyelem és volt bennük erkölcs. Volt humoruk és
volt hitük, amely átlendítette őket a nehéz időszakokon.
Az ünnep több mint díszkivilágítás. Mert láttunk már rengeteg pénzt elszórni felesleges tárgyakra olyan helyeken, ahol
minden volt, csak a kölcsönös tisztelet hiányzott, viszont az
élet polcai tele voltak mindenféle felesleges kacattal.
A szeretet nem más, mint figyelem, tudjuk jól. A figyelő
ember odalép, amikor hívják és akkor is, ha nem hívják. A
figyelő ember tiszteletet ad, nemcsak felnőttnek, de a vándornak, az idegennek, de legfőképpen a gyermeknek, és nemcsak karácsonykor.
Aki figyel, az talál. Visszacsatolást, gondoskodást, gesztusokat. Ez csak oda-vissza működik, s hogy ne menjünk messze,
bárhol ütjük fel a szent könyveket, azok számos passzusa is
erről szól, pedig nem ma írták őket, hanem több ezer éve.
Az Istennek tetsző élet nem a dumában és nem a műmosolyban, hanem a szorgalomban és a megvalósításban van.
Lépjünk egymás felé még egy lépést. És kezdjük el nagyon
korán. Már gyermekkorban.
Tanuljuk meg, hogy az iskola nem csak a fegyelemről szól.
Nem is csak a tantárgyak elsajátításáról. Persze ezekről is,
de még inkább arról, hogy értéket, etikai zsinórmértéket
adjunk és kapjunk. Hogy megértessük a kicsikkel, hogy lennie kell egy helynek a világban, ahol otthon vagyunk, ahova
hazatérhetünk. Ahol figyelnek ránk, ahol észreveszik, hogy
miben vagyunk gyengék, és igen, miben vagyunk jók, vagy
akár művészek. Mert minden gyermek potenciális művész.
Az iskola meg azért van, hogy mindezt kibontakoztassa, a
gyerek meg egyszerűen érezze jól magát, és közben észre se
vegye, hogy gyarapodik, több lesz, sőt, felnőtt lesz, akinek
jó esetben gyermek marad a lelke. Olyan ez, mint a politika, ami azért van, hogy a városlakó jól érezze, hovatovább
otthon érezze magát a városában, miközben észrevétlenül
tevékeny, felelős polgárrá válik jó esetben. Mert nemcsak a
zenészek, a költők és a színészek művészek. Hiszek benne,
hogy minden hivatását komolyan gyakorló ember művész,
igen, a villányszerelő, a gyári munkás, a tanár, a diák vagy
akár a politikus is.
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A jó iskola arról is beszél, hogy az identitásunk nem más,
mint a kultúránk, mert a kultúra az, ami összeköt bennünket, s nem a származás vagy pénztárcáink azonos vastagsága.
Illyés Gyulát pontatlanul idézve: csak az számít, merre megyünk és nem az, hogy honnan jövünk.
Hova megyünk? Oda, ahol magyarnak lenni befogadást, komolyságot és nagyvonalúságot jelent, ahol a szó Ady, József
Attila és Pilinszky János szava. Ahol a hazát leginkább okosan, részvéttel szeretjük, s nem melldöngetve. Ahol nem a
javainkkal és autónk márkájával versenyzünk, hanem mondjuk azzal, hogy ki tud többet idézni Radnótitól, Aranytól vagy
Szerb Antaltól, ki ismeri fel az első hangról Lisztet, Bartókot
vagy éppen Palya Beát. De vigyázó szemünket gyermekeinkkel egyetemben vethetjük akár az erdélyiekre és felvidékiekre is, van mit tanulnunk tőlük elfogadásban, vendéglátásban,
türelemben, szeretetben. Pedig építhetnének akár panaszból
is katedrálist, de negatív gondolatok helyett inkább mosolyt
adnak. Hisztijeink közepette gondoljunk rájuk és a szegényekre, akiknek valahogy mégis mindig jobban helyén van
a szíve, mint nekünk. Gondoljunk a kicsik őszinte kérdéseire, legyünk hozzájuk hasonlatosak, vagy tűnődjünk el legalább karácsonykor egy pillanatra a családot közelről csak
ritkán látó, városunkban élő Pápay-sokra, mennyi szeretetet adnak a maguk kis zárt, érzékeny világából, pedig sem
egészségben, sem szülői figyelemben nem dúskálnak. Igen,
tanuljunk a legkisebbektől. Lássunk tovább az orrunknál,
tanuljunk meg nem fiókokban, skatulyákban gondolkodni.
Mert többek vagyunk a határainknál, és sokkal többre vagyunk képesek annál, mint amit eddig adtunk egymásnak.
Szerintem az újságírás sem magáról az újságírásról szól.
Majdnem fél éve csinálom a városi lap szerkesztését, és napi
örömöt és megtiszteltetést jelent mindez. De az „újságkészítés" csak amolyan alibi ám, ahogy a jó kávézósnak is az a
vendéglátás, vagy egy jó paprikás ekészítése is az a szakácsnak, s azt hiszem egy igazi edző vagy sportember sem az
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éremért és a helyezésért csinálja, amikor dolgozik a csapatával nap mint nap.
A munkáját igazi szenvedélyként megélő ember elsősorban
a közösségépítésen, az energiaátadáson töri a fejét és azon,
hogy örömet okozzon a másiknak. Jó látni például, hogy
már a megjelenés napján rengeteg keresztrejtvény-megfejtés vagy javaslat érkezik hozzánk, érezni, hogy fontos a
városlakóknak a kölcsönös kommunikáció, hogy vannak igazi hőseink, hogy jó találkozni az állomáson és átintegetni
egymásnak az utca másik oldalára, még rövidebben: hogy jó
martonvásárinak lenni.
A munka sem a robotról szól. A munkának csak akkor van
értelme, ha hivatás. Boldog vagyok, hogy az a munkánk és
feladatunk, hogy értékes emberekkel találkozzunk, s aztán
mindezt izgalmasan megírjuk az olvasóknak. Ha csak és kizárólag arra a Forum Martini-számra gondolok, amit most a
kezükben tartanak, már akkor nagyon szerencsésnek mondhatom magam: mert jó volt találkozni egy mélyen vallásos
lánnyal, akinek a martoni röplabdázás és az afrikai feladat-

A "Martonvásárért" Alapítvány
adománygyűjtő akciójáról
A 2017 végén indult „Egyből kettőt! Martonvásári adománygyűjtés játszótérre és faültetésre” című kezdeményezésünkre – ahogyan arról már korábban beszámoltunk – a martonvásáriak számára összesen 1.487.000 Ft
adomány gyűlt össze (ebből 287.000 Ft lakossági felajánlás), így az alapítványi forrásainkkal kiegészítve ös�szességében 3.487.000 Ft-ot tudtunk a megjelölt városfejlesztési célokra összpontosítani - tudtuk meg Bártol
Botond kuratóriumi elnöktől.
„A martonvásári faültetésekre összesen 1.386.201 forintot

vállalás ugyanolyan természetességgel megy. Mert jó látni,
hogy vannak elhivatott pedagógusok, akik még fiatal anyukaként sem pihennek, hanem közösséget, kismamakórust
építenek, akiknek énekét megcsodálhatjuk majd a templomban 23-án is. Mert jó látni, hogy valaki idős emberként is
fiatallelkű sportember, aki fekvőtámaszokat nyom és világversenyre készül. És ők csak kiragadott példák a decemberi
számból, mert még sok-sok ember vár bemutatásra 2019ben is. Nagyon várom a velük való találkozást. Köszönet érte.
És végül, de nem utolsósorban: köszönöm, ha elmondják, mit
gondolnak az újságról, köszönöm, ha ötleteket adnak, ha kritizálnak, hogy jobbak legyünk, és köszönöm, hogy szeretik
a lapot. Mert ez az Önöké. Köszönöm, hogy megismerhettem
közelről sokukat. Hálás vagyok érte nagyon.
Boldog karácsonyt kívánok, tisztelettel és barátsággal:

| Prieger Zsolt • főszerkesztő

tudtunk fordítani, amelyből a Rákóczi utcában és a Beethoven Általános Iskola udvarán telepítettünk nagyméretű facsemetéket. A fennmaradó 2.100.799 forintot – a
Kuratórium döntése értelmében – az Ilyés Gyula téren
kialakítandó új játszótér berendezéseire szánjuk. Ugyan
ez az összeg önmagában nem elegendő a játszótér teljes
körű kialakításához, ám a város vezetése azt a felajánlást
tette, hogy kiegészítik a rendelkezésre álló forrást, továbbá, hogy a Martongazda segít a gyermekeknek szánt eszközök telepítésében. A munkálatokat várhatóan 2019. II. és
III. negyedévére tudjuk ütemezni. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a pénzadományokat, illetve az önkormányzat
és a Martongazda Nonprofit Kft. segítséget” - mondta az elnök.

Jónak lenni jó!
Ha kivonjuk a szegénységet az evangéliumból, nem érthetjük
meg Jézus üzenetét – hangsúlyozta Ferenc pápa. Jézus Krisztus születésének havában a martonvásáriak szociális érzékenysége is kiteljesedik, 2018 decemberében is sokat tettünk
a helyi rászoruló családokért, közösségeinkért. A Magyar
Élelmiszerbank városunkban megrendezett év végi adománygyűjtésén 616 kg tartós élelmiszert ajánlottak fel a
martonvásáriak, tudtuk meg Tiliczki Jonatántól, a civil szervezet munkatársától. Az évről évre visszatérő gyűjtés felajánlásaiból készített 120 adománycsomagot a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat december közepén juttatta el a
Martonvásári járás nélkülöző családjai számára. A védőnők
által szervezett adománygyűjtésre is nagyon szép számmal
érkeztek felajánlások, ezeket december 6-án szállították
házhoz a martoni gyerkőcöknek.A december második szombatján megrendezett 16. Karácsonyi Jótékonysági Vásáron az
árusok bevételeiből, a becsületkasszákból és a direkt támogatásokból rekord összegű, több mint egy millió forintnyi
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adomány gyűlt össze, melyet a Martonvásári Gyermekekért
Alapítvány az általános udvarának parkosítására fordít.
A korábbi évekhez hasonlóan, martonvásári civilek idén decemberben is megvendégelték a szociálisan rászoruló helyi
családokat a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.
A Szeretetvendégség elnevezésű helyi kezdeményezésről a
januári Forum Martiniban olvashatnak bővebben. Támogassuk továbbra is ezeket az évről évre visszatérő közösségmegtartó jó gyakorlatainkat, és gondoljunk a jövőben is a nálunk
kevésbé szerencsés embertársainkra: „Az adakozás nem csupán másoknak ad életet, de neked is”!
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AFRIKÁTÓL
A MARTONI
KARÁCSONYIG
Gyulay Sarolta fiatal kora ellenére felelős
keresztény, egy katolikus világszervezet
közelmúltban Afrikában megválasztott
tisztségviselője, aki a hitet boldogító
ügynek tekinti, nem valami komolykodó,
felnőttes elfoglaltságnak. A gyermeki
szeretet még mindig ott van a szívében,
Istenét becenévvel illeti, arcának mimikája a
mosoly és a nevetés között mozog. Boldog,
ha adhat, és mindennek tud örülni. És nem
mellesleg meggyőződéses martonvásári.

- Találtad a hited, megtalált a hit, „kiimádkoztad” vagy
csak úgy megkaptad?
- Erős katolikus család a miénk, tehát mondhatnám, hogy
csak úgy kaptam a hitemet a szüleimtől, de ez mégsem lenne
igaz teljesen, csak félig. Szerető, keresztény családban nőttem fel, de tudom azt is: hogy valakinek élő hite legyen, magának is rá kell találnia a hitre a kapott hite mellé, ezt nem
lehet megúszni. Mert mindenkinek kell egy személyes megtérés is. És ezt a kegyelmet megkaptam én is.
- Akkor ez egy dupla adomány? Vagy csak működött a
kegyelem?
- Adományként élem meg, mégpedig kivételes ajándékként,
de persze kegyelemként is, de erre meg mondhatnám, hogy
igazából minden kegyelem. Hitet kaptam kisgyerekként,
aztán meg „igazából” is a sajátommá vált.
- Vannak, akik csak úgy „kényelmesen” hisznek, mondjuk vasárnap - persze, az sem kevés - és vannak, akiknek meg az egész életét irányítják a spirituális tapasztalatok.
- Én a mindennapokban is jól, olajozottan működő hitet kaptam otthonról, ráadásul igazi család-példával együtt. A szüleim általános iskolába is együtt jártak már, de aztán csak
később, éppen egy közös hittanóra tartása közben szerettek
egymásba. Visszatérve a kérdésre, vicces módon annak, aki
nem kapta születésével a hitét, annak csak egyszer kell megtérnie. Aki meg ebből jön, annak meg kell érnie és persze
térnie másodszor is, meg kell kapnia önálló individuumként
is a hitet, nemcsak mint hagyományt és DNS-t. E másodszori
„megtérésnek” nem kell feltétlenül villámlásszerű, nagy eseménynek lennie, de mély hatást kell hogy gyakoroljon az
emberre. A megtérés lehet annyi is „csak”, hogy például megérik a hited.
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- A tiéd mikor érett meg?
- A Lelkes Napok nevű karizmatikus katolikus ifjúsági táborban kaptam az első igazán nagy lelki löketet, ez részben
személyekhez, apró csodákhoz, történésekhez köthető, s ezek
mind-mind a Főnire hangolnak…
- Hogy kire?
- Főnire, azaz Főnökre, Istenre. Igen, ilyen személyes viszonyban vagyunk. És mindennek úgy kell lennie, ahogy van, mert
azt ami van, Ő akarja. Van egy kedvenc mondásom, hogy a
Véletlen az Isten művészneve.
- Akkor hol az ember saját akarata, szándéka?
- Ez olyan, tudod, mint amikor egy jó apa vagy anya nagyon
jól ismeri a gyermekét, és tudja, hogy milyen döntést fog
hozni, de attól még a gyerek hozza a döntést. Így van ez Istennel is. Attól még mert Ő mindenkinél - még saját magadnál is - jobban ismer, te döntesz. Az hogy ezekből a Főni mit
tud kihozni, az már nem az én feladatom, nekem csak hinnem
kell és jót tenni.
- Van a személyes hit és a társadalmilag érzékeny hit.
Te mindkettőt birtoklod, hiszen igazi közösségi ember
vagy. Aztán van olyan is, és ez is te vagy, aki funkciókat vállal. Mindig ilyen kis nyüzsgő voltál?
- Nem, ez kialakult. Régen nagyon nem szerettem szervezkedni, közösséget építeni. Amikor a BME-re bekerültem,
akkor tanultam meg igazán a közösség életében résztvenni,
programokat szervezni, mentorálni, és aztán később meg is
szerettem mindezt csinálni.
- Milyen az egyetemen kereszténynek lenni? Amolyan
„fehérhollóság”?
- Az egész informatika híres arról, hogy nem egy feltétlenül
keresztény közeg, ezt sokszor éreztem is. Volt olyan is, amikor úgy gondoltam, hogy „hülyének” néznek, vagy nem tud04

tam eldönteni, hogy éppen sírjak vagy ne sírjak azon, amivel
éppen megtaláltak. Egyébként azok állnak ehhez a kérdéshez támadólag, akik korábban mély sebeket kaptak, és ezek
„beszélnek” belőlük, nem önmaguk. Sokan sokféle előítéletekkel bírnak sajnos. De ezek a sebek gyógyíthatók.
- Mi a válasza a fiatal keresztény értelmiséginek?
Vitázni szoktál?
- Nem vagyok konfrontatív ember, de mivel hitem személyes
hit, ezt tudtukra is adom egyből. Tudják meg, hogy ez egy
tapasztalás, nem valami „képzeltbarát”-játék. Ilyenkor csak
azt tudom mondani, hogy a Főni van és szeret engem. És
hogy ez egy kapcsolat. Egy igazi kapcsolat.
- Honnan a Főni elnevezés?
- Nemcsak „főnököt” jelent, az én fejemben sokkal inkább az
„édesapá”-val van kapcsolatban. Apa szokott azzal viccelődni, hogy Főninek szólít barátokat/rokonokat. Ezért nekem
erről mindig ő jut eszembe, mint ahogy a személyes kapcsolatom Istennel is egy komoly szülő-gyerek kapcsolat. Emellett próbálok úgy élni, hogy Isten vezesse az életemet, hogy
nála legyen a kormány, ő legyen a főnök. Lehet hogy bizalmas elnevezés, de nem bizalmaskodó akar lenni. Ez is inkább
csak a személyes kapcsolatunkat hangsúlyozza, akivel jóban
van az embert, azt általában a becenevén szólítja.
- Szokták kérdezni tőled, hogy miért kell a hívő embernek
egyáltalán az egyházhoz tartozni? Mert sokszor előjön
bizonyos beszélgetésekben, hogy a legtöbb kritika nem is
az istenhit kritikája, hanem inkább egyház bírálata.
- Az egyház mindenekelőtt egy Jézus alapította közösség, „az
én nevemben tegyétek azt, amit tesztek” építménye. És ezekben a szavakban megtartó erő van. Hiába emberi konstrukció is részben, de elsősorban isteni épület. Méghozzá olyan,
ami élő, ami felemel és segít, amikor éppen szárazság van és
hullámvölgy.
- Karizmatikus közösségbe jársz. Mintha ez a fajta vallásos attitűd frissességet vinne a néha csikorogva
forgó hatalmas gépezetbe.
- Így is van, mert a karizmatikusság a Szentlélektől jön. Persze nem mindenkinek jön be ez a fajta fiatalos, kicsit harsányabb, oldottabb, lendületesebb hitgyakorlás. Afrikában is
láttam ezt a fajta „lelkesült” vallásossságot és ez aztán elkapja az embert, megmozgatja és energiával tölti fel. Sokkal
Szentlélek-központúbb az egész. Élő tűz, s ez az, ami mindent felbolygat. Minden rosszat elsöpör. A katolikus karizmatikusság terjed, és nemcsak a fiatalok között. Ugyanolyan
szentmiséink vannak, maximum hangosabbak vagy zeneileg
közelebb állnak a mai korhoz. Olyan mint egy úgynevezett
„gitáros mise”, az is jobban hat egy fiatalabb lélekre.
- Hogyan keveredtél Afrikába?
- Elsősorban a KALÁSZ-nak köszönhetem, ami a World Union
of Catholic Women's Organisations-hoz tartozik mint részegység, és ide minden alszervezet delegál küldöttet. Aki eddig a nemzetközi kapcsolattartó volt, annak az édesanyját
kellett ápolnia és így véletlenül jött ez az elhívás Szenegálba,
de hát mint tudjuk, véletlen nincs. Jó alkalom volt és nem
volt véletlen. A világ minden tájáról voltak és nagy élmény
volt. Az, hogy engem küldtek ki, nagy megtiszteltetés, örültem ennek a kihívásnak. Mint az kiderült, az előző küldött
tagja volt az elnökségnek is, amely helyet a KALÁSZ szeretett
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volna megtartani, így nekem ezt a felelősséget is magamra
kellett vállalni. A közgyűlésen szerencsére sok időt tölthettem más országokból, kontinensekről érkezett fiatal lányokkal is, és velük nagyon jól össze is barátkoztunk. Valahogy
azonnal tudtunk mély, komoly és fontos dolgokról beszélgetni. Az egész közgyűlésen nagyon kihangsúlyozták a fiatalok
szerepét, és mivel mi meg nagyon lelkesek lettünk, kérésünkre meg is alapíthattuk a WUCWO Youth Committee-t.
Engem beválasztottak az elnökségbe, így hát én lettem a fiatalok képviselője, és a committee névleges vezetője - mivel
jelenleg inkább egy baráti csoportként működünk. Az első
projektünk már el is kezdődött: december 12-től karácsonyig
minden nap közzé fogunk tenni egy imát (a WUCWO mindhárom hivatalos nyelvére, angolra, spanyolra, franciára lefordítva), amit mi írtunk, hogy így segítsük a tagszervezeteknek karácsony szent ünnepére való felkészülését.
- Mik voltak az alaptémák?
- A közgyűlésen a téma a nők világban elfoglalt helyzete, és
hogy a WUCWO milyen célokat tűzhet ki maga elé az elkövetkező 4 évre. Alapvetően 5 téma volt: az egészséges Föld és
a környezetvédelem, a családok és azon belül is a legvédtelenebbek védelme (nők, megszületett és még meg nem született gyermekek), nők elleni erőszak és diszkrimináció csökkentése, a szentségre való törekvés és az új technológiák
helyes használata, és az erre való oktatás. Már alig várom,
hogy mindezekben a szekciókban tevékenykedjünk. Mivel mi
fiatalok a világ minden részéről érkeztünk, ezért nagyon más
kultúrák, szokások és életkörülmények között élünk, óriási
élmény volt megtapasztalni, hogy mennyire különbözünk és
mégis mennyire egyek vagyunk.
- Mennyire volt rád hatással az afrikai szabadabb,
szenvedélyesebb kereszténység? Vagy el voltatok egymástól szeparálva?
- Egyáltalán nem és nagy hatással volt rám az a szabad és
lendületes istenhit, ami belőlük áradt. Bulisan élik meg a
hitüket, egy ima is kicsit más ott. Azt is nagy lelkesedéssel
mondják, akár énekkel és tapssal előadva.
- Ők akkor mondhatjuk, hogy alapból „karizmatikusak”,
nem?
- Igen, ez találó! Átadják magukat a hitnek, a teljes egyéniségüket, igen. Lehet, hogy nekünk is többször ezt kellene
tennünk.
- Mit rontunk el? Mit kellene másképp csinálnunk még?
- Sütnie kellene rólunk a hit pozitív hatásának, az élethez
való hozzáállásunkon kellene természetesen megnyilvánulnia az Istenhez való tartozásunknak. Mindenki lássa rólunk
azt a természetességet, amikor erről beszélünk, ne tartsuk
titokban, beszéljünk róla, hogy például voltam a hétvégén
egy misén vagy egy lelkigyakorlaton, és váó, mennyire király
volt. Merjünk erről beszélni, merjünk megnyilvánulni. Valamelyik nap ebédszünetben olvastam egy könyvet az imádságról és odajött hozzám egy fiú és éreztem, hogy hatással
volt rá, amit a könyvről meséltem neki. Érezte, hogy a hitemtől vagyok energikus és az imádságoktól, amiket az Úrnak
mondok. És az a jó ebben, hogy ezt bárhol a világon lehet
képviselni. Afrikában vagy a karácsonyi Martonvásáron,
igazából egyre megy.
| Prieger Zsolt
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Jól haladnak az Egészségház munkálatai

December elején elkezdődött az új épületszárny tetőszerkezetének kialakítása, így kedvező időjárás esetén akár még az
idén elkészülhet a tetőfedés is. A közösségi médiafelületére
feltöltött videójában Horváth Bálint alpolgármester elmondta,
hogy az önkormányzat tervei szerint már 2019. szeptemberére átköltözhet a gyermekorvosi, a fogorvosi és a védőnői
rendelés is az Egészségház új épületszárnyába.
A komplex egészségügyi fejlesztés az Európai Unió és a magyar
állam társfinanszírozásával, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében valósul meg. Mivel a beruházás az
elnyert 87,75 millió forinton túl jelentős önkormányzati saját
forrást is igényel (103,22 millió forintot), így a teljes önrész fedezetének hiányában a meglévő háziorvosi rendelő
épületét érintő korszerűsítési munkálatok megvalósulása csak 2020-2021ban várható.

Épül az új könyvtárépület, jövőre
kibővül az Óvodamúzeum

Ősz végén elkezdődtek az új martonvásári könyvtárnak
helyet adó, korábban a Beethoven Általános Iskola tantermeit befogadó Szent László úti Járási Hivatal toldaléképületének átalakítási munkálatai is. A jövő évben
átadásra kerülő új könyvtárépületbe új bútorok, tanulást
elősegítő informatikai eszközök és szoftverek, illetve új
könyvek is érkeznek majd.
A könyvtár átköltöztetésével, az Óvodamúzeum épületében felszabaduló terület a múzeum tárlatának interaktív kibővítését és a műemlék épület kisebb felújítását
teszi lehetővé.
Martonvásár Város Önkormányzata mindkét projekt
megvalósítására sikerrel pályázott az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretében, melyek az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 100%-os támogatási intenzitásával kerülnek finanszírozásra.
Az „ÉLd át, tanuLd másképp és fejLődj könnyedén a
megújult könyvtárban” című támogatási kérelmére
65,56 millió forint vissza nem térítendő támogatásban
részesült Martonvásár Város Önkormányzata, „A tudás
bölcsője a martonvásári óvodatörténeti gyűjtemény” című projekt megvalósítására pedig 59,76
millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el városunk.
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Célegyenesben az Ifipark
2017. júniusában született döntés arról, hogy az Európai
Unió és a magyar állam 460 millió forinttal támogatja „A városközpont környezettudatos megújítása
Martonvásáron” című projektet. Ennek a nagyszabású
városfejlesztési csomagnak az újabb elemeként kerül
megvalósításra az Ifiparkként elhíresült, új Malom
utcai rekreációs terület is. A fiataloknak és a „régóta
fiataloknak” szánt felnőtt játszótérre december első
felében érkeztek meg a sakk és ping-pong asztalok,
helyükre kerültek a testépítés céljából létesített street
workout eszközök és a könnyedebb testmozgást kiszolgáló street fitness berendezések, továbbá elkészült
a streetball pálya is.
Lapzártánkat követően december végéig elkészül a
közösségi pavilon, a vandálbiztos vizes blokkok, továbbá a várva várt görpálya is. Ha az időjárás kedvez a
munkálatoknak, akkor az új park már december végén
hivatalosan is megnyitja kapuit az aktív és a kevésbé aktív pihenési formákat preferáló martonvásáriak
számára.
Óvjuk közös értékeinket, használjuk felelősen a jövőben a parkot.

Városszéli útfelújítások
2019. tavaszán kezdődhetnek meg a jelenleg köves, murvás
és töredezett aszfalt burkolatú Damjanich utca (7. sz. főút
– Jókai u. között) és Orbánhegyi út (M7 autópálya felüljáró –
Gesztenyés út között) úttesteinek új aszfaltréteggel történő
felújítási munkálatai. A tervezett új aszfaltburkolat a Damjanich utcában 5,75 méter szélességben kerül kialakításra, az
Orbánhegyi úton pedig 3 méter szélességben. Az Orbánhegyi
út esetében 4 darab aszfaltburkolattal ellátott kitérő öböl is
megvalósul. Az útfelújítások mellett Martonvásár Város
Önkormányzata egy tolólappal felszerelt 50 lóerős Tuber
traktort is beszerzett a helyi utak karbantartásához.
A projekt a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében, az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg, melynek 145,87
millió forintos összköltségéből 36,58
millió forintot kell biztosítania saját forrásainak terhére Martonvásár
Város Önkormányzatának.
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Kitiltják a kamionokat!
Eredményesek voltak Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő és Szabó Tibor
polgármester novemberi tárgyalásai,
amelyeket a városunkon áthaladó megnövekedett kamionforgalom ügyében
folytattak le az illetékes minisztérium
képviselőivel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára november végén arról tájékoztatta önkor mányzatunkat, hogy a
közeljövőben ki lesz tiltva városunkból
a nem célforgalmat megtestesítő tranzit kamionforgalom.
Lapzártánkat megelőző órákban érkezett szerkesztőségünkhöz a hír, hogy
a Magyar Közút Nonprofit Zr t. 2018.

december 18-tól kezdve hivatalosan is
életbe lépteti a Budai úton a 7,5 tonnát
meghaladó tehergépjárműveket korlátozó közlekedési módosítást. Ennek
értelmében megszűnik az M0-s autópálya felújítási munkálatai miatt kialakult, városunkon áthaladó egérút a
tranzit kamionforgalom számára. A
tiltás már az M7-es autópálya lehajtóinál figyelmezteti a teherautó-sofőröket,
így mostantól csak a helyi áruszállítás
érdekében hajthatnak le szabályosan az
autópályáról érkező nehézgépjárművek.
A teherforgalmat korlátozó táblák betartását a rendőrség és a martonvásári
közterület-felügyelet is ellenőrizni fogja, ahogyan azt november közepén is
tették a Martonvásár-Ráckeresztúr kö-

Megéri a tehetségükre
koncentrálniuk a helyi fiataloknak
Amint azt Széll Anettől, a Martonvásári Polgármesteri
Hivatal munkatársától megtudtuk, Martonvásár Város Önkormányzatának ösztöndíjpályázatain az idei évben összesen
9.221.090,- Ft fizettek ki a sikeres pályázóknak.
Az első félévben a tanulmányi eredmények függvényében
megítélhető támogatások keretében az általános és középiskolások közül 47-en voltak jogosultak támogatásra. (12 középiskolás és 35 általános iskolás). A megítélt támogatás
összege: 2.303.500,- Ft volt. A felsőoktatásban tanulmányokat
folytatók közül 5 fő pályázott. Részükre összesen 375.000,- Ft
összegű támogatást fizettek ki.
A művészeti ágakban eredményes diákok közül öten nyújtottak be pályázatot. A támogatási összeg esetükben 250.000,- Ft
volt. A sportban tehetséges tanulók közül hárman pályáztak.
Részükre összesen 150.000,- Ft került megállapításra.
A 14 év alatti gyermekek táboroztatásához 51 gyermek
részére állapított meg támogatást a Humán Bizottság,
1.623.590,- Ft összegben. 2018. évben a helyi rendelet módosításával lehetőség nyílt a nevelésbe vett kiskorú gyermekek
vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett,
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek táboroztatási költségeinek támogatására. 2018-ban 16 fő pályázó ös�szesen 800.000,- Ft támogatásban részesült.
A második félévben az általános és középiskolai tanulmányokat folytató diákok közül 43 fő pályázott sikeresen. Részükre 2.594.000,- Ft került megállapításra. A felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatók közül hatan pályáztak, ők
675.000,- Ft támogatásban részesültek. A művészeti ágakban tehetséges tanulók mindössze hárman pályáztak, a részükre megítélt támogatási összeg 250.000,- Ft volt. A sportokban kiemelkedő diákok közül hárman nyújtottak be
pályázatot. A támogatási összeg esetükben 200.000,- Ft volt.
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zött szakaszon. A két napos ellenőrzés
során 9 szabálytalan kamionvezetőt büntettek pénzbírságra, illetve több ízben
büntetőfeljelentés is kísérte a tehergépkocsi-vezetők figyelmetlenségét.

Kamatmentes hitel az alacsony
rezsiért!

Növelje lakásának értékét, és takarítsa meg az energiaköltségek nagy részét az Európai Unió által nyújtott
kamatmentes lakossági hitelprogram igénybe vételével!
A GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú Hitelprogram forrásai
döntően a fűtési rendszerek korszerűsítését, a hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, valamint a megújuló
energiaforrások (napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk, vagy korszerű faelgázosító berendezések) beépítését szolgálják.
A Magyar Fejlesztési Bank által folyósított, visszatérítendő, 0%-os támogatás keretében családi házak, társasházak, hétvégi házak és üdülőházak esetében 500
ezer forint – 10 millió forint kölcsönt vehetnek igénybe
a magánszemélyek, a társasházak és a lakásszövetkezetek. A hitel futamideje maximum 20 év lehet, és
mindössze 10%-os önerőt kíván meg.
További részleteket a Magyar Fejlesztési Bank honlapján talál. Forrás: MFB.hu

Kibővült a Brunszvik Teréz Óvoda

December 10-én hivatalosan is birtokba vehették az ovisok a
Brunszvik Teréz Óvoda újonnan kialakított, korábban félkész
állapotban lévő épületszárnyát. A beruházás a Belügyminisztérium 24,75 millió forintos támogatásával és a martonvásári önkormányzat 1,3 millió forintos önerejének biztosításával
válhatott valóra. A fejlesztés során bordásfallal ellátott tornaszoba, gyermekbútorokkal berendezett két kis fejlesztő
helyiség, beépített irattári szekrényrendszer, új vizesblokk,
akadálymentesítést szolgáló rámpa és egy új szélfogó került
kialakításra. A pályázat révén új óvodai játszó-, fejlesztő és
logopédiai eszközök beszerzését is meg tudta valósítani
Martonvásár Város Önkormányzata, továbbá a következő
hetekben egy 4,2 kWp-os napelemes rendszer is felkerül
majd az óvoda déli tetőfelületeire.
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MARTONI PORTRÉ

ARANYÉREM,
NYOLCVAN
FÖLÖTT
KASSAI FLÓRIÁN

Különleges interjúalanyunk többek között arról
mesél lapunknak, hogy izgul-e még az ember
nyolcvan felett egy világverseny rajtjánál;
hogyan lehetett fizetésemeléshez jutni az egykor
volt egyetlen szocialista bank elnökétől; hány kiló
súlygyarapodással járt martonvásári polgárrá
válni, és persze mi hiányzik még neki, hogy
tökéletes legyen a felkészülés a 2019-es
Masters Evezős Világbajnokságra,
ahol mondanunk sem kell: aranyesélyes.
Erre nem voltam felkészülve. A Budai úti ház fogadószobájának az asztalán csinos paksaméta vár. Komplett sajtóanyag
Kassai Flóriánról, aki 85 évesen is sorra nyeri a korosztályos
evezős bajnokságokat. Készítette maga Kassai Flórián. Benne fotók, eredménylista, két DVD és egy pendrive-on cikkek,
képek, egy Életmód Program című szakdolgozat. Meg egy
önéletrajz.
Én olvasom, Flórián pedig élettel tölti meg a száraz adatokat.
„1933-ban születtem Nagykanizsán. Egész életemben sportoltam, versenyeztem és még ma is versenyzek. 8 éves koromtól az általános iskolában úszóbajnok voltam több versenyszámban” - olvasom, és jön a szóbeli kiegészítés: - „Hamar
felköltöztünk onnan Budapestre az édesanyámmal. Ő a házmesterkedés mellett mindent megtett, hogy belőlem rendes
férfit faragjon, mondjuk egy bankárt. Így nagyon örült, hogy
bejutottam a gazdasági középiskolába és onnan az egyetemre, közgazdász szakra. Később kerékpároztam, futottam és
szinte naponta úsztam Budapesten a Nemzeti Sportuszodában. A Közgazdasági Egyetem elvégzése után a Magyar
Nemzeti Banknál revizorként dolgoztam és a Bank Túraevezős
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Szakosztályába bekapcsolódva több díjat nyertem. Na igen,
az uszoda volt a második otthonom" - folytatja Kassai Flórián.
- „Minden reggelem ott indult, onnan mentem a munkahelyemre, a Magyar Nemzeti Bankba. Revizorként bejártam az egész
országot, minden bankfiókba eljutottam, mert akkoriban más
pénzintézet nem működött, csak az MNB. Az evezés pedig a
társaság miatt volt. Öröm volt evezni, öröm volt a klubtársakkal lenni. Mai szemmel nézve hatalmas túraevezőseink,
kielboatjaink voltak, meg kellett velük küzdeni, de rögtön
megvolt a sikerélményem. Az első Horányig tartó túraversenyünkön pont abba a négyesbe kerültem, ami nyert. És jó
volt a hangulat is. Elmondok erre egy történetet. Talán 1960ban lehetett, amikor megismerkedtem egy hölggyel, és elhívtam az evezősklubba. Ő fürdött, én a stégről figyeltem.
Mellém ült egy nagydarab, szőrös mellű fickó, és annyit
mondott, milyen csinos a hölgy, olyan, mintha maga Poppaea
fürdene a szamártejben. Erre én meg kicsit mérgesen válaszoltam, hogy olyan kár, hogy itt a banknál nem becsülik
meg a dolgozókat, mert olyan alacsony a fizetésem, hogy
még egy italra sem tudom meghívni. A nagydarab hümmögve elment, majd jött a helyére az evezős szakosztály igazgatója, és kérdezi, mit beszéltél te Sulyok elvtárssal, a bank
elnökével? Na fel voltam készülve, hogy kirúgnak, de harmadnap jött az értesítés, hogy elnöki utasításra előléptetnek,
és 200 forint fizetésemelést kapok.”
„A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klubnál szkiffben és non
cox pair oar hajókban eveztem hosszú éveken keresztül. Közben megszereztem a Testnevelési Főiskolán az edzői oklevelet, és a MTK-nál dolgoztam edzőként, közben eveztem és
versenyeztem is. Albert Flóriánnal, az FTC aranylabdás csatárával egy osztályba kerültem a TF-en” - mondja az evezős
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bajnok. - „Nagyon rendes, segítőkész embernek ismertem
meg. Többször segített nekem edzéselméletből. Neki azért
könnyebbek voltak a vizsgái, nekem egy női nyolc pár evezős
csapat egész évi edzéstervével kellett előállnom, tőle meg
azt kérdezték, hogy na Flóri, mi van most a Fradival?”
„Mintegy 20 évig vezető állásokban dolgoztam, de a munka
mellett is jutott időm a sportomra, nem hagytam abba a
rendszeres testmozgást, evezést” - folytatódik az önéletrajz.
- „Na igen, a Magyar Nemzeti Bank után főkönyvelő lettem,
ahol arra kellett vigyáznom, hogy ne lopjanak” - jön a meglepő visszaemlékezés. - „Akkoriban furcsa idők jártak. Még
Nemzeti Bank-osként jártam egy vendéglátóipari vállalatnál
a főnökeimmel, átnézni a pénzügyeiket. Sok az eltűnt fogyóeszközünk - panaszkodott az igazgatójuk.
- Lopnak? - Igen - jött a kendőzetlen válasz. Kevés a bérük,
meg kellene emelni. - Azt nem lehet, inkább lopjanak. Hát
igen, a szocialista rendszerben a bér szentség volt, alapvető
politikai kérdés.”
„Aztán elkerültem az Anilin nevű vállalathoz, ahol segítettem az ország egyik első számítógépes rendszerét kiépíteni,
beüzemelni. Emlékszem, ez egy, a KFKI-ben készült TPA
1148 volt, lyukkártya helyett már diszkekkel. Ekkor jártam
ipari vezetőképzőbe, ahol nemcsak vállalatirányítást tanítottak, hanem Cobol és Pascal számítógépes nyelven programozást is. Nagyon szeretem a modern technikát" - mondja
Flórián, és jelzésértékűen kicsit feljebb húzza a melegítője
ujját, hogy jól láthassam a csuklóján az okosórát -, és az akkor
csúcstechnika volt.”
„2006-ban Martonvásárra költöztünk a párommal, így a közeli Velencei Tavi Sportiskolában/VVSI/ biztosítottak számomra az evezéssel kapcsolatosan mindenféle edzési lehetőséget, így ergométerezést is” - olvasom tovább az életrajzot.
- „A nyugdíj meg a leköltözés Pestről túl nagy nyugalmat
hozott” - meséli Flórián. - „Ugyan barkácsolgattam, nyírtam

a füvet - a szomszéd kérdezte is, miért körkörösen csinálom,
csak nem ufóleszállót akarok-e; tőle tudtam meg, hogy hos�szában azért sokkal könnyebb -, de azt vettem észre, hogy 90
kiló vagyok, és jöttek a problémák. Ezért kezdtem ismét
sportolni, és azóta majd’ húsz kilót le is adtam.”
„2013-tól ismét versenyszerűen folytattam az evezést. 2013ban a kategóriámban legyőztem az Európa-bajnokot és így
lettem aranyérmes. 2014-ben szintén ugyanazzal az eredménnyel győztem. A VVSI/ igazolt versenyzőjeként 2016. január 16-án Győrben az Európa-bajnokságon - kategóriámban
egyedüliként - megszereztem az ergométer aranyérmet. Másnap, 17-én, az országos bajnokságon az ergométer versenyben
ismét aranyérmet vehettem át. Az akkori szövetségi kapitány
szerint örökös bajnok lettem. Azért ez nem volt egyszerű,
hogy egyedül indultam és nyertem. Amikor megláttam a győri
Audi Arénát, ha még ott lett volna mögöttem a taxi, ami elhozott, visszavitettem volna magam a szállásra. Szerencsére
már elment, így megcsináltam a távot, és nyertem.”
„2016-tól egy fiatal villamosmérnök hallgatóval készülök
egy hajóban, mivel a korosztályomban nincsen társam. A
célom a 2019-es, a Velencei-tavon, Sukorón megrendezésre
kerülő Masters Evezős világbajnokság megnyerése. Ez lenne
a sportpályafutásom lezárása. A magyar zászlót biztosan
felhúzzák, de jó lenne középen látni” - folytatja Flórián.
- A hazai víz előnyt jelent, és tavasztól remélhetőleg igazi
versenyhajóban edzhetek, de kellene még egy-két dolog.
A mostani szobai evezős gépemet egy kicsit át kellene alakítani, hogy jobban utánozza az evező mozgását. A rajz megvan, egy gömbcsukló kellene rá, de én nem ismerek egy hegeszteni tudó embert sem itt Martonon. Nem ismer valakit?
Szóval, kedves Fórum Martini-olvasók, tud valaki segíteni
egy hegesztéssel egy sportembernek, hogy jövőre, 86 évesen
evezős világbajnok lehessen?
| Busánszky Lajos

egyedüliként egyesületünk (MartonVál Sakkegyesület)
ifjúsági játékosa, Szijjártó Zoltán kerekedett felül Csomon,
amihez ezúton is gratulálunk!

Sakk és Lego minden mennyiségben
„November 24-én immár nyolcadik alkalommal rendeztük
meg Martonvásáron az id. Pammer Endre Fejér megyei
gyermek és felnőtt sakk körversenyt. A megmérettetéssel
párhuzamosan ismét megrendeztük a várva várt Lego kiállítást és versenyt is” Dolinka Zsolt lapunknak elmondta, hogy
a sakk- és a legkedvelő versenyzőink remek környezetben,
kitűnő vendéglátás mellett küzdhettek meg a helyezésekért.
A rendezvény díszvendége Csom István olimpiai bajnok
nemzetközi sakknagymester volt. A gyerekek nagy tisztelettel hallgatták tanácsait, és a verseny végén a legjobb
10 versenyzőnek szimultánt is adott. A játszmák során
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A MartonVál sakkozóinak novemberi eredményei:
Amatőr kategória: 2. helyezett: Eisenbacher Zsolt, 3. helyezett:
Kárász Péter | 3. korcsoport: 2. helyezett: Körtélyesi Richárd,
4. helyezett: Szijjártó Zoltán
A MartonVál játékosainak jelenlegi helyezése a Fejér
megyei sakk körversenyében:
1. hely: Molnár Kira 23.5 pont, 4. hely: Körtvélyesi Richárd
20,5 pont, 5. hely: Fábián Péter 20 pont, 8. hely: Szijjártó
Zoltán 16,5 pont, 16. hely: Fackelmann Zsófi 4,5 pont
A Lego kiállítás és verseny ismét színvonalas és különleges alkotásokkal várta a gyermek, illetve felnőtt csodálókat.
A Lego verseny közönségszavazással eldöntött dobogósai:
1. helyezett: Lévai Miklós, 2. helyezett: Kiss András
3. helyezett: Gaál Levente
A különdíjáért járó kupát Szüts Dónát és Bitó Péter nyerték
el. A sakk és a LEGO verseny díjait Szabó Tibor polgármester
és Csom István adták át a győzteseknek.
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VARÁZSÜTÉSRE KIRAJZOLÓDÓ MOZAIK
ZÁMOLYI ESZTER ÉS A SZUPERLELKES ZENEI NEVELÉS
„Korosztálytol függetlenül, mindenkinek van
feltárható, kibontható kreatív zenei látásmódja.
Matematika órán szabályokat reppeltünk,
nyelvtanon beatboxoltunk, környezetismereten
újrahasznosítottunk és hangszereket
készítettünk, énekórán pedig mindent, ami
belefért” - avatott be bennünket a
műhelytitkokba a martonvásári anyuka, énekes,
pedagógus és zenei megszállott Zámolyi Eszter,
aki barátaival együtt hozta össze az adventi
koncerteket a katolikus templomban.
- Mióta fejti ki életedben jótékony hatását az éneklés?
- Zenei pályafutásom a családban kezdődött, ahol a mai napig
szívesen éneklünk együtt, gyerekek, szülők, nagyszülők egyaránt, ami egy teljesen természetes, mindennapi dolognak
számít nálunk. Első sajtóvisszhangot pedig akkor kapott, mikor anyukámat behívták az óvodába, mert egyfolytában énekeltem. Állítólag hamisan. Szerencsére anyu nem vette komolyan a "jóindulatú" óvónéniket, így kisiskolás koromtól lehetővé
tette, hogy szolfézsra járjak, zongorázni tanuljak. Az általános
iskola után, hatosztályos gimnáziumba kerülve, egy hosszabb
szünet következett - ezekben az időkben mással voltam elfoglalva; ruhákat varrtam, festettem, barátokat gyűjtöttem, olvastam, és a zene csak a legendás rockdalok gitárakkordjainak
pengetése szintjén tudott lekötni.
Pályaválasztásommal a mai napig boldog és elégedett vagyok.
Az ELTE Tanítóképző Karán kezdtem el tanító szakon tanulni, és a felvételi mellékletében hasraütésszerűen jelöltem
meg, hogy ének-zene műveltségi területet választok, mint
kiemelt tanulmányt.
Hogy milyen jól tettem, az évek múltán igazolódott be. Mikor
beültem a félév első órájára, még azt sem tudtam szinte, mi
az a szolmizáció. Mikor 60 perc múlva kiléptem onnan, mint
egy varázsütésre kirajzolódó mozaik, hirtelen került minden
a helyére, s onnantól kezdve zenei megszállottként jártam a
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városban, szolmizáltam a metrón, a HÉV-en, a koncerteken,
hirtelen minden zenévé és tudatosan érthető, leképezhető
hanggá változott.
A mai napig legnagyobb tisztelettel említem meg Bánki Vera
egyetemi tanáromat, akinek a hihetetlen és extrém zenei
elképzelései teljesen rabul ejtettek, és ezzel óriási zenei szabadságot adtak. Valójában innentől, 18 éves koromtól kezdődött az a kapcsolatom a zenével, ami ma is a legfontosabb,
leginspirálóbb az életemben.
- A Soharózából ismerünk, ami különkeges fellépéseiről híres. Közel áll hozzád a kísérletezés? Vagy ez csak
az egyik zenei útad?
- A Soharóza a leghíresebb azok közül a a zenei csoportok,
kórusok közül, ahol az elmúlt 10 év során megfordultam.
Azonban történeti szempontból nem ez az első. A legtudatosabb, legprecízebb kóruszenei műveltséget az Óbudai Kamarakórus karnagyátol, Erdős Ákostól tanultam, aki olyan
kifinomult eszközökkel irányítja a kórusát, olyan magas
színvonalú elvárások mentén, hogy nem csak hangilag,
szellemileg is valódi kihívást jelent minden kóruspróbája.
Elképesztő nehézségű, összetettségű, hiánypótló kórusműveket tanultunk, versenyekre jártunk. A Soharózát korábban
nem ismertem, barátaim ajánlották, hogy jelentkezzem,
mert talán tetszene nekem. És igen, ebben a műfajban pedig
benne van minden, ami játék a zenével. Kísérletezés, improvizáció, extrém hangok, ritmusok, mára pedig egész estés
jelmezes performanszok itthon és külföldön.
Egyikkel sem lennék elégedett a másik nélkül. Számomra
az alap mindig a kristálytiszta, tudatos zene, a műveltség, a
tökéletes hangképzésre való törekvés. A játék - ami viszont
ugyanilyen fontos, inspiráló és megújító - ideális esetben
erre kell, hogy épüljön. Egy kísérlet akkor válik művészetté,
ha az egészen egyszerű játékszabályokat professzionális
pontossággal követjük. Megfelelő játékszabállyal akár a zaj
is megszerkeszthető, a zörejek és kiáltások is válhatnak
közönség számára élvezhető etüddé.
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- És a saját álmok és ideákkal mi a helyzet?
- Mivel idővel egyre több saját ötletem alakult ki, egyre több
"ötlet-füzetet" vásároltam és írtam tele, úgy döntöttem, nekifogok a saját zenei kísérleteimnek. Mivel alsós osztályfőnökként rendelkeztem egy szuper osztállyal, velük kezdtem a
játékokat. Ez bebizonyította számomra, hogy korosztálytól
függetlenül, minden csoportnak van és feltárható, kibontható az a kreatív zenei látásmódja, amit én felnőttként, az
egyetemen tapasztaltam meg.
Matematika órán szabályokat reppeltünk , nyelv tanon
beatboxoltunk, környezetismereten újrahasznosítottunk és
hangszereket készítettünk, énekórán pedig mindent, ami
belefért...
- A gyerekek meg gondolom, vették a lapot.
- Csodálatos időszak volt a négy évnyi együttlét ezekkel a
gyerekekkel, s nem csupán azért, mert egyre könnyedebben
és jobban reagáltak az ötleteimre, hanem mert az alsó tagozat változatos tantárgyi palettája miatt én is egyre formabontóbb, komplexebb zenei játékokat fejlesztettem ki általuk.
Ahogy említettem, számomra a kísérletezést minden esetben megelőzi egy rettentő precíz, minőségi előkészítő munka. A gyerekektől is az első pillanattól kezdve kis lépésekben
vártam el, hogy például húzzák ki magukat, formáljanak
kört, félkört, alakzatokat, figyeljenek oda egymásra, igazodjanak, reagáljanak rugalmasan és gyorsan, a bakikat mindig
használják ki tudatosan, tartsák kezükben a történéseket,
ne csak sodródjanak. Mindezek, és a közös alkotói munka mert én választottam az alapötletet, és irányítottam a folyamatot, de nyitott voltam minden ötletre és beépítettem azokat a megfelelő helyekre - érlelte meg azokat a színpadi
produkciókat, melyeket végül nem csupán az iskola falai
között adtunk elő, hanem a Kórusok Éjszakája rendezvényén
is, illetve az önálló alkotói bemutató-koncertemen, a budapesti Fugában, ahol a saját magam által kitapasztalt közösségi zeneformáló módszerekről tartottam rövid összefoglalást és bemutatót, érdeklődő zenepedagógusok számára is.
Rendkívül fontos küldetésnek éreztem, hogy az osztályba
járó gyerekek minden egyes tagja megtalálja magát ezekben
a műsorokban, amihez rengeteg odafigyelés és bátorítás kellett, hiszen nem zenei tagozatosokról beszélünk. Legnagyobb
sikernek ennek a megvalósulását tartom.
- És nem csábított a felnőttekkel való foglalkozás?
- Párhuzamosan megfogalmazódott bennem az igény, hogy
felnőtt kórust is alapitsak, így a munkahelyem, a Szent II.
János Pál Iskolaközpont gimnáziumi tagozatáról toboroztam
tehetséges, énekelni vágyó diákokat. Emlékszem, az első
meghírdetett kóruspróbákra egy vagy legfeljebb két érdeklődő érkezett. De nem küldtem őket haza (nevet)! Azt a rugalmasságot és kreativitást, amit másoktól várok, saját magamtól sokszorozva várom el, így minden próbát megtartottam,
függetlenül a létszámtól, lelkesen és a helyzetre adaptálva.
Azt nem állítom, hogy magamban ne lettem volna néha
elkeseredve, de soha nem bizonytalanodtam el és egy-két
hónap alatt bevonzották egymást a kóristak, meséltek egymásnak a munkáról, lelkesek lettek és végül kialakult egy
stabil társaság, 5 fiú és 5 lány.
Velük nem volt megállás! Kórusművet írtam a hangjukra,
színdarabhoz kértek fel, hogy a capella komponáljak keret
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- és jelenetzenét, effekteket, amiket az előadásokon élőben
szólaltattunk meg, több ízben felléptünk a kórusok éjszakáján,
karácsonyi hangversenyt adtunk, fizetős fellépéseket vállaltunk, borosüvegeken zenéltünk, kórustábort szerveztünk.
- Szuperlelkes vagy.
- Nagyon szerencsésnek tartom magam, mert lelkesedő típus
vagyok és merek kísérletezni, új dolgokba kezdeni.
Az elmúlt évek során rengeteg mindenben kipróbáltam magam. Voltam bárénekes, néptáncos, kórista, szólista, Szicíliában tartottam magyar népzenei workshopot, színészekkel
dolgoztam együtt egy egyhónapos németországi projekten,
több kórusban énekeltem, 200 kisgyerekből álló karácsonyi
kóruskoncert létrehozásában közreműködtem, művészeti
pályázatokon vettem részt, a Spirita színtársulat tagjainak
zenei korrepetítora voltam, felnőtteket tanítottam zongorára,
alapszintű zeneszerzésre, tanítóképzőre, színművészetire
való zenei felvételire készítettem fel diákokat. Mindig bíztam
abban, hogy a körülöttem lévőket is megfertőzhetem a
játékosságal, új elképzelésekkel. Minden társaságban akadnak szkeptikusok, velük izgalmas kihívás megküzdeni, észérvekkel, tudatossággal, műveltséggel hatni. És mindenhol
akadnak olyanok is, akik teljes átszellemültséggel csatlakoznak rá az ötletekre. Nekik pedig hálás vagyok, hogy közelebb
visznek a céljaimhoz, nem hagyják, hogy föladjam.

- A gyermeked miképp változtatta meg ezt a missziót?
- Amióta megszületett a kisfiunk, Marci, és kiköltöztünk
Budapestről, sok zenei tevékenységről le kellett mondanom.
Egyrészt a távolság miatt, másrészt az anyaság, a családi
élet miatt. Az anyaság, mint létforma nem megváltoztatható
és nem is cserélném le semmire, de a távolságon lehet segíteni. Egyrészt a férjem rengeteget segít, hogy azokban a
darabokban fel tudjak lépni, amikben meglévő szerepem van,
akár Budapesten, vidéken vagy épp külföldön. Biztat és
támogat, hogy - mértékkel ugyan - de folytassam az éneklést. Viszont be kell látnom, hogy nem fenntartható a teljes
eddigi budapesti paletta, ezért úgy döntöttem, Martonvásáron
próbálok minél több dologban részt venni, esetleg valamit
létrehozni.
- Mi mozgat, hogy Martonon zenei csapatot építs?
- Emlékszem arra a pillanatra, amikor a kéthónapos kis Marcival itthon ücsörögtem és rettentően elkezdett hiányozni a
közösségi éneklés. A férjemtől egy loopert és egy mikrofont
kaptam karácsonyra, hogy egyedül is tudjak sok szólamban
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énekelni, zenét szerezni. Marcit rendszeresen úgy ringattam
álomba, hogy a kis egyszerű gyerekdalokat felvettem, és
megszámlálhatatlan variációban improvizáltam hozzá szólamokat. De a humán erőforrást nem könnyű pótolni, így fogtam magam és kiírtam a facebookra, a kismama csoportba,
hogy kórust szeretnék alapítani.
Nagyon sok biztató reakció érkezett, utána meg is ijedtem,
hogy te jó ég, akkor tényleg tennem kell valamit. Izgatottan
vártam az első próbát, amire ketten el is jöttek.
- Volt már ilyen élményed.
- Igen, volt már hasonló tapasztalatom, nem zavartattam
hát magam és kitartóan hírdettem meg hétről hétre a próbákat, míg végül kialakult egy kicsi, ámde stabil és lelkes társaság. Ezek az ismeretségek idővel kezdenek barátságokká
formálódni, így a kórus által nem csupán énekeseket, hanem
közösséget is kaptam.
Most, hogy már nem vagyok egyedül, egyre mélyebb kapcsolat fűz Martonvásárhoz, szeretnék bekerülni a város zenei
körforgásába. Már kevésbe vágyom vissza Budapestre, egyre
több lehetőséget látok itt, helyben is. Szeretném, ha tudna
működni egy szinvonalas kórus, akikkel ünnepeken, rendezvényeken fel tudnánk lépni.
Mindeközben azon is töröm a fejem, hogyan tudnék a gyed
mellett megélhetést teremteni a munkámból. Szeretnék
olyan csoportokat indítani, ahol gyerekeknek szerveznék zenei-művészeti foglalkozásokat, reménykedve abban, hogy
lesz erre igény, de valójában számos olyan ötletem is van,
ami felnőtteknek szól. Zenei tematikájú csapatépitő tréningek, kávéházi koncertek és mindent persze nem is árulok el
(nevet).
- Hogyan értékeled az előző ádventi koncertet? Miben
lesz más a mostani?
- Mivel a kismama kórussal szerettünk volna karácsonyi fellépést, de ehhez kevesen voltunk,először kitaláltuk, hogy a
férjeink is énekeljenek, aztán felkértem az összes Martonvásáron ez idő alatt megismert zeneértő, tehetséges ismerősömet, végül pedig azoknak a gyerekeit is, akiknek már iskolás korú lányai vannak.
Nyitásként felkértem vendégfellépőnek a tordasi kórust.
Így a templomot a családjaink és barátaink töltötték meg főként, akiknek természetesen nagyon tetszett a koncert.

Ha több időnk lett volna próbálni, sokkal több játékot vittem
volna a műsorba. De meg kell tanulnom elengedni az ötleteimet, mert nem jut mindenre idő és a sürgetés, kapkodás nem
teremt jó hangulatot hosszú távon. Így is vannak apró zenei
kísérletek, szabadritmusú kánon, "széteső” dallamok. A legtöbb kórusműhöz hozzátettem valamit; egy plusz szólamot,
más szöveget, felépítést, bevezetést, befejezést. Ezek az apróságok talán a régebben éneklő, tapasztalt kóristáknak is kovácsolnak egy kis pluszt, újdonságot, teljesítendő feladatot. A
második előadásunkon kívül már csak a jövő évit várom jobban, reménykedve abban, hogy összegyűlik újra a társaság
és még több, illetve egyre “nehezebb” műveket tudunk megszólaltatni, egyre több kísérleti variációban.
- Sokakat érdekel az éneklés és gyermeknevelés összefüggése, sok a kismama és a kisgyermnek Martonon. De
engem is érdekel, hogy például énekeltél-e Marcinak
már akkor is, amikor a pocakodban volt?
- Kodály Zoltán elhíresült mondata, hogy a kisgyermek zenei
nevelése kilenc hónappal az édesanyja születése előtt kezdődik. Ha ez így van, Marci nagyon alapos és intenzív zenei
nevelést kapott. Egészen a megszületéséig számtalan koncerten vettem részt, szerveztem is párat, főleg búcsúkoncerteket, mert tudtam, hogy a kisbabánk megszületésével új
időszámítás veszi kezdetét.
Rengeteg kutatás bizonyítja, hogy milyen jótékony hatással
van az idegrendszerre, az agyi folyamatok fejlődésére a zene.
Számos tudós, művelt ember a zene és a matematika segítségével tartja karban az elméjét. A Zeneakadémia egyik
kiválósága, Párkai István tanár úr, aki idén ünnepelte 90.
születésnapját és a magyarországi kóruskultúra és karvezetés atyja, például úgy tréningezte a zenei emlékezetét, hogy
minden héten kivett a zenei könyvtárból egy mise partitúrát, fejből megtanulta az összes tétel összes szólamát és
lejátszotta zongorán. Minden héten!
A csecsemőkre, kisbabákra, gyermekekre is elképesztően
pozitív ingerként hat a ritmus, a zeneiség. A mozgásfejlődéstől kezdve egészen a korai beszédfejlődésig mindent befolyásol. Ezért viszem Marcit az itthoni éneklés mellett rendszeresen Ringatóra, és ezért vállaltam el a helyi mondókás klub
vezetését, ahova továbbra is várom az anyukákat.
| Prieger Zsolt

SZÍNHÁZ, SAJÁT ÖTLETBŐL
Alíz és a MASZK

A MASZK Egyesülete idén novemberben hatalmas sikerrel
mutatta be az Alíz Csodaországban című mesedarabot a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban. Az előadás, bár
elsősorban gyermekeknek szól, felnőttek számára is remek
kikapcsolódási lehetőséget kínál. A darab nem a hagyományos módon készült. A mű által kínált témákra a szereplők
saját tapasztalataikat és történeteiket tették hozzá improvizáció útján, mely az előadás túlnyomó részét képezi. Így
teszik az előadást személyessé, a közönséghez pedig így hozzák közel a darabban megjelenő problémákat, és mesélnek
magukról és mindnyájunkról mindnyájunknak.
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HELYI HŐSÖK
125 ÉVE SZÜLETETT MARTONVÁSÁRON

DR. HORN JÓZSEF (1893-1987)
Horn József Martonvásáron született 1893. október elsején.
Apja Horn István nyergesmester volt, aki több volt, mint
iparos. Ausztriában és Németországban tanulta mesterségét,
németül ugyanolyan jól beszélt, mint magyarul, a család
egyébként is úgy tartotta, hogy bajor eredetűek. Münchenben festészetet is tanult, egyes képei a martonvásári kastélyban is ki voltak állítva. Átlagon felüli műveltségét mutatja,
hogy a falu olvasókörének elnöke volt idősebb korában. Feleségének, Schädel Gizellának szintén német gyökerei lehettek
neve alapján. A házaspárnak öt gyermeke volt, s József volt
a legfiatalabb.
József Martonvásáron végezte el az elemi iskolát. Mivel más
iskola nem volt a faluban, tanulmányait Budán kellett folytatnia. Minden nap hajnali négykor kelt, hogy kimenjen a
nem túl közeli állomásra és a fővárosba utazzon a jó hírű
Medve utcai polgári iskolába, amit kitűnő eredménnyel végzett el. Mivel a család anyagi körülményei nem voltak rózsásak, ezután olyan iskolába kellett mennie, aminek elvégzése
azonnali kenyérkereseti lehetőséghez juttatta. Így került a
budai tanítóképzőbe, aminek nagy hatása volt jövendő életére. Megkedvelte az oktatói pályát, s a tanítóképző elvégzése után az intézmény meg is hívta, hogy tanítson gyakorló
iskolájában. De végül – hogy ne kelljen vele majdnem egyidős volt iskolatársait tanítani – egy évre Losoncra ment tanárnak. Itt készült fel a tanítóképzőétől eltérő gimnáziumi
érettségire, ami az egyetemi felvételhez volt szükséges. Utána visszakerült nevelőtanárnak a tanítóképző internátusába.
Eredetileg matematika-fizika szakra szeretett volna menni,
de 1914 nyarán kitört a háború, s a hadba vonultak helyett,
nevelőtársaival együtt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba osztották be. Az egyik ügyosztály vezetőjének titkára
lett. Hamarosan őt is be akarták sorozni, de ezt nem hagyta
a minisztérium, arra hivatkozva, hogy már két testvére van a
harctéren. Mivel a minisztériumban se tudták nélkülözni és
nevelői állása is megmaradt, már nem gondolhatott nappali
tagozatos képzésre. Így a jogi egyetemre felvételizett, ahol
esti tagozatos képzés is volt. Épp 100 éve, hogy 1918-ban
kitüntetéses doktorrá avatták.
Mindenképp tanítani szeretett volna, de jogi végzettséggel
csak felső kereskedelmi iskolákban lehetett jogot és közgazdaságtant tanítani. Így került kereskedelmi iskolába oktatni,
s hamarosan órákat kezdett adni a Thököly úti Felső Kereskedelmi Iskolában, aminek később igazgatója lett, miközben
megmaradt minisztériumi állása is, ahol idővel a tanítóképzők és kereskedelmi iskolák referense lett. Közben 1922-ben
megnősült, a nyitrai származású Kochányi Máriát vette el.
1923-ban egy lányuk, 1928-ban iker fiaik születtek.
A közgazdaságtan tanításában elért sikerének köszönhette,
hogy az intézmény tanácsa 1931-ben meghívta az iskola
igazgatójának. A húszas évek végén kezdett publikációs
tevékenységbe, egymás után jelentek meg közgazdasági,
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alkotmánytani, kereskedelmi és jogi ismeretekről szóló (tan)
könyvei. Az ország összes tanítóképző és felső kereskedelmi
iskolájának tanulói az ő tankönyveiből tanulták ezeket a tantárgyakat. Külön érdekesség az a tankönyv, amit Teleki Pál
miniszterelnökkel írtak. Az Első Bécsi Döntés után kiderült,
hogy még azoknak a határon túli iskoláknak is, amelyeknek magyar volt a tanítási nyelve, a földrajzot és az alkotmánytant addig a hivatalos államnyelven kellett oktatniuk.
Ezért – korábbi műveik felhasználásával – gyorsan egy új
tankönyvet kellett készíteniük, melynek földrajz részét gróf
Teleki Pál, alkotmánytani részét Horn József írta. A nagy sietségben a nyomda lefelejtette nevüket a borítóról…! Csak a
közelmúltban sikerült beazonosítani a szerzőket.
A háború végéig Horn József számos vezető pozíciót töltött
be az oktatásban. Tanügyi főtanácsosi kinevezést kapott,
az Országos Közoktatási Tanács tagja, a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének elnöke volt többek
között.
1946-ban kettétört karrierje. Bár tankönyvei még 1948-ig
megjelenhettek, őt nyugdíjazták, sőt 1950-ben nyugdíját is
megvonták, noha semmilyen politikai szerepet nem vállalt az
előző rendszerben. Zuglóban élt családjával, s kertészkedéssel tartották fenn magukat. Lánya már a háború alatt Egerbe
ment férjhez, fiai viszont, akik a műegyetem tanárai lettek,
velük egy házban éltek. 1956-ban visszakapta nyugdíját, de
igazából soha nem kapott kárpótlást pályája megtöréséért.
1948-tól indexen voltak művei, s csak a rendszerváltás után
kerültek vissza a könyvtárak katalógusaiba.
Amíg tudott utazni, hazajárt Martonra. Édesapja ugyan már
1921-ben meghalt, de édesanyja 1960-ig élt, őt sűrűn látogatta, s akárhova ment, mindenhonnan képeslapot küldött
neki. Amikor a háború alatt még a visszatért országrészekbe is érettségi elnöknek hívták, elég volt annyit írni a lapra
„Horn Istvánné, Martonvásár”, s a postás már tudta hova kell
vinni a küldeményt.
| Abkarovits Endre
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ÉLETÖRÖM
ÉS
AKARATERŐ
Botos Imre családpótlásról és arról, hogy mit érdemes tanulni a gyerekektől
Még a gyermekeink is ide születtek mondja a szekszárdiból félig martonvásárivá
váló Botos Imre óvodapedagógus, tanító,
gyógypedagógus és közoktatásvezető, aki a
Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő
Iskola és Kollégiumban nevelőtanárként kezdett
el dolgozni, majd 2008-tól kollégiumvezető.
Az idei tanévtől megbízott intézményvezetőként
tevékenykedik. Most meglátogattuk és
megkérdeztünk tőle egy s mást speciális
helyzetéről, családjáról
és a karácsonyról.
- Mi volt az az első élménye ifjúkorában, ami azt mondtatta önnel, hogy „én most aztán gyerekekkel akarok
foglalkozni”?
- Pedagógus családban nőttem fel. A családom 80 %-a pedagógus. Az óvónőtől a főiskolai tanárig minden volt a palettán.
Azt hiszem tudat alatt is „tereltek” ebbe az irányba a személyiségükkel, az elhivatottságukkal. A nagymamám – akitől
idén, 94 éves korában búcsúztunk el – 19 évesen kapott tanítói diplomát 1943-ban. Az első tanóráit egy tornateremben
tartotta, ahol az otthonaikból menekülni kényszerülő családok gyermekeivel foglalkozott. Ehhez hasonló történetek,
élmények kísértek kis gyermekkoromtól. A továbbtanuláskor
elsőre „rendes” szakmát választottam és informatikai mérnöknek kezdtem tanulni, de egy év után jelentkeztem óvodapedagógus szakra és a főiskolai évek és gyakorlatok alatt
megerősödött bennem, hogy ez az, amit csinálni szeretnék.
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- Szerette az iskoláit, vagy éppen azért lett pedagógus,
mert nagyon nem és meg akarta mutatni, hogy miképpen kellene ezt csinálni?
- Az iskoláimra szívesen gondolok vissza. Amikor végeztem
őket, nem mindig sikerült kellően értékelnem az intézményeket, de visszatekintve nagyon sok pedagógusomnak, tanáromnak hálás vagyok azért a rengeteg erőfeszítésért,
munkáért és tudásért, amivel formálták és megalapozták a
mai személyiségemet.
- Mitől speciális iskola a Pápay?
- A Pápay Ágoston Iskola nem csak a nevében speciális. A
különlegessége, egyedisége abban a légkörben rejlik, amit a
45 éves fennállása alatt folyamatosan meg tudott őrizni.
Alapító igazgatónk Pápay Ágoston és utódja Orbánné Molnár
Anikó is mindig az értelmileg akadályozott tanulók és családjaik érdekeit tartotta szem előtt, követve a társadalmi
igények, elvárások változásait. Mindezeket egy odaadó, szerető, elfogadó, hagyományokat tisztelő, de megújulni tudó és
akaró munkatársi közösséggel biztosították. Talán a legjobb
példa, hogy a több mint 100 tanulót szinte mind a 70 dolgozó
név szerint ismeri.
- Van-e, lehet-e egyensúly a három majdnem összekapaszkodó intézmény, az iskola, az otthon és a kollégium között? Van rivalizálás, vannak viták vagy csak és
kizárólag “előremenetelés” van?
- Úgy érzem, hogy a három intézmény között egyensúly és
egyetértés van, hiszen a céljaink és feladataink közösek. A
legfontosabb: tudást adni és készségeket fejleszteni a minél
önállóbb életvitelhez, illetve szerető, családpótló légkört
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biztosítani tanulóink személyiségfejlődéséhez. A gyermekotthonban élő, “átmenetileg” nevelt fiatalok, gyermekek
2004-ig az iskolában laktak, majd egy akkori miniszteri
döntésnek köszönhetően költözhettek ki a három 8 fős lakóotthoni házakba. Azóta igazi 8-10 fős családokként élik a
mindennapjaikat a tanítási idő után házakban dolgozó
szakemberek segítségével. Közösen vásárolnak, főznek, takarítanak, mosnak, mosogatnak, kirándulnak, ünnepelnek.
Kiss Zsoltnéval, a gyermekotthon vezetőjével így a jól működő szakmai kapcsolatunk néhány ponton ugyan átalakult, de töretlen maradt.
- Karácsonykor több törődést, érzékenységet lát maga
körül a pedagógus?
- A karácsonyi, adventi időszakban többen igyekeznek megnyílni, jót tenni elfogadóbbá válni. Ez egy teljesen természetes, emberi megnyilvánulás. Mi viszont sok esetben érezzük
azt, hogy azok az emberek, akik ebben az időszakban megkeresnek bennünket, nyitnak felénk, olyan pozitív élményekkel
lesznek gazdagabbak, hogy az ünnepek után is szívesen jönnek el hozzánk, támogatják szakmai munkánkat. Ezúton is
köszönünk minden segítségnyújtást.
- Lehet-e „pótotthon” vagy akár igazi otthon egy iskola?
- Az iskola alapvető feladata, hogy neveljen-oktasson. Ebbe
beletartozik a családi életre nevelés és a szociális hátrányok
csökkentése. Ezt a tevékenységünket a családokkal közösen
tudjuk a legsikeresebben végezni. Számos programunk mellett a több évtizede jól működő Szülőklub-foglalkozások is
ezt a célt szolgálják. Igyekszünk minél szebbé és teljesebbé
tenni a hétköznapokat és ünnepeket, amelyeket a családjuktól távol töltenek a gyermekek, de tudjuk: az igazi öröm számukra, amikor hazautazhatnak a szeretteikhez.

Gyümölcsültetvények
bejelentése:
közeleg a határidő
A termőföldvédelmi törvény 2018. január
elsejétől előírja a hatóságok számára a
gyümölcsültetvény kataszter vezetését,
amelynek felállításához a 2018 előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell
venni, így az érintetteknek adatszolgáltatási kötelezettségük van. Fontos változás,
hogy a bejelentéssel érintett területnagyság alsó határa a korábbi 3000 négyzetméterről 2500 négyzetméterre módosult.
A hatályos jogszabály lehetőséget ad arra,
hogy a gazdálkodók szankciómentesen
jelentsék be 2018. december 31-ig az engedély nélkül telepített régebbi gyümölcsültetvényeiket.

FORUM MARTINI / 2018. DECEMBER

- Van elveszett gyermek? Vagy nem lehet sosem feladni?
Mikor kapják meg a kicsik a legfontosabb hatásokat?
- Napi nevelő-oktató munkánk során természetesen előfordulnak olyan esetek, amikor felül kell vizsgálnunk egy-egy
tanuló esetén gyógypedagógiai tevékenységünk hatékonyságát. A legfontosabb, hogy minden gyermek számára megtaláljuk azt a közeget, amelyben jól érzi magát és nyitottá tud
válni. Saját példámból is tudom, hogy vannak nehezebb időszakok egy-egy gyermek életében, de ilyenkor nagyon fontos, hogy legyen olyan személy vagy csoport, aki segíti, kíséri és nem engedi el a kezét.
- A saját családjában mennyire téma a munkája?
Mennyit visz haza az iskolából?
- A feleségemet a munkahelyemen ismertem meg 16 évvel
ezelőtt. A mai napig is mindketten az iskolában dolgozunk.
Négy gyermekünk mondhatni ide született. A legnagyobb
lányunk még csak két hónapos volt, amikor már együtt karácsonyozott velünk az iskolában. A fiunk aktívan zenél és segíti iskolánk Színvarázs (ulwila módszerrel működő) zenekarát. A középső lányunk a legutóbbi Mikulás ünnepségen
végigfotózta az előadást, műsorokat, majd osztályról osztályra járva fényképezte a csomagok átadását, tanulóink örömét. Ami külön öröm számunkra, hogy ez a bekapcsolódás
részükről mára teljesen belső igényként jelenik meg.
- Tanul a tanár is a diáktól? Sokan azt mondják, hogy a
gyerekekkel való foglalatoskodás fiatalon tart.
- Annak, aki gyermekekkel foglalkozik, nyitottnak kell lennie és képesnek a folyamatos megújulásra. A mi tanulóink
esetében nem a klasszikus értelemben vett tudás, hanem az
érzelmi többlet, az életöröm, pozitív gondolkodás, akaraterő
az, amit sokunknak érdemes lenne elsajátítani.

Az adatszolgáltatást az ingatlan fekvése
szerint illetékes megyei telepítési hatóságok felé kell teljesíteni. A telepítési hatóság Fejér megyében a Székesfehérvári
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának
Földművelésügyi Osztálya (2481, Velence,
ország út 23., telefon: 70/43624319). Természetes személyek a bejelentéseket
papír alapon, postai úton vagy e-papíron
elektronikus úton; gazdálkodó szervezetek (cégkapun), egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton kötelezettek
a bejelentés benyújtására.
A részletes tájékoztató és a bejelentéshez
szükséges űrlapok a telepítési hatóságnál, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal
honlapján találhatók.
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ÚJ KÉZIS ARANYKOR?
OROSZ TAMÁS, KLUBELNÖK

„Komoly védjegye volt mindig is a martonvásári
kézilabda csapatoknak, hogy nagyon tudtak
egymásért küzdeni. Csapattársak a pályán,
barátok a pályán kívül” - mondja Orosz Tamás,
a sportág martoni klubvezetője. Gyerekkorról,
hatásokról, keménységről és nagy nevekről is
beszélgettünk vele.
- Mit jelent számodra a kézilabda? A gyerekkor folytatását felnőttkorban is, az örök játékosság megőrzését,
elfogultságot a helyi csapat iránt, ami azzá szocializált,
ami vagy?
- Az életem nagyon fontos részét jelenti a kézilabda, egészen
fiatalon kezdtem el játszani és még fiatalabb voltam, amikor
kapcsolatba kerültem a sporttal. Ha lehet ezt mondani, igazi kézis családban nőttem fel: apukám és a bátyám is soksok évig játszottak Martonvásáron, úgyhogy a játékszeretet
nagyon hamar „megjött” nekem. Apukámat ugyan már nem
láttam játszani, de a korábbi csapattársaival összejártak még
azután is, hogy befejezték a versenyszerű játékot, mi otthon
gyerekként nagyon sok régi kézis sztorit, nagy gólokat, hatalmas kapusbravúrokat élhettünk át apuék elmeséléséből.
A kézi az egész életemen végigkísér. Hosszú-hosszú éveken
át játékosként, most pedig sportvezetőként. És hogy mit jelent nekem? Elsősorban nagyon sok nagyon jó barátot, és
megszámlálhatatlanul sok élményt. Ami pedig külön fontos:
úgy néz ki, hogy ezek a barátságok élethosszig tartanak, szerencsére. Na és persze sok sikert, mert nyilván az ember akkor
csinál ilyen sok éven keresztül valamit, mert van sikerélménye.
Életem legnagyobb élményei között van például, hogy egy éven
át a Százhalombatta ifivel az NB I-ben játszottunk. Szóval
FORUM MARTINI / 2018. DECEMBER

nekem szerencsére sok élmény és sportsiker adatott meg,
amiért nagyon hálás vagyok, és minden martoni kézisnek ezt
kívánom. Ezen kell dolgoznunk most is.
- Mennyire látod a tüzet a mai fiatalokban?
- Ez furcsa dolog, mert úgy tűnik, hogy az idősebb generációk sokszor hiányolják az odaadást, lelkesedést, tüzet, sok
mindent a „mai fiatalokból”. Tudjuk, régen minden jobb volt
(nevet). Emlékszem rá, hogy amikor én például felkerültem
a felnőtt csapathoz, akkor a bátyámék, akik ott játszottak
már évek óta, állandóan frocliztak minket, fiatalokat, hogy
pörögjünk fel. Persze ezt leginkább viccnek szánták (nevet).
Mert mi aztán pörögtünk (még jobban nevet). Egy biztos:
most Martonvásáron nagyon bíztató a helyzet, sok tehetséges fiatalunk van, nem lehet panasz a hozzáállásra, felépült
a csarnok, sok gyerek jár oda, szóval pezseg a kézis élet, és
szép perspektíva van előttünk.
- Ez kívűlről nézve azért egy elég kemény sportágnak
tűnik. Nincs benne túl sok finomkodás.
- A kézilabda a sok testi kontaktus miatt nagyon durvának
tűnhet a laikus számára, de egyrészt belülről ez azért máshogy néz ki, másrészt a játékosok jellemzően kiváló fizikai
kondícióban vannak, egy-egy ütés meg se kottyan. Ami pedig még a hozzáállást illeti: mindent lehet félvállról venni,
a kérdés az, hogy érdemes-e úgy csinálni bármit is. Én nem
hiszem. Egy csapatsportágban pedig különösen fontos, hogy
minden játékos tegye oda magát a pályán, hiszen egymásért
is küzdenünk kell. Ez egyébként talán egy komoly védjegye
volt mindig is a martonvásári kézilabda csapatoknak, hogy
nagyon tudtak egymásért küzdeni. Csapattársak a pályán,
barátok a pályán kívül. Egyfajta bajtársiasság ez, ami komoly
erőt tud adni, és erre az erőre szükség is van.
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- Milyen helyet foglal el a kézilabda a város életében, és
ez a státusz miképp változott az elmúlt évtizedekben?
- A kézilabda itt mindig is meghatározó szerepet játszott.
A hőskorban még kint a sportpályán salakon játszottak például apukámék, és hétről-hétre tele voltak nézőkkel a pálya körüli padok. Így ment ez évtizedeken át, aztán amikor
a kilencvenes évek közepén a férfi csapatunk az NB II-ben
játszott, akkor – ha lehet ezt mondani – még nagyobbat nőtt
a kézi népszerűsége. Ezekre az időkre már én is emlékszem,
serdülők, ifisták voltunk, a hazai meccseken „izzott” a beton, mert akkor már/még azon játszottak, rengetegen jártak
ki meccsre. Akkoriban a martonvásári csapatnak, az itteni
hangulatnak komoly híre volt, a csapat nagyon erős volt, volt
olyan idénye a csapatnak, hogy itthon nem kapott ki, vagy
talán csak egyszer. Ez komoly siker volt, meg is kapta akkor az a csapat a Martonvásárért díjat is. Aranykor volt, az
kétségtelen. Sajnos mivel nem volt csarnokunk, így az NB
II-es szereplésről egy idő után le kellett mondani (mert a
meccseket csak fedett pályán lehet játszani), így csökkent
a kézi varázsa, de mára a helyzet alapvetően megváltozott:
megépült a csarnok, ami komoly lendületet ad újra a martonvásári kézilabdázásnak, és jó látni, hogy a meccseken újra
sok néző van.
- Mik a legaktuálisabb munkáitok, terveitek, ambícióitok?
- Ahogy mondtam, a csarnok új lendületet ad nekünk. Jelenleg
öt csapatunk van, a férfi és női felnőtt csapatnál a feljutás az NB
II-be már rövid távon is reális cél lehet. A magasabb osztályban
való versenyzésnek komoly anyagi feltételei vannak, ezen is
dolgoznunk kell, miközben a szakmai munkára is egyre komolyabb hangsúlyt kell fektetnünk, ha szintet akarunk lépni. Azon
kell dolgoznunk, hogy új aranykor jöjjön el a martoni kézilabdázásban, mert erre most reális esélyünk van.
- A Martonsport belépése a város sportéletébe mennyiben változtatta meg az alapkoordinátákat sportügyben?
- A Martonsport belépése számunkra azt jelenti, hogy hos�szú távon is lehet utánpótlása a csapatainknak. Ők végzik a
munkát ugyanis az általános iskolás gyerekekkel. Jó látni,
hogy milyen sok gyerek játszik, éppen most jött fel az első
olyan korosztály, akik már nálunk, az egyesületben játszanak. Nagyon fontosnak tartom, hogy széles bázisról tudjunk
építkezni, már csak azért is, mert ellentétben más települések más csapataival, nálunk mindig fontos szempont volt és
büszkék is voltunk arra, hogy a csapatainkban döntő többségben voltak a martonvásári játékosok. Szerintem ezért is
voltak mindig népszerűek a csapataink, mert a nézők névről
ismertek mindenkit. Volt személyes kapcsolat, ami fontos.

							
Tornatermi hírek
November végére elkészült a Beethoven Általános Iskola
tornatermének külső hőszigetelése, így decemberben elkezdődhettek a belső munkálatok is. A felújított tornatermet
várhatóan 2019. II. negyedévében vehetik majd újra birtokba
a gyerekek és a sportolni vágyó terembérlők. A tornaterem
korszerűsítése a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával, 63,13 millió forintos összköltséggel, 18,94 millió forintos
önkormányzati saját forrás által valósulhat meg.
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- Mik a legmerészebb álmaid ez ügyben?
- Nem igazán kell álmokról beszélni, mert a reálisan elérhető eredmények is nagyon komoly előrelépést, fejlődést
jelenthetnek számunkra. Hosszú évtizedeken keresztül minden martoni kézis arról álmodozott, hogy bárcsak lenne egy
szabvány méretű fedett pályánk, ahol nagy derbiket lehetne
játszani, magasabb osztályokban. Sok-sok ember áldozatos
munkájának gyümölcseként most van egy kiváló létesítményünk, a martoni kézisek nagy közös álma valóra vált tehát.
A feladat pedig adott: meg kell töltenünk tartalommal. Ezen
vagyunk, a munka elindult, az első eredmények pedig már
talán látszanak, a felnőtt csapataink ott kopogtatnak a magasabb osztály kapuján. Mennünk kell tovább előre!
- Kik azok a régi, öreg sportpéldaképek Martonon,
akikre fel lehet nézni és példát adhatnak a mának is?
- Szerencsére nagyon sok nagyon jó játékos, edző, sportvezető
van a martoni kézilabdás múltban, akikre igen büszkék lehetünk, és akik kijelölték számunkra az utat, amin járnunk kell.
Nincs mód minden név felsorolására, én most három embert
emelnék ki, akik nélkül a martonvásári kézilabdázás egészen
biztosan nem érte volna el azokat a sikereket, amiket elért, és
persze nem okozott volna annyi örömet sem a szurkolóknak.
Elsőként természetesen Iván bácsit kell megemlítenünk, csarnokunk névadóját. Ő a helyi kézilabda alapító atyja, ő kezdte
el a településen szervezni, oktatni ezt a játékot, és évtizedeken
keresztül vitte testnevelő tanárként, edzőként, mindenki Iván
bácsijaként. Felsorolni sem lehet mi mindent tett ő, és nem
tudjuk ezt neki elégszer megköszönni és meghálálni. A második ember, akiről szólnom kell, Horváth Ottó. Ottó játékosként,
edzőként, vezetőként és polgármesterként is mindig azon volt,
hogy a lehető legjobb helyzetben legyen a kézilabda Martonvásáron. Sok-sok érdeme között ki kell emelni, hogy Ottó volt
az, aki a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején egy
nagyon tehetséges fiú serdülő-ifi korosztályt összefogott és
nagyon komoly sikereket ért el azzal a csapattal, s ezzel olyan
lendületet adott a férfi szakágnak, ami a felnőtt csapat NB
II-be jutásához is igen nagy mértékben járult hozzá. Végül, de
nem utolsósorban Illés Kálmánt szeretném még kiemelni, ő
volt a kovácsa a martonvásári kézilabda eddigi legsikeresebb
időszakának, a férfi felnőtt csapatunk NB II-es szereplésének.
Olyan elődök ők, akikre nagyon büszkék vagyunk, mert komoly munkát végeztek, és nagy felelősség folyatatni mindezt
itt Martonvásáron. Végül pedig ezt az alkalmat is szeretném
megragadni, hogy megköszönjem egykori csapattársamnak és
barátomnak, Dobos Petinek a sok-sok segítséget, nélküle nem
mennének ilyen jól a dolgaink.
| Prieger Zsolt

2019 első felében két új játszótér
munkálatai is elkezdődnek
Martonvásár Város Önkormányzatának tervei szerint várhatóan már 2019 tavaszán elkezdődhetnek az Illyés Gyula
térre tervezett (Szent László Katolikus Óvoda környékén) és
az Óvodamúzeum épülete mögé megálmodott két új játszótér építési munkálatai is.
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KI LESZ MARTONVÁSÁR
LEGSPORTOSABB
CSALÁDJA?

Kezdjük játékos vetélkedővel a 2019-es évet is

MARTONVÁSÁR SPORTJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY HÍREI
Az alapítvány a kuratórium megújítását követően az elmúlt
időszakban az alábbi tevékenységeket végezte el:
Két ízben is pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA) egy járási sportágválasztó rendezvény
megvalósítása érdekében, amit támogatásra érdemesnek ítéltek, de sajnos csak várólistára kerültünk, mert forráshiány miatt nem kaptunk támogatást rá. Januárban ismét pályázunk.
Az önkormányzat 2018-as civil pályázatán is kértünk támogatást a játszótereink felújítására. A Képviselő testület
301.400,- Ft-ot meg is ítélt erre a célra. Ezáltal ősszel a Gábor
Áron utcában található játszótéri kapuk és labdafogó háló
kerültek felújításra, valamint a Kossuth téren került kihelyezésre egy pár új kapu annak érdekében, hogy a gyermekeink
a szabadban minél több helyen tudjanak labdázni, mozogni.
Tavasszal a hálók is felkerülnek a kapukra. Reméljük, hogy
a lehetőséggel élnek is a fiatalok!
Ezen kívül az egyéni támogatásokból a Szent László Óvoda
vágyát is tudtuk teljesíteni, vagyis két asztali foci játékot is
tudtunk vásárolni, melyet az hideg időjárás eljövetelével a
gyerekek a benti környezetben is tudnak használni. A gyerekek átadás után azonnal birtokba is vették a játékokat, mint
azt a fénykép is igazolja. Bízunk benne, hogy sok örömöt fog
okozni a játék, használják egészséggel!
Ezúton szeretnénk felhívni a minden kedves sportkedvelő
lakosnak a figyelmét arra, hogy akár magánszemély, akár
társaság felajánlását is szívesen fogadjuk, hogy további,
sporttal, testmozgással kapcsolatos projekteket, kezdeményezéseket támogathassunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden felajánlónknak az
eddig nyújtott támogatásokat. Idén a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából 44.940,- Ft összeg érkezett a kas�szánkba. Akár magánszemélyek, akár cégek felajánlásait is
szívesen fogadjuk. A társaságok által befizetett támogatásról
igazolást állítunk ki, ami adóalapot csökkentő tétel.
Aki támogatni kíván minket, az alábbi információk birtokában megteheti: Adószámunk: 19097037-1-07
Bankszámla számunk: 57800040-10000018 (B3 Takarékszövetkezet) Elérhetőségünk megtalálható a város honlapján
is a közösségek között, írhatnak nekünk bátran:
martonvasar.sportjaert@gmail.com
Megtisztelő figyelmüket megköszönve,
az Alapítvány kuratóriuma nevében:
| Tóth András • kuratóriumi elnök
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Ez év elején rendeztük meg először ezt a sportos családi vetélkedőt, ami a visszajelzések alapján jól sikerült,
ezért hagyományt szeretnénk teremteni belőle. Most
is várjuk azon mozogni szerető családok jelentkezését,
akik az alábbi feltételeknek megfelelnek és vállalják
a megmérettetést. A tét: Martonvásár legsportosabb
családja kitüntető cím elnyerése, de minden jelentkező
csapat sportos ajándékokban részesül.
Tervezett időpont:
2018. január 12. (szombat) 10:00 órától
Helyszín: Tóth Iván Sportcsarnok
Nevezési feltételek: 3 fős családi csapatok
jelentkezhetnek, akik
- martonvásári lakhellyel rendelkeznek,
- legalább egy fő 7-14 év között van (gyermek),
- legalább egy fő 18 év feletti van (felnőtt),
- mindkét nem képviseltetve van a csapaton belül.
A játékos vetélkedő természetesen nyilvános, az érdeklődőket, szurkolókat is szeretettel várjuk! Természetesen
a fő hangsúly a játékon és a szórakozáson van!
A nevezéseket kizárólag írásban alábbi e-mail címre
várjuk: sportcsarnok@martonsport.hu
Nevezési határidő: 2019. 01.07. (hétfő) 12:00 óra
Túljelentkezés esetén az érkezési sorrendet vesszük
figyelembe. További részleteket a facebook oldalunkon
(www.facebook.com/martonsport) fogunk közreadni.
Reméljük, hogy ezzel a saját szervezésű programmal
vidámabbá és egészségesebbé tehetjük az új év kezdetét! Addig is mindenkinek áldott karácsonyt és boldog
új évet kíván a szervező MartonSport Nonprofit Kft.
nevében az ötletgazda:
| Tóth Balázs

Gondoljunk egymás biztonságára!

Tegyünk eleget télen is a lakókörnyezetünkben élők biztonságának és a helyi rendeletnek is az ingatlanunkhoz kapcsolódó
járdaszakaszok síkosság-mentesítésével! Mivel a takarítatlan,
lefagyott járdák gyakran okoznak baleseteket, így akár napjában többször is gondoskodjanak a járdák megfelelő csúszásmentesítéséről, amelyet Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelet formájában is előír! A
takarítás elmulasztásából adódó esetleges jogi következményeket a járdaszakaszért felelős ingatlantulajdonosoknak és
használóknak kell viselniük. Az élővilág és a járda burkolatának védelme érdekében csak olyan síkosság-mentesítő anyagokat alkalmazzanak, amelyek nem károsítják a környezetet
(zeolit, zeokal, faforgács, homok)! A jeges úttesttel és a kátyúkkal kapcsolatos, nem főútvonalakon észlelt problémákat
és észrevételeket a Martongazda Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Szent László út 24. első emelet), a 06-22/569-128-as
telefonszámon, illetve az ugyvezeto@martongazda.hu email
címen tudják bejelenteni.
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KERTÉSZKEDÜNK ÉS IMÁDJUK!

TITKOS,
ÁDVENTI KERT

Ahogy jön az igazi hideg, és hagyjuk a kertet téli
álmát aludni, hajlamosak vagyunk egészen meg is
feledkezni róla. Ám ahogy a kopasz faágak
láttatni engedik a bokor mellé támasztott
talicskát, a földön felejtett ásót és az üres
virágföldes zacskót, amit elfújt a szél, előbbutóbb végigszaladunk a kerten, hogy ezeket
összeszedjük, és már meg is elégszünk téli
kertészkedési teljesítményünkkel.
A kert azonban jelenthet télen mást is.
Hamarosan itt a karácsony. Ahogy apróságokkal készülünk
lelkileg a szeretet ünnepére, házainkat is mind csinosítjuk,
ahova a fagyos vagy épp sáros kertből érkezünk. Észrevetted
már, milyen hatalmas a kontraszt? Sokszor hosszú percek
kellenek, mire a benti ragyogás átmelegít minket ilyentájt.
Valahogy, ahogy az ablakokból ősszel bevesszük a muskátlikat, már nem teszünk a helyükre semmit. A kerti virágok rég
megfagytak, a színek eltűntek az udvarokból, örökzöldből
mindenhova kevés jutott. Pedig nem kell, hogy decemberben
szomorúan fessen az a kert!
Az advent, bármennyire is vacogunk közben, éppen ideális
időszak arra, hogy a kert újra örömforrássá váljon. Hogy a
hazaérkezés ne csak a bejárati ajtóban történjen. Hangolódjunk már az utcában, a kapuban és a házig vezető úton is.
Legyen öröm sétálni a kertben akkor is, ha csak levegőzni
visszük ki a gyerekeket vagy reggelit adunk a kutyának.
Kitettétek a fényfüzért a házra? Már az is valami. De ha tettetek ősszel gyűjtögetős erdei sétát, és van otthon néhány
toboz, más termés, mécses, kosár, fenyőág és egy kis kézügyesség, vagy csak kivételesen kreatívan rakod össze

Kúttulajdonosok, figyelem!
A napokban, lapzártánk idején újra az Országgyűlés
elé kerülő fontos törvény-módosító javaslatról,
mely a 2018 előtt engedély nélkül létesült kutak
bejelentési eljárásaihoz kapcsolódó határidőkről
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decemberre a rőzsét, könnyen kiköltözhet a karácsony meleg hangulata a kertbe is.
A Velencén található Titkos kert tulajdonosa, Uliczky Dóra
például igazi mestere a kerti dekorációknak. Dóra a természetesség és a patinás tárgyak híve, amik meleg színekkel
párosítva ezer és ezer műanyag vacakkal sem összemérhető
bájt visznek a kertbe. (Nézzétek csak a képeken, amik szintén a Titkos kertből származnak!)
Csak találjon egy-két alkalmas helyet az ember odakint,
ahova érdemes kompozíciót készíteni és meg-megállni néha,
hogy aztán élvezzük is a látványt. Ideális lehet a terasz,
ablakpárkány, kinti konyha, a kerti tároló előtti fal, de a kapubejáró is. Az anyagok felhasználásakor érdemes figyelembe venni, hogy a kertben dekorálunk, ezért kapjanak nagyobb hangsúlyt a természetes, „zöld” alapanyagok és színek,
ezenkívül legyen minden fagy- és hóálló. A részletek már
csak az időnkre és a képzeletünkre vannak bízva, milyen jó,
hogy a decemberi rohanásban mindkettőből mindig sok van...
Egy próbát azért megérhet, legyen idén hangulatos, ünnepi
a téli kertünk!
| Suplicz Rita

szól, illetve az ehhez kapcsolódó további fontos
részletekről, az eljárás leírásáról és a benyújtandó
formanyomtatványról a www.martonvasar.hu
szerezhetnek információkat. Itt tájékozódhatnak
az esetleges büntetési tételekről és egyéb tudnivalókról is.
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BIBLIKUS KERESZTREJTVÉNY

							

Kedves rejtvényfejtőink!
Nagyon lelkesek voltak megint, tartsák meg ebbéli jó szokásukat. Előző
számunkban francia filozófusok neveit rejtettük el feladványunkban, mégpedig Blaise Pascalét, Simone Weilét
és Emil Cioranét.
Nagy örömünkre szép számmal érkeztek megfejtések. Nyertesünk Szűcs
Marianna, gratulálunk neki, 10 ezer
forintos nyereményét a Macska Étteremben költheti el.
E havi számunk feladványa csatlakozik
a karácsonyi elmélyüléshez, mert bibliai könyvek neveit bújtattuk el a sorok között. Az egyik félelmetes képekkel operáló, majdnem thriller-szerű
vizualitással bír, a másik sorait akár
énekelni is lehetne, a harmadik könyv
pedig egy haragos és nagyon panaszos prófétáé. Jó fejtést kívánunk és
azt, hogy a sikeres megfejtés után olvassanak is bele ezekbe a könyvekbe,
mert mindhárom megtalálható a Bibliában. Jó elmélyülést és szórakozást
kívánunk, ne fukarkodjanak az ötletekkel, örülünk mindnek, ha megírják.

							
Halad a GKSZ terület közművesítése

A megközelítőleg 10 hektáros kereskedelmi és szolgáltatói gazdasági
területen (GKSZ) november óta folynak a városrész közművesítésével
és az új gyűjtőút kialakításával kapcsolatos földmunkák. A területen
az országos jogszabályok kizárólag olyan gazdasági épületek elhelyezését engedélyezik, melyek nem gyakorolnak jelentős hatást környezetükre, tehát a jelentősebb környezetterheléssel együtt járó jövőbeli
gazdasági beruházások döntően az M7-es autópálya mellett kialakítandó 157 hektáros ipari park területén valósulhatnak meg.
A helyi gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló törekvésekre azért
van szükség, mivel a város saját bevételei közül magasan a helyi
iparűzési adóból keletkezik a legtöbb adóbevétel, ezáltal a nem lakosságra kiterjesztett közterhek jövőbeli bővülésével az önkormányzati költségvetésben szereplő kötelezettségek és önként vállalt feladatellátások is magasabb színvonalon valósulhatnak meg (járda- és
útfelújítások, városszépészeti beavatkozások, kulturális programok,
szociális támogatások).
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ESEMÉNYEINK

							

DEC. 14.
|
„Együtt-Értük” Alapítvány
		
jótékonysági estje
		
18.00 órakor, BBK Központ

JAN. 12.
|
Családi sportvetélkedő
		
10.00 órakor
		
Tóth Iván Sportcsarnok

DEC. 15.
|
A Martonvásári Művészeti Iskola
		
Karácsonyi koncertje
		
17.00 órakor
		
BBK Központ színházterem

JAN. 15.
|
Martonvásári Önkéntes Tűzoltóság
		
„útnak indító ünnepség”
		
10.00 órakor
		
BBK Központ

DEC. 16.
|
Helyi kézművesek adventi vására
		
9.00 órától 16.00 óráig
		
BBK Központ kiállítóterem

JAN. 17.
|
Ökumenikus Imaest
		
18.00 órakor
		
BBK Központ színházterem

DEC. 23.
|
Negyedik adventi gyertyagyújtás
		
9.30 órakor
		
Emlékezés tere

JAN. 18.
|
Magyar Kultúra Napi műsor
		
19.00 órakor
		
BBK Központ színházterem

JAN. 12.
|
Termelői vásár
		
7.00 órától 12.00 óráig
		
BBK Központ udvara
|
Farsangi játszóház és
		
kézműves foglalkozás
		
Előtte 9:00-től Ringató
		
9.30 órától 12.30 óráig
		
BBK Központ

JAN. 21.
|
Teleki Blanka Hölgy Klub –
		
Éves eseménynaptár egyeztetése
		
16.30 órakor
		
BBK Központ

•

JAN. 24.
|
Közmeghallgatás
		
18.00 órakor
		
BBK Központ színházterem

Akár az Ön otthonában is !!!

•
•

Körömápolás: körömvágás, benőtt
köröm eltávolítása,japán pedikűr
Lábápolás: bőrkeményedések
eltávolítása, tyúkszem eltávolítása,
masszázs, parafinos lábápolás

Hívjon bizalommal!

Kati 06-70-3352449
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

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

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

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

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

Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
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
2462 MV, Szent László út 24. | 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 / 2018. DECEMBER

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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, védőnő: Máthéné Jaskó Anna
tanácsadási idő: hétfő 8-12 óra között várandósok
és csecsemők részére; iskola-egészségügyi védőnői
feladatok ellátása; tel.: 30/950-0875

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
22

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Kastély Zoé Zsófia
Mészáros Dorina
Novozánszki-Krausz Natasa
Szalay Milán
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTAK*
dr. Koltay Árpádné / 96 év
Juhász Lászlóné / 91 év
Palócz Mihályné / 74 év
Szilasi Sándorné / 79 év
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

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

MARTONVÁSÁR: dec. 24., 25., 26., 29., 30.; jan. 19., 20.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: dec. 22., 23.; jan. 12., 13.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: dec. 15., 16., 31; jan. 1., 5., 6.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

i

HÁZIORVOSI RENDELÉS
						

ÉV VÉGI VÁLTOZÁSOK
A HÁZIORVOSI RENDELÉSBEN
Dr. Fodor Tamás szabadságon lesz 2018.12.19-től
12.21-ig, a doktor urat így Dr. Takács Imola fogja helyettesíteni az alábbi időpontokban: 12.19-én (szerdán)
13-15 óra között, 12.20-án (csütörtökön), 9.30-11 óra
között, és 12.21-én (pénteken) 10-12 óra között.
Dr. Takács Imola 2018.12.27-én és 12.28-án lesz szabadságon, a doktornőt Dr. Fodor Tamás az alábbi időpontokban fogja pótolni: 12.27-én (csütörtökön) 13-15
óra között és 12.28-án (pénteken) 9.30-11 óra között.
Sürgős esetekben a helyettesítő orvos a saját rendelési
idejében is fogadja a másik orvos betegeit.
2019.01.02.-án az eredeti rendelési időpontokban fogadjuk a kedves betegeinket!
| Dr. Fodor Tamás • Háziorvos

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

Adventi

koncert

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

december 23-án 17.00-tól
a martonvásári Szent Anna
templomba,

adventi ünnepi koncertünkre!
A koncert házigazdája:
a Martonvásári Kismamák Kórusa,
Martonvásár Ünnepi Kórusa
Vendég:
a Tordasi Katolikus Egyházközség Kórusa
Vezényel:
Zámolyi Eszter és Perger Judit

