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„...továbbra is az itt lakók
mindennapjainak kényelmesebbé,
biztonságosabbá, tartalmasabbá
tétele a fő feladatunk.”

Martonvásárra hozta Pletser Cecília
az egyik legnívósabb országos
tervezőgrafikusi elismerést, az
Aranyrajzszög Díjat.

Nemzeti ünnepünk alkalmából
kielemkedő munkájáér t Szakmai
Főtanácsadó címmel tüntették
ki Fabók Lászlónét.

16. oldal

10. oldal

Az ‘56-os forradalom és szabadságharc emlékére
Az Imre Sándor szeretetszínház műsorát láthattuk

Martonvásár az U7-9-11-13-at fogja össze
U15 csapatunk pedig nem talált legyőzőre!

03. oldal
Megalakult Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Beszámoló az 2014. október 22. napján megtartott alakuló ülésről

ESEMÉNYEINK
NOV. 15.

TERMELŐI VÁSÁR ÉS
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS,
VALAMINT OLVASÓ ÉS KÖNYVKUCKÓ
07.00-12.00 óra között
Rendezvényközpontunk udvara

NOV. 17.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
„A feledékenységtől a demenciáig”
Előadó: dr. Jambrikné dr. Takács Imola
17.00 órakor
Rendezvényközpontunk

NOV. 23.

PAMMER ENDRE GYERMEK SAKK
EMLÉKVERSENY
09.00 órától
Rendezvényközpontunk

NOV. 28.

TESSELY ZOLTÁN, ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐNK FOGADÓÓRÁJA
17.00 órától
Városháza, Geróts-terem

NOV. 29.

MIKULÁS MESÉK ÉS KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS A KÖNYVTÁRBAN
10.00-12.00 óra között
„RÉGI KOROK KARÁCSONYFÁJA”
előadás az Óvodamúzeumban
17.00 órakor
Vezeti: Miklós Gergő
Óvodamúzeum

NOV. 29.

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
14.00 órakor
Béke utca és Fehérvári út

NOV. 30.

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN
GYERTYAGYÚJTÁS
09.15 órakor
Emlékezés tere

DEC. 06.

JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI VÁSÁR
ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
08.00-13.00 óra között
közben 10.00 órakor: BETLEHEMEZÉS
11.00 órakor: MEGLEPETÉS ELŐADÁS:
„Mikulás elveszett levele” (jegyár: 300 Ft
gyermek, 500 Ft felnőtt, jótékonysági céllal)
Rendezvényközpontunk

DEC. 07.

JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI VÁSÁR
16.00-19.00 óra között
MARTONVÁSÁRI FÚVÓSZENEKAR
ADVENTI KONCERTJE
17.00 órakor
Rendezvényközpontunk

DEC. 13.

TERMELŐI VÁSÁR
07.00-12.00 óra között
Rendezvényközpontunk udvara

DEC. 13.

„ISTEN PÉNZE” MUSICAL
Jegyár: 1000 Ft
19.00 órakor
Rendezvényközpontunk színházterme

DEC. 20.

MŰVÉSZETI ISKOLA
KARÁCSONYI KONCERTJE
16.00 órakor
Rendezvényközpontunk színházterme

Eseményeinkről további részletek: www.martonvasar.hu

ISTEN PÉNZE
MUSICAL
MÜLLER PÉTER - TOLCSVAY LÁSZLÓ MÜLLER PÉTER SZIÁMI
Dickens Karácsonyi Ének című híres regényéből készült
musicalt az Imre Sándor Szeretetszínház mutatja be. A darab
főhőse az öreg Scrooge, önző, kapzsi, megkeseredett ember.
Egy karácsonykor történt csodálatos esemény - melynek
során átéli ifjúkora elmulasztott boldogságát és jövőjének
rémképét - megváltoztatja Scrooge-ot, és kibukkan belőle a
lelke mélyén rejtőző szeretet.
Ezzel a látványos, érzelmes, humorral átszőtt játékkal szeretne Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánni a társulat
Martonvásárnak, annak a városnak, ahová tartozhat.
| Imre Sándor Szeretetszínház
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
A választások lezárultával újra nekilátunk számbavenni a
következő ötéves ciklus teendőit. Viszonylag könnyű helyzetben vagyunk, hiszen az előző időszakban elvégeztük az
alapozó munkát, az irányokat sikerült kijelölni. Természetesen
az elmúlt hetekben nagyon sok ötlet, javaslat, elvárás fogalmazódott meg az Önök részéről is.
Meggyőződésem, hogy továbbra is az itt lakók mindennapjainak kényelmesebbé, biztonságosabbá, tartalmasabbá tétele
a fő feladatunk.
Folytatnunk kell tehát a város utcáinak rendezését, bizony
jócskán vannak még javítandó út- és járdaszakaszok….
Gyermekeink, fiataljaink tanulásának, tartalmas időtöltésének biztosítása a jövő generációja iránti legfontosabb kötelességünk. Óvodánk, iskolánk és kulturális, illetve sport létesítményeink bővítésének előkészítése megtörtént, a tervek
megvannak, várjuk a pályázati lehetőségek megnyílását.
Ahogy az előző hónapok egyeztetései alapján már jeleztem
Martonvásár mintegy fél milliárd forintnyi uniós forrásra
számíthat az elkövetkező években.
Természetesen az önkormányzat fontos feladata a rászorulók,
betegek gondjainak enyhítése. A jövőben is számíthatnak segítségünkre mindazok, akik önerőből nehezebben boldogulnak.

MEGALAKULT
MARTONVÁSÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. október 22. napján megtartott alakuló ülésén a következők történtek:
A Helyi Választási Bizottság nevében annak elnöke Kiss Attila
Balázs tájékoztatót tartott a 2014. évi helyhatósági választások lebonyolításáról és eredményéről. Ezután az önkormányzati
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Közösségünk erejét mutatja, hogy mennyire vagyunk szolidárisak egymással, tartjuk állampolgári erénynek a közös
teherviselést. Szeretnénk a közterheket az eddigieknél kiegyensúlyozottabban, igazságosabban megosztani. Hosszú
távon mindenképpen indokolt vállalkozóink adóinak csökkentése. Első lépésként az iparűzési adó kis mértékű mérséklését tervezzük, és a telek, illetve építmény adót is az
eddiginél alacsonyabb mértékben szabjuk meg. Mindezzel
szeretnénk minél több, hosszú távon bevételeinket növelő
befektetőt Martonvásárra vonzani.
Továbbra sem tartjuk indokoltnak, hogy magánszemélyek,
ha ingatlanukat nem haszonszerzésre használják, a kommunális adón kívül más terhet viseljenek, ennek mértékét pedig
a fizetőképességhez szeretnénk igazítani. Várhatóan havonta
ezer forint körüli többlet vállalását kérjük polgárainktól. A
befolyó összeget a város üzemeltetésére, utak, járdák további javítására, beruházásaink folytatására, elsősorban az
óvoda bővítésére, esetleg egy bölcsőde létrehozására és az
egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítására szeretnénk
felhasználni.
Kérem, terveink támogatásával továbbra is segítsék munkánkat.
P.S.: Amíg a hó le nem esik a kerékpárt nem pihentetem.
Várom a megállító jelzéseket….!
| Szabó Tibor • polgármester

képviselőink: Gucsek István, Farkas Erzsébet, Dr. Gyulay
Gyula Levente, Horváth Bálint, Kuna Ferenc, Nemes
József Attila, Szigeti Zoltán és Varga Ferenc letették esküjüket, amit dr. Szabó Tibor polgármester eskütétele követett.
A Képviselő-testület elfogadta a javaslatokat a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítására.
Polgármesteri javaslatra Gucsek Istvánt, és Horváth
Bálintot alpolgármesterré választották.
Eskütételük után került sor a Képviselő-testület bizottságainak megválasztására (A bizottságokat és tagjaikat a decemberi Forum Martiniban mutatjuk be.), majd a tagok eskütételére és a tisztségviselők díjazásának megállapítására.
Az ülésről készült hiteles jegyzőkönyv elolvasható és letölthető a martonvasar.hu oldalról. (Önkormányzat menüpont,
Jegyzőkönyvek almenü)			
| BBK
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„ A SZAKMAISÁGOT
KÍVÁNOM
KÉPVISELNI”
Az önkormányzati választásokon dr. Szabó Tibor
polgármester úr és a vele együtt dolgozó teljes csapat bizalmat kapott a folytatásra Martonvásáron.
A helyi képviselőség mellett Horváth Bálint,
a Fidesz-KDNP megyei listájának 8. helyéről bejutva Fejér Megye Közgyűlésében is mandátumot
szerzett.
FM: Székesfehérvár a martonvásári ember számára
a jelöltek területi eloszlását. Martonvásárt Farkas Erzsébet
talán még Budapestnél is messzebb van. Így kell ennek
képviselte eddig, – itt is szeretnék neki köszönetet mondani –
lennie?
az ő munkáját folytatom egy változó feladatú közgyűlésben.
Horváth Bálint (HB): Igaz, az ingázók többsége Budapestre
FM: Ön, mint megyei szintű politikus mit tud tenni
jár - közigazgatási, egészségügyi, hivatalos ügyekben azonezután a megyéért és mit Martonvásárért?
ban Székesfehérvárhoz kötődünk jobban.
HB: Nem gondolom magam megyei szintű politikusnak,
FM: Az ott található intézmények kicsit kiesnek várolegfeljebb várospolitikusnak, de inkább városfejlesztő építészsunk látóköréből. Most különösen, hogy a kormányabmérnöknek. A közgyűlésben a szakmaiságot kívánom képlaknál helyben szinte minden elintézhető. Jó ez így?
viselni, továbbá meg kívánom jeleníteni Martonvásárnak és
HB: Teljes mértékben! Martonvásár járásszékhely lett, amitérségének, az itt élő embereknek, vállalkozásoknak az érnek legnagyobb előnye az államigazgatási, szélesebb körű
dekeit. Ez természetesen okozhat konfliktusokat hiszen más
okmányirodai ügyek helyben történő elintézhetőségének a
érdekek jelennek meg Sárbogárdon vagy éppen Móron. Meg
lehetősége. Megyehatáron fekszünk, mindig is kicsit Budapest
kell osztanom Önökkel, – mert nagy előrelépésnek gondolom
elővárosa voltunk, de élveztük példá- hogy dr. Molnár Krisztián szeméul a Közép-Dunántúli régió magasabb
FM: Gratulálunk alpolgármesteri
lyében olyan elnöke van a közgyűléstámogatási intenzitású pályázatainak
kinevezéséhez! Változik ezzel henek, akit az alakuló ülésen nem csak
az előnyeit.
lyi szerepvállalása?
a Fidesz-KDNP, hanem a Jobbik és a
FM: A közigazgatásban milyen
HB: 2014-től két alpolgármesterrel
baloldali frakció is jelölt a posztra és
szerep hárul a megyei közgyűlésre,
dolgozik a Képviselő-testület. Toegyhangú 20 igen szavazattal került
amelynek tagja lett?
vábbra is Gucsek István az általános
megválasztásra.
HB: A közgyűlés terület- és településalpolgármester, tehát ő helyettesíti
FM: Marad-e ezután elég ideje a
fejlesztéssel foglalkozik, a 2014-20-as
polgármester urat minden általáhelyi ügyek intézésére?
uniós ciklus pályázati rendszerében a
nos kérdésben, hozzá tartozik a teljes
HB: A megyei képviselőség nem jár
Terület- és Településfejlesztési Opevárosüzemeltetés, a szociális ügyek.
annyi elfoglaltsággal, mint a helyi
ratív Program forrásainak elosztását
Az én feladatköröm csekély mérmunka. 2013 januárja óta szüneteltervezi, a pályázatokat véleményezi.
tékben változik, a gazdaság- és vátetem a céges munkámat, hogy főálEz a munka az előző ciklusban a merosfejlesztés, a kommunikáció kielásban Martonvásár ügyeivel foglalgyei fejlesztési stratégia és terv kidolgészül költségvetési, gazdálkodáskozhassam, eddig kabinetvezetőként,
gozásával megindult, most lépünk a
tervezési feladatokkal. Inkább csak
mostantól gazdasági alpolgármesterkonkrét projekt-tervezés szakaszába.
a saját működési struktúránk finomként. A legnagyobbra azonban a helyi
FM: Felkérték és vállalta, vagy
hangolásáról van szó, valódi váltoképviselőséget tartom, mert az itt élő
Ön szerette volna ezt a posztot?
zással nem jár.
emberek arra választottak meg benHB: Nem szokásom kérni semminünket, hogy meghozzuk a felelős dönlyen posztot. Ha mások alkalmasnak találnak egy feladatra
téseket. Akkor is, ha azok egyes esetekben nehéz döntések
és felkérnek, akkor megfontolom, hogy tudom-e, akarom-e
- vagy éppen személy szerint bennünket is hátrányosan érinvállalni, a képességeim megfelelnek-e a feladatnak. Négy
tenek - de a közösség érdeke, a gazdálkodás stabilitásának
évvel ezelőtt képviselő sem akartam lenni, de polgármesfenntartása megkívánja. Ez számomra egy megtisztelő teher,
ter úr rábeszélt, mert szeretett volna fiatal szakembereket
melynek igyekszem minden tudásommal, a jó célt szem előtt
is a csapatban tudni. A megyei képviselő-jelöltségre Tessely
tartva eleget tenni. Képviselőtársaim nevében is köszönjük a
Zoltán országgyűlési képviselő úr a szakmai múltamra,
bizalmat, valamint külön köszönöm a Martonvásáron és téra Martonvásáron elvégzett városfejlesztési projektek iráségében élőknek, hogy a Fidesz-KDNP megyei lista alá tett
nyításában szerzett tapasztalatomra támaszkodva kért fel.
X-szel nagy arányban támogattak.
A Fidesz-KDNP lista úgy állt össze, hogy figyelembe vette
| Nagy Árpád
FORUM MARTINI / 2014. NOVEMBER

4

SOK JÓT KAPTAM,
AMIT TOVÁBB IS
SZERETNÉK ADNI
Martonvásárra hozta Pletser Cecília az egyik
legnívósabb országos tervezőgrafikusi elismerést, az Aranyrajzszög Díjat.
Büszkék voltunk rá eddig is, hisz amellett, hogy
„mindenhavi” Forum Matininket ő tördeli, a város
arculatát, plakátokat és sok minden mást is
készített már nekünk. Munkáit leginkább a minőség jelzővel jellemezhetjük.
FM: Sok mindent láttunk már városszerte tőled, pontehát igazi sikertörténet kerekedett belőle. Mint kiderült, az
tosan mivel is foglalkozol?
ilyen szintű megvalósulás is közrejátszott abban, hogy a díPletser Cecília (PC): Idén diplomáztam a Magyar Képzőjat megkaphattam.
művészeti Egyetem tervezőgrafika szakán. Ez az alkalmazott
FM: Nem jött korán?
művészeti irány igen sokrétű, de én főként logót, arculatokat,
PC: Nagyon motivál, hogy folytassam, amit csinálok.
kiadványokat, plakátokat és csomagolás designt tervezek.
FM: Generációd élete nagy részét online tölti. Ott is
FM: Gyerekkori álmod valósult meg?
volt visszhangja munkádnak. Jól tudom?
PC: Akkor még nem tudtam mi akarok lenni. De a helyi
PC: Igen, elég sok honlap publikálta munkáimat, nem csak
Művészeti Iskolában már kisgyermek koromban is imádtam
itthon, hanem a világ minden táján. Cikkeket írtak, interjút
rajzolni. Otthon pedig sokat dolgoztam a virágkötészetünkkészítettek, és könyvkiadók is megkeresnek. Nem utolsó sorben, illetve a kertészetünkben. Tervezőgrafikus álmaim 19
ban pedig igen sok megrendelés is érkezik.
éves korom körül kezdődtek.
FM: Elindultál a világhírnév felé?
FM: Mindig ennyire alapos voltál?
PC: Nem tudom, talán, de nem is ez a lényeg. Szeretem csiPC: Régen is szerettem sokáig dolgozni egy-egy munkán. A
nálni, ez a fontos. Na meg, hogy legyenek megrendelések.
gimnáziumban simán megtörtént, hogy akár
Jelenleg nem is győzöm a teendőket.
egy hónapig is rajzoltam egy csendéletet.
FM: Mennyire értékes
FM: Meddig jut majd időd Mar tonFM: Amit végeztél, az talán közelebb
ez a díj?
vásárnak dolgozni?
áll az iparhoz, mint a művészethez.
PC: Ez a hazai tervezőPC: Nagyon szeretnék a jövőben is
Hogyan tolerálják megrendelőid ezt a
grafikus szakma egy naMartonvásárnak dolgozni, hiszen itt nőtrészletekbe menő alaposságot?
gyon komoly elismerése.
tem fel, szeretek itt élni, jó érzés olyanokPC: Az alaposságommal voltak gondok,
nak tervezni, akiket ismerek és örülnek a
meg kellett tanulnom kezelni, mivel a túlzott precízség és
munkámnak. Az elmúlt években részese lehetettem a város
gondolkodás lassúvá tesz. A művészi vénát, a szakmai tudást
fejlődésének, ami szintén remek érzés. Emellett pedig naés a gyorsaságot jól kell tudni ötvözni. Sőt, néha a spontán
gyon szeretek együtt dolgozni az itteniekkel is.
ötletek a legjobbak. De nem is tartom magam igazán művészFM: Hogy érzed, ki támogatott eddig leginkább?
nek, inkább olyan dolgokat alkotok, amelyek közel kerülnek az
PC: Hú, ez hosszú lista lenne, ha beleférne a karakterszámba.
emberekhez, sokakhoz eljutnak, - gondolhatunk itt egy plaDe mivel én tördelem majd ezt a cikket is, tudom, hogy rökátra, vagy termékcsomagolásra - és így jobbá tehetik a vizuvidnek kell lennem. Elsőként mindenképpen imádott szüleiális környezetünket, a mindennapjainkat.
met emelném ki, akik mindig is támogattak. Megfigyelték,
FM: Már nem csak te sejted, hogy ebben a törekvésedhogy miben vagyok jó, terelgettek, bátorítottak, vigasztaltak,
ben jó irányban haladsz. Mit jelent az a díj, amit most
ha valami nem sikerült. Megtanítottak kitartóan dolgozni,
kaptál?
ami nagyon fontos. De hagyták, hogy magam találjam meg
PC: Az Arany Rajzszög Társaságtól kapott díjat évente egyaz utamat. Emellett, sok kiváló tanárom volt minden iskolászer ítéli oda egy szakmai zsűri, több kategóriában, egy-egy
ban, helyben Kovács Erzsébet, Sütő Petre Rozália és Kárpáti
alkotónak. „A szuverén tervezőgrafika Díját” kaptam a diploJózsef. De további tanulmányaim során a gimnáziumban, a
mamunkámért, a Vinczemill Papírmerítő és Könyvkötő MűDekoratőr és Kirakatrendező Iskolában, a Novus Művészeti
helynek tervezett arculatért.
Iskolában és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is fel
FM: Megkeresett a cég, vagy eladtad magad?
tudnék sorolni több olyan szakembert, akiknek nagyban köPC: Én kerestem a témát, csupán azért, mert tetszett. Látszönhetem eddigi sikereimet. Bennem is vannak tanári amtam, hogy tudnék jobb arculatot készíteni nekik annál, mint
bíciók, hiszen sok jót kaptam tőlük, amit ezúton is köszönök.
amit az interneten láttam. Végül a terveim elnyerték Vincze
Mindezt most tervezőgrafikusként, és ha eljön az ideje,
László és fiai tetszését is, így a munkám meg is valósult,
tanárként is tovább szeretném adni.
| Nagy Árpád
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CSALÁDI SPORTNAP

BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT FUTÓVERSENYRŐL

SZERVEZŐI OLDAL BESZÁMOLÓJA

Amikor egy évvel ezelőtt érkezett egy felkérés, hogy a Családi Sportnap keretein belül szervezzünk egy futóversenyt,
nem gondoltam, hogy az egy év ilyen hamar elrepül. Gondolkodás nélkül bólintottam rá, persze, rengeteg futót ismerek
a környéken, mindenki segíteni fog, csináljuk. Martonvásári
lakosként, de a Tordasi Futóklub tagjaként vettem részt a
verseny szervezésében, bonyolításában. Gyönyörű időre ébredtünk, és szerencsére akkor már pár napja nem esett, ami
azért is fontos volt, mert a 10 km-es szakaszunk igen el tud
ázni egy kis esőtől is. (Így is voltak szép nagy sártengerek,
amin át kellett vergődniük a futóknak.) Hajnalban már ott
sürögtünk-forogtunk a Brunszvik Parkban, hogy mire a futók megérkeznek, minden rendben legyen. Ugyan a 2 km
indításával kicsit megcsúsztunk (nem mindenki rutinos versenyző, nem mindenki ért oda időben felvenni a rajtszámot),
a hangulat fergeteges volt, így senki sem panaszkodott a
csúszás miatt. „Zumba Gabi Néni” tartott bemelegítést, majd
elstartoltak a 2 km-t futók. Olyan jó volt látni, ahogy felnőttek, gyerekek, idősek, babakocsisok nekiindultak a 2 „kili”nek. Mire felocsúdtam, már az első befutók meg is érkeztek.
Kisorsoltuk a 2 km-t futók tomboláit, Hegedűs Móni elvitte
a kicsiket a 400 m-es futásra (amit meg kellett ismételni a
nagy sikerre való tekintettel!), és már jöttek is az első befutók. Dicsérték a táj szépségét, a terepet. Csodálatos időben,
futottak egy kellemeset. A díjak átadása előtt még tombola tárgyakat is sorsoltunk, sokak örömére. Nagyon sokat
készültünk, dolgoztunk a verseny sikeres lebonyolításáért,
hogy mindenki jól érezze magát.
| Máli Réka

!

FELHÍVÁS

KÖTELEZŐ GÁZKÉSZÜLÉK-FELÜLVIZSGÁLAT
Újságcikk hívta fel egyik kedves olvasónk figyelmét arra,
hogy az E.ON még idén kikapcsolhatná a gázt azon felhasználóknál, akik 1981 előtt helyezték üzembe gázkészüléküket, de nem kérték azok felülvizsgálatát 2013.
szeptember 1-ig. Az érvényben lévő kormányrendelet haladékot adott. Eszerint, aki még nem tette meg, és 1981
előtt üzembe helyezett gázkészüléket üzemeltet, a felülvizsgálati kérelmét 2014 végéig jelezheti a gázszolgáltatónál.
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EGY VERSENYZŐ SZEMSZÖGÉBŐL

Végre napsütésre ébredtünk, 2-3 heti borús, esős időt követően tökéletes időben gyülekeztünk e csodás helyszínen, a
martonvásári Brunszvik-kastély parkjában. A rendezvény
helyszín és útvonal telitalálatnak mondható, azoknak, akik
a környéken futni szoktak mindenképpen ismerős lehet, ez a
gépjárműforgalomtól mentes, változatos útburkolatú terep.
Jó hangulatban gyülekezve, a 10 km-en talán egy picivel többen voltunk, mint a márciusi tordasi futáson, ránézésre kb.
40-50 fő állt a rajtnál. A két mókás műsorvezető is feldobta
a hangulatot, verseny közben azon gondolkodtam, vajon komolyan mondták-e, ha visszaérünk még egyszer körbe kell
futni a parkban a tó körül?!
Rajtnál kis tumultus, de hamar beállt a mezőny, a kastélyparkból kiérve, a vasút mellett már egy kicsit szét is szakadoztunk.
A frissítő pontok jó helyeken, messziről láthatóak voltak, változatos kínálattal. Ezúton köszönet a biztatásért a Futóklubosoknak, sokat segítettetek!
Szóval a tordasi Szociális otthonnál első frissítő, irány balra,
át a cifra hídon, ismerős terep, fel a dombon, balra át, az
erdő mellett végig, a kettős keresztet és a második frissítő
állomást elhagyva tovább, egészen a vasútig, ott balra le az
erdőbe. És valóban, a tó körül még egy kör.
A végén azért sikerült hajrázni. A célban valakitől hallottam,
hogy 11km lett a 10 (úgy látszik Tordas környékén ez már
hagyomány, a tavaszi 10 km is több volt :) ) Befutócsomagszuper! Király volt, köszönet a szervezőknek és segítőiknek!
| Zoli

Formenyomtatvány kitöltését és eljuttatását követően
a vizsgálat ingyenes. A felülvizsgálat során készült
jegyzőkönyvet pedig a 10 év múlva esedékes kötelező
felülvizsgálatig vagy a kötelező gázóra cseréig meg kell
őrizni! Idén december 31-ig minden olyan gázkészüléket
felül kell vizsgálni, amit 1993. december 31. előtt helyeztek
üzembe. 2015 végéig sorra kerülnek a 2004. január 1. előtt
beüzemelt készülékek is, vagyis az összes 10 évnél idősebb
gázkészülék használói érintettek lesznek.
A vizsgálat megrendelésével és letölthető űrlappal kapcsolatban az e.on ügyfélszolgálatán érdeklődhetnek.
| Forrás: E.ON
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ÁLLATOK
VILÁGNAPJA AZ
ÓVODÁBAN

A gyerekek kedvencei az állatok. Szeretettel
beszélnek a kicsi háziállatokról és a nagy ragadozókról egyaránt. Október elején életkoruknak
megfelelően változatos módon foglalkozunk az
állatokkal. Dalaink, mondókáink, meséink is
róluk szólnak.
Az óvoda Báb munkaközössége és a Martonvásári Gyermekkert Alapítvány az Állatok világnapjához kapcsolódóan rajzpályázatot hirdetett meg a város óvodásai és az általános
iskola 1. osztályosai számára „Kedvenc állatos mesém” címmel. A pályázatra 72 egyéni és 9 csoportos alkotás érkezett.
A munkák változatos technikával: festéssel, rajzolással,
gyurma és természetes anyagok felhasználásával, leporelló
készítésével készültek. Az alkotásokból rendezett kiállítást a
Brunszvik Teréz Óvodában nézhették meg az érdeklődők.
Minden egyéni pályázót kis ajándékcsomaggal, a közös alkotásokat mesekönyvvel díjaztuk.
Több csoport sétát, kirándulást szervezett, hogy ne csak a
mesékben és a képeken, hanem a közvetlen környezetében,
lakóhelyén is megfigyelhessék az állatokat.

Kihasználva a jó időt, a nagycsoportosokkal távolabbra utaztunk. Célunk a Dinnyési–Fertő madárvilágának megismerése volt. Megérkezésünkkor Fenyvesi László fogadott bennünket, aki a nádas világát nagyon jól ismeri. Végig vezetett a
Madárdal tanösvényen, megfigyelhettük a madárhálóba
akadt madarak „kiszabadítását”, majd a madárgyűrűzést is.
Közelről nézhettük meg a barkós cinegét, a kék cinegét, a
nádirigót, a nádiposzátát.
A gyerekek nagy örömére mindenki kézbe foghatott egy-egy kismadarat, amit ők engedhettek újra szabadon. Ezen az élményekben gazdag napon tényleg „madarat lehetett velünk fogatni”!
Kirándulásunkat Martonvásár Város Önkormányzata támogatta.
| Morberné Balogh Eszter

SZAKMAI
FŐTANÁCSADÓI CÍM
Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából elismerő címeket adományoztak a Kormányhivatal négy kormánytisztviselőjének. Dr. Koltai Gábor hivatalvezető javaslatára a
Martonvásári Kormányablak vezetője Fabók Lászlóné
kiemelkedő munkájáért és példaszerű vezetői tevékenysége
elismeréséül vehetett át „Szakmai Főtanácsadó” címet
Dr. Simon László megyei kormánymegbízottól.
| Lóth Adrienn
Martonvásári Járási Hivatal, titkárságvezető

BEMUTATKOZIK

KISS
GERGELY
DÁVID

NÉPTÁNCTANÁR ÉS
SZÁZSZORSZÉP
TÁNCKARVEZETŐ
26 éves vagyok, Budapesten élek, idén
szeptembertől lettem a Martonvásári
Művészeti Iskola néptánctanára, illetve
FORUM MARTINI / 2014. NOVEMBER

a Százszorszép Táncegyüttes tánckarvezetője. A Magyar Táncművészeti
Főiskola néptánc tagozatán végeztem,
azt követően a Honvéd Táncegyüttesben dolgoztam hivatásos táncosként.
Az együttesben eltöltött idő közben
több helyen tanítottam, fiatalokat és
felnőtteket egyaránt. Hivatásos táncos
barátaimmal alakítottunk egy kamaraegyüttest, a Netz Táncprodukciót,
amelyben ötvözzük az autentikus és a
modern értelemben vett táncszínházat, az utcaszínházat, és a zenés-táncos
interaktív előadásokat.
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JÓTÉKONYSÁGI
KARÁCSONYI VÁSÁR
ÉS MIKULÁS-NAPI
MŰSOR
Decemberben tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos Jótékonysági Karácsonyi Vásár, melynek
bevételéből ezúttal a kiskorú gyermeküket egyedül nevelő
szülőket támogatjuk. Sok szeretettel, süteményekkel és egyéb
vásárfiával várjuk a kedves vásárlókat, akiknek önzetlen hozzájárulásával remélhetőleg minél több szülőn segíthetünk.
Az elmúlt esztendők tapasztalataira alapozva továbbra is
várjuk azon vállalkozó kedvű és fáradhatatlan résztvevők

jelentkezését, akik olyan kézműves termékeket tudnak
készíteni, vagy felajánlani, amelyek eladásából támogatni
tudjuk a szülőket.
A karácsonyi vásárt december 6-án, szombaton tartjuk a
Rendezvényudvarban (Emlékezés tere 2.) 8-13 óra között.
10 órakor betlehemezés a vásár mellett, ennek megtekintése ingyenes. 11 órától Mikulás-napi műsorral kedveskedünk
a gyerekeknek, melynek címe: „Mikulás elveszett levele”.
Belépőjegyek 300, illetve 500 Ft-ért kaphatók, az innen befolyt összeget pedig ugyanerre a jótékonysági célra fordítjuk.
Ugyanerre a vásárra december 7-én 16.00-19.00 óra között
is szerettel várjuk a segíteni szándékozókat az adventi fúvószenei koncert előtt és után.
Érdeklődés és további információ:
Miks Anikó, telefon: 06 30/598-7962
Oroszné Pál Mónika, telefon: 06 30/370-3267
E-mail: jotekonysagi.karacsonyivasar@gmail.com

ADNI JÓ!

KARÁCSONYI ADOMÁNYOZÁS RÁSZORULÓ
GYEREKEKNEK
Ha szeretne örömet szerezni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, akik hiába vágynak ajándékra, most segíthet.
Az Óvodamúzeum Információs Pontjánál felállított fenyőre a
rászoruló gyermek keresztnevével, életkorával és kívánságával ellátott üres dobozokat teszünk. Adventváró rendezvényünk napjától, november 29-től bárki levehet egy-egy ilyet,
vállalva, hogy megveszi az ajándékot és elhozza december
8-ig. A dobozt az Információs Ponton kell leadni, és mi a helyére karácsonyfadíszeket akasztunk, így átalakítva a fenyőt
díszes szeretet fájává.

KÖNYVKUCKÓ
A TERMELŐI
VÁSÁRON
Fotel, hőgomba, forró ital… Bár az egész könyvet
minden bizonnyal nem nálunk olvassák majd
el, ízelítőt itt is kaphatnak belőle.
Ha eszünkbe jut egy hideg télbe hajló őszi nap, az egyik
legkedvesebb kép, ami elénk rajzolódik, amikor egy fotelba
bekuckózva, pokróccal állig betakarózva egy jó könyvet
olvasgatunk a meleg szobában egy forró ital kíséretében.
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A számunkra akár csekélységnek is tekinthető ajándékkal
sok örömet szerezhetünk egy megajándékozott ismeretlen
gyermeknek, ezért reméljük, gyorsan elfogynak a dobozok.
Biztosak vagyunk benne, hogy úgy ragyognak majd a díszek
a szeretet fáján, ahogy a rászoruló gyermekek szeme ajándékaik kibontásakor.
A jótékonysági akció december 8-ig tart, az ajándékokat a
Brunszvik-Beethoven Központ munkatársai juttatják el a
rászoruló gyerekekhez még karácsony előtt.
További információk az Óvodamúzeum Információs Pontján.

Talán az otthon melegét nem tudjuk ide varázsolni, de egy
könyvoldalnyi hangulatot biztosan.
Foglaljanak helyet rattan foteljeinkben a hőgomba alatt, és
takarózzanak be jól. Az egész könyvet minden bizonnyal
nem nálunk olvassák el, de ízelítőt itt is kaphatnak a kedves
érdeklődők. Könyvkuckónkban bárki kedvére válogathat az
olvasnivalókból, és amelyik igazán megtetszik, azt 100 Ftért haza is viheti.
És a forró ital?
Azt is lehet kapni, hiszen a program a hagyományos Termelői Vásárunk keretében működik, ahol most is kedvükre
válogathatnak a vásárlók a színes termékskáláról, ahol egy
forró ital biztosan várja Önöket.
Na meg egy jó KÖNYV!

CSERE-BERE
Amennyit hoz, annyit vihet alapon megvenni sem kell egy-egy könyvet. Ugyanis
ahány könyvet hoz valaki saját otthoni
könyvtárából, annyit vihet el a könyvkuckóból!
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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE!
Az ENSZ először 1991-ben ünnepelte meg az
idősek világnapját, azóta minden év október
1.-én emlékezünk meg a velünk élő idősebb
generációról.
Városunkban 2014. október 5.-én, egy napsütéses vasárnapon köszöntöttük az időseket az újonnan felépült BeethovenBrunszvik Rendezvényszervező Központ Színháztermében.
Ezen a napon is, az Idősek Világnapja alkalmából kiemelt
figyelemmel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet
munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Köszöntjük őket, szeretetüket, bölcsességüket segíteni
akarásukat, pedig az év minden napján érezzük.
Martonvásár Önkormányzata nevében Dr. Szabó Tibor
polgármester köszöntötte kedves és közvetlen szavakkal a
megjelenteket, akik örömmel fogadták ezt a szeretetet. Polgármesterünk örömét fejezte ki azért, hogy a városban élő
időseink nagy létszámban elfogadták a meghívást, és jelenlétükkel teljesen megtöltötték az új rendezvényközpontunk
színháztermét, mely intézmény lehetőséget ad minden generáció közösségi programjainak színterére.
Köszöntőjében megerősítette, hogy az idős emberek a hosszú
élet munkáját és tapasztalatát tudhatják maguk mögött a
legkülönfélébb életutak bejárásával gyönyörű és keserű élményekkel egyaránt. Hangsúlyozta, hogy a mi feladatunk az,
hogy idős embertársainknak olyan életkörülményeket biztosítsunk, amely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó
életet. Vigyáznunk kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú
évek munkája után megkapják mind a család, mind pedig a
lakóhelyükön élőktől a nekik járó szeretetet, gondoskodást
és tiszteletet.

Az ünnep megható pillanatait fokozta Martonvásár két
„legrégebben fiatal” polgárának a jelenléte.
A 95 éves Adácsi Józsefnét és a 93 éves Barmos Gyulát,
Polgármester úr virágcsokorral, nagy tisztelettel köszöntötte.
A köszöntés után pedig műsorral kedveskedtünk minden
ünnepeltnek.
A műsorban felléptek: a martonvásári Villő Néptánccsoport,
Winkler Rózsa versmondó, Rezessy Júlia mesemondó a Beethoven Általános Iskola tanulója, valamint a Zoltán Erika
Tánciskola Dinamic Dance Klub martonvásári csoportja.
A műsor után pedig a Harmónia Idősek Otthona konyhájának
jóvoltából finom vacsorával kedveskedtünk időseinknek.
Köszönöm a meghívott idős vendégeinknek Martonvásár
Város Önkormányzatának, a Segítő Szolgálat minden dolgozójának, hogy együtt tölthettük ezt a szép délutánt.
| Szabóné Pályi Judit
Szent László Völgye Segítő Szolgálat, igazgató

MEGHÍVÓ
A Teleki Blanka Hölgyklub szeretettel várja
tagjait és minden érdeklődőt november 17-én
hétfőn 17 órára a BBKÖZpontba, ahol dr.
Jambrikné dr. Takács Imola „A feledékenységtől a demenciáig” címmel előadást tart,
kötetlen beszélgetéssel.
ÍZELÍTŐ:
Egyéniségünktől függően és életkortól függetlenül mindan�nyian elfelejtünk néha valamit.
A gyerek, ha nem tudja, hol a könyve, csak legyintünk: szétszórt. A fiatal felnőtt, amikor nem találja a kocsi-kulcsot,
pénztárcát, tudjuk: túlhajszolt, fáradt. Többnyire senki nem
aggódik különösebben. De úgy hatvan év fölött, ha elfelejtődik ez vagy az, egyre gyakrabban felmerül „öregszem? baj
van a memóriámmal?”
Mikor és meddig természetes folyamat a feledékenység, és
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mikor válik kórossá? Mik a demencia („időskori elbutulás”)
tünetei, mikor beszélünk valódi demencia-betegségről és
milyen más betegségben találkozhatunk ugyanezekkel a
tünetekkel? Mi hajlamosít a korai elbutulásra, hogyan előzhető meg vagy lassítható a betegség? Mik a betegség kezdeti
jelei? Mikor és hol kérhető segítség? Hogyan segíthetjük idős,
beteg hozzátartozóinkat?
Memóriatesztek kitöltéséhez (amennyiben szükséges), kérjük
olvasószemüveget is hozzanak magukkal.
| dr. Jambrikné dr. Takács Imola
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OKTÓBER 3-ÁN TARTOTTA OSZTÁLYTALÁLKOZÓJÁT AZ
EGYIK 1961-BEN VÉGZETT OSZTÁLY

Az 1961-ben végzett VIII.b. osztály

LABDARÚGÁS
A nyár folyamán újra átalakult csapatunk, játékosok mentek,
játékosok jöttek, teljesítményünk a bajnokság során elég hullámzó volt, megvertünk bajnokesélyes csapatokat, de sajnos
kikaptunk olyanoktól, akiktől nem kellett volna. Szűkös keretünkből a bajnokság közben volt, aki külföldre ment dolgozni, volt, aki szezon közben belefásult, igaz már sokadjára,
úgyhogy ezen már meg sem lepődünk, egy-egy sérült és már
jóformán ki sem tudtunk állni, szóval van mit tenni, a tél
folyamán rendezni kell a sorokat. Legutóbbi mérkőzésünkön, Móron a csapat remekül teljesített, igaz itt is épp, hogy
ki tudtunk állni, de aki a pályán volt az beleadott apait, anyait
és ez meghozta az eredményt, egy szép támadás végén a
85. percben Kővári remek találatával megnyertük a mérkőzést.
Egy biztos, ahhoz, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt tudjunk nyújtani egy-két meghatározó játékosra szükségünk
van, ezzel a szezon végén lesz feladatunk, de addig is vár
ránk még egy-két parázs mérkőzés, amire mindenkit várunk
szeretettel.
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu
honlapon találnak!
| MSK

U15
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Kérésünkre szeretett osztályfőnökünk, Iván bácsi,
indián történeteket mesél, mint hajdanán

U7

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS
Egyesületünk a Mustang SE Fejér megye egyik körzeti
Központja, ahol az Ercsi, a Beloiannisz, a Pusztaszabolcs,
a Ráckeresztúr, a Gárdony, a Kápolnásnyék, a Velence és
Martonvásár U7-9-11-13-as korosztályok Bozsik Programját
fogja össze. Az U7-9-es programokat Martonvásáron, míg
az U11-13-as tornákat az agárdi Parkerdőben szervezzük.
Egyesületünk e mellett az Intézményi Bozsik Programokat
is megszervezi Martonvásáron, amelyen több mint 300
gyerek vesz részt.
A gyerekek rendületlenül készülnek hétről, hétre és remekül
teljesítenek a tornákon. U15-ös csapatunk sem tétlenkedett,
nekik véget ért a szezon, ahol veretlenül 90 rúgott és 5 kapott góllal az élen állnak. A csapat remek hozzáállása és
remek edzésmunkájának köszönhető ez a szép eredmény.
Még előttünk állnak a Bozsik Programok, majd jönnek a
teremtornák, ahová mindenkit szeretettel várunk.
További információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon
találnak!
| Mustang SE
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EGYSZERŰ ÉTELLEL
IS LEHET NYERNI
Városunk kemencéjének október 18-án megtartott avatója alkalmából főzőversenyt rendeztünk, amelyen Koncz Zsoltról kiderült,
hogy nem csak kiváló hentes, de jól is főz.
Nyertes művét egyszerű filozófiával készítette el. „Becsukott szemmel is élvezhető” nyúlpaprikás lett az eredmény.

FELHÍVÁS

Kedves Martonvásáriak!
Ez évben is megrendezzük a hagyományos adventi szeretetvendégséget. A múlt évben sokak segítségével 200 rászoruló embert tudtunk megvendégelni. Kérésünk, hogy aki
szeretné támogatni rendezvényünket, keressen bennünket,
szervezőket a következő telefonszámokon:
Süléné Rózsi 20 / 377-5516, Farkas Erzsébet: 30 / 9793-825.
Segítségüket előre is köszönjük!
| A szervezők nevében Farkas Erzsébet
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Berta Attila

FELHÍVÁS

November 17-18-án a BBK továbbképzés miatt zárva tart,
ezeken a napokon az Óvodamúzeum és a könyvtár sem
lesz nyitva.
FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár
Igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu

ISSN 2060-6346

!

tartósítószer-mentes árut szolgáltatunk, csak olyat, amit mi is
szívesen fogyasztanánk. A visszajelzésekből úgy látom, hogy
a vásárlók elégedettek a minőséggel és a mennyiséggel is.
FM: Minden hentes ilyen jól tud főzni?
KZs: Csak szeretek főzni, nem tudom, hogy jól főzök-e.
FM: Hogy tetszett a rendezvény, a főzőverseny?
KZs: Az elején ugye voltak kisebb nehézségeim, de ezek hamar megoldódtak. Minden úgy történt, ahogyan lennie
kellett, és maximálisan elégedett voltam.
FM: A családja, barátai bíztatták, támogatták?
KZs: Egy szűk baráti társaság, olyan húsz fő jött össze.
Bíztattak, és támogattak anyagilag is, jegyeket vásároltak
egy bizonyos összegért, mert már az elején megbeszéltük,
hogy a bevételt az óvodának fogjuk felajánlani. Volt, aki a
munkájával segített, volt, aki a jelenlétével.
FM: Hogyan főz, van-e valamilyen bevált módszere?
KZs: A fűszeres, házias ízeket szeretjük. Ez látszik is rajtunk.
FM: Mit gondol, miért az Ön főztje vitte el a pálmát?
KZs: Talán azért, mert ez ízlett a zsűrinek a legjobban. Úgy
gondolom, hogy egy egyszerű étellel is lehet nyerni, ha azt
jól elkészítjük, ha az ízvilága olyan, hogy becsukott szemmel
is élvezhetjük.
FM: Miért döntött úgy, hogy felajánlja a nyereményét?
KZs: A fiam ide járt, és a barátaimnak is vannak óvodás
korú gyermekeik, ezért fontosnak tartom, hogy jobb legyen
nekik, s új játékokhoz jussanak. Az óvodáknak mindig szükségük volt és lesz anyagi támogatásra.
FM: Ha lesz ilyen, a következő években is részt vesz
majd a főzőversenyen?
KZs: Igen, és akkor sem haszonszerzési célból...

IMPRESSZUM

FM: Gratulálok az első helyhez! Sejtette, hogy meg
fogja nyerni? Mennyire bízott magában, a főztjében?
Koncz Zsolt(KZs): Köszönöm szépen! Nem sejtettem.
Utolsóként érkeztem dél körül, s már helyem sem volt, de a
szervezők szerencsére ügyesen megoldották. Volt olyan versenyző, akinek addigra már készen volt a főztje, én meg még
ki sem pakoltam az autóból. Érdekes szituáció volt. Távozni
akartam, aztán jöttek a haverjaim, s mondták, hogy álljunk neki. A végén annyira belelendültünk, hogy le kellett
menni a boltba még egy kis húsért, mert kígyózott előttünk
a sor, várták az emberek a sültkolbászt, a steaket. A nyúlpaprikás pillanatok alatt elfogyott, de a steaknél is tobzódtak.
FM: Milyen indíttatásból lett hentes?
KZs: Hentesnek tanultam, és dolgoztam is a szakmában
nagyon sokáig, három vágóhídon, meg több húsboltban is.
Később átpártoltam az élőállat-tenyésztésre és szállításra.
Először csak vásárokba jártam, borjúkat adtam s vettem, egy
ideje pedig már kamionnal is rendelkezem, mellyel nemzetközi élőállat-szállítást is vállalok. Ezt lassan kezdem leépíteni,
mert a boltra szeretnék koncentrálni.
FM: Martonvásári, ezért nyitott itt boltot?
KZs: Igen. Édesapám mentős sofőr volt a helyi mentőállomáson, édesanyáméknak pedig lángossütőjük volt a Postakocsi étterem közelében. Néhány éve már nekilódultam
ennek az üzletnek, de családi okok miatt azonban ez nem jött
létre. A közelmúltban, amikor megszűnt Martonvásáron a
húsos pult, az ismerőseim véleményére támaszkodva úgy
döntöttem, itt az ideje egy ilyen boltot nyitni.
FM: Megy az üzlet?
KZs: Most már beállt egy bizonyos szintre, és várakozáson
felül teljesít, ami talán annak is köszönhető, hogy a környékbeli gazdáktól vásároljuk fel az állatokat, így minőségi,

11

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

Farkas-Nagy Sebestyén
Frey Dorottya
Nagy-Kuthy Emma
Vida Abigél
Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

MARTONVÁSÁR: november 29., 30., december 20., 21.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
Buza János / 65 éves
ERCSI: november 22., 23. (december 13 munkanap),
Csóli Andrásné / 60 éves
december 14.
Erdélyi Györgyné / 57 éves
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Szalkai József Lászlóné /66 éves Telefon: 25/505-790
Varga Ferenc / 60 éves
RÁCKERESZTÚR: december 6., 7.,
december 24., 25., 26., 27., 28.
Elhunytjaink hozzátartozóinak
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.
Telefon: 25/455-812
ELHUNYTJAINK*

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Hatósági osztály ............................................ 22 / 569-284
Gyámhivatal ................................................... 22 / 569-288
Járási Munkaügyi Kirendeltség ................. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

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

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

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2462 Martonvásár Szent László u. 2. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

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

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

LABOR INFORMÁCIÓ
Helyszín: orvosi rendelő – minden munkanap 6.45-8.30 (Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 8.00-ig érjenek ide!)
FORUM MARTINI / 2014. NOVEMBER
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KERTBARÁTOKTÓLKERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK
NOVEMBER 15. ÉS DECEMBER 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
BOGRÁCSBAN FŐTT NYÚLPAPRIKÁS
Koncz Zsolt receptje

Veteményes kertünk lassan kiürül, kevés petrezselyem,
bimbóskel maradhat későbbi begyűjtésre friss értékes növényként. Üresen álló, még meg nem munkált területeinket
a jövő évi tervnek megfelelő szerves- vagy műtrágyával,
komposzttal trágyázzuk. A tél folyamán beázik tartalma a
talajba és jótékonyan táplálja a jövő év növényeit. A lehulló
lombozatot tegyük komposzttelepre a mielőbbi átalakulás érdekében. Kevés műtrágyát is szórhatunk rá, az gyorsítja a kom-

Az október 18-án megtartott főzőversennyel egybekötött kemenceavató
ünnepségünkön nyúlpaprikás vitte el
a pálmát. Koncz Zsolt, amilyen szakértelemmel főzött akkor, olyan szívesen
osztotta meg velünk sikerének titkát.
HOZZÁVALÓK
Egy bográcsba legalább 5-6 nyúlnak bele kell kerülnie, ezek levágva úgy 1-1,2 kg súlyúak. Minden
részének benne kell lennie, mert egy pörkölt ettől
lesz finom. Fontos, hogy a csontos részét is hozzáadjuk. Alapvető hozzávalók ízlés szerint:
• füstölt szalonna
• só
• bors
• paprika
• paradicsom
• vöröshagyma
• fokhagyma
• tejföl
Egy alapfűszerezést adunk hozzá, utána pedig
kóstolás alapján ízesítünk.
ELKÉSZÍTÉSE
1. A füstölt szalonnát összekockázzuk, és a bőrével együtt a bográcsba tesszük. Amikor kisül a
zsírja, kiszedjük a tepertőt. Ez kenyéren fogyasztható.
2. A megmaradt zsírra tesszük fel a hagymát, ez
az egyik legfontosabb rész az ilyen ételek elkészítésénél.
3. Ha a hagymát megdinszteltük, jöhet hozzá a
paradicsom, paprika, esetleg lecsó, pirospaprika,
valamint a további fűszerek.
4. A nyulat részeire daraboljuk, s hozzáadjuk az
alaphoz. A végén egy kis tejfölt adunk hozzá és
készre főzzük.
Jó étvágyat!
FORUM MARTINI / 2014. NOVEMBER

posztálódást. Gyakorlat többfelé a zöldségvetés az erős fagyok
beállta előtt, 5-6 cm mélységbe, így nem kel ki, csak tavasszal.
Gyümölcsösünk egyedeit átvizsgálva látni lehet a száraz
ágakat, melyet levágunk, ugyanígy a nagy vízhajtásokat is.
A fertőzött növénymaradványokat semmisítsük meg. Fák
ültetését fejezzük be az erősebb fagyok megérkezése előtt.
Külterületen lévő fiatal fák törzsét és alsó ágait védjük meg
a rágó kártevők elől. Munkáink végeztével szerszámainkat
tisztítsuk meg, ápoljuk le tartósító anyaggal, szükség szerinti javításukat tervezzük meg. Tárolt gyümölcsünket időnként
vizsgáljuk át, válogassuk ki a romlásnak indultakat. Gyümölcsfáinkra szalonnadarabokat, fél diót, napraforgót tehetünk a madarak megtartása érdekében.
Szőlőnkben hozzáfoghatunk a támrendszer javításához,
karók beszerzéséhez, huzalok kiigazításához. Fiatal szőlőtöveket takarjuk be földdel, hogy védve legyenek az erős
napsütéstől, fagyoktól, jegesedéstől. Borok fejtése, kezelése
aktuális feladat, főképpen a nyárvégi esőzések következtében fellépett szőlőgyümölcs romlás miatt, mely az állagát
veszélyeztette.
Orbánhegyi tulajdonosokat kérjük, hogy a mosóvizet, szennyvizet ne öntsék vagy folyassák ki a közútra, mert az rontja az út
állagát, és ne várjuk el másoktól, hogy azon át közlekedjenek.
Éves munkánk fáradalmait az év végén pihenjük ki, értékeljük eredményünket, és kezdjünk a következő év tervezéséhez. További sok sikert, eredményekben gazdag új
esztendőt kívánunk.		
| Varga Béla
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben (EFI) a következő friss információkat teszi közzé.
KIEMELT ESEMÉNYEINK:
1. SPORTNAP lesz Vajdics András szervezésében Ercsiben a Városi Sportcsarnokban 2014. 11. 16-án 10:00-16:00-ig!
Tervezett program a következő:
• Felnőtt vízhez szoktatás
				
• Aqua-Fitness
				
• Aqua-Jogging
				
• Vizi gerinctorna
				
• Cirkuszi akrobatika (mozgáskoordinációt-, ügyességet-, egyensúlyt fejlesztő egyszerű
				
akrobatikai elemekkel való ismerkedés, gyakorlás eszközökkel)
				
• Vidám sportverseny
				
• Tollaslabda villámtorna
				
• Hastánc (a hastánc alapjainak bemutatása, gyakorlás)
				
• Néptánc és táncház (néptánc bemutató és táncház, ismerkedés a magyar és nemzetiségi
				
táncokkal)
2. EGÉSZSÉGNAP Ercsiben az Egészséges Életmódklub szervezésében 2014.11.08-án, 8:00-18:00 az Eötvös József Művelődési Házban. Délelőtt szűrésekkel, délután változatos műsorokkal várták az érdeklődőket! Jelen voltak munkatársaink,
valamint 10:00-12:00-ig a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon munkatársa is várta a szenvedélybetegségekkel, azok megelőzésével és gyógyításával kapcsolatban a kérdéseket (lesz pl. drog-totó).
3. FŐZŐISKOLA következő diétás tanfolyama indult 2014.11.08-án szombaton Ercsiben a Kikötő Étteremben 9:00-12:00
óráig dietetikus vezetésével. Jelentkezni a 25/520-77-es telefonszámon lehet.
							
Programjaink folyamatosan elérhetők az Egészségfejlesztési Iroda Ercsi hivatalos facebook oldalán!
Az oldal elérése a következő: www.facebook.com/ercsi.efi

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai:
Dr. Nánási Judit - szakmai vezető
Baczakó Andrea – egészségfejlesztési munkatárs
Fábiánné Susán Szilvia - egészségfejlesztési-dietetikus munkatárs
Az Egészségfejlesztési Iroda az Ercsi Egészségügyi Központban
az első emeleten található.

Nyitva tartás:
Hétfő: 9:00- 18:00
Kedd: 9:00-17:00
Szerda: 9:00- 18:00
Csütörtök: 9:00-16:00
Péntek. 9:00-16:00

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu/EFI
FORUM MARTINI / 2014. NOVEMBER
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AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD – MINDENKIT MEGILLET!
Ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségiséghez való tartozása, kisebbséghez
való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai
vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi
identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri forduljon
az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához.
Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását 2014. november 26–án
(szerda) 12.00 és 16.00 óra között, a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (Budai u.13.).

!

FELHÍVÁS

SALAK, HAMU ELSZÁLLÍTÁSA
Tisztelt Martonvásári Ingatlantulajdonos!
A salak, hamu elszállítását az esetlegesen szunnyadó parázs
tűzveszélyességi kockázata miatt biztonsági okokból a kommunális hulladéktól elkülönítve szállítjuk.
A salak, hamu elszállításának időpontjai:
2014. november 20.
2014. december 18.
2015. január 22.
2015. február 19.
2015. március 26.

Ha Önök számára bármilyen bútor és
egyéb tárgy fölöslegessé vált, szívesen
elszállítom, legyen az bármilyen anyagból
(fa, műanyag, fém).
Helyi lakos vagyok, kisebb karbantartási
munkákat is vállalok.
Hívjanak bármikor:
Balogh Sándor
06 30/838-7169

Lehetőség szerint a salakot kérjük 120 liter űrtartalmú
hulladékgyűjtő edényben, (amennyiben ez nem lehetséges,
megfelelő teherbírású legfeljebb 120 liter űrtartalmú zsákban) legfeljebb 20 kg súlyhatárig kihelyezni az ingatlan előtti közterületre a megjelölt szállítási napokon, reggel 7 óráig.
A többlet salak, hamu elszállítása a kommunális (háztartási)
többlet hulladék elszállítására jogosító matrica felhasználásával lehetséges, amely megvásárolható az alábbi helyeken:
- 127. sz. COOP Martonvásár, Brunszvik út 1/d.
- KOMA 97 Kft., Martonvásár, Budai út 67.
| Tisztelettel: VHG Nonprofit Kft.

!

FELHÍVÁS

Tisztelt lakóparki Polgárok!
Kérem szíveskedjenek a folyosók közlekedési útjait, és bejárati ajtókat tűzrendészeti okok miatt szabadon hagyni.
Kevesebbe kerül egy közös kültéri fedett tároló, mint egy
kiégett lakás helyreállítása. Köszönöm megértésüket.

| Eötvös Péterné • ingatlanközvetítő
06 30 / 341-0975, www.ingatlan-martonvasar.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki
Buza János temetésén részt vett, sírjára koszorút, virágot helyezett, mély gyászunkban velünk osztozott.
| Gyászoló család

H á l á s s zív vel mondun k kö s z önetet minden kine k , a ki
Varga Ferenc Barnabás temetésén részt vett, mély gyászunkban osztozott. Köszönjük továbbá, háziorvosunknak dr. Jambrikné dr. Takács Imolának, a sok segítséget.
| Gyászoló család
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OKTÓBER
23.

SZABADSÁG,
SZERELEM CÍMŰ
FILM SZÍNPADI
ADAPTÁCIÓJÁRÓL

Egy látogatót kértünk meg, írja le véleményét
az október 23-i ünnepi rendezvényről.
Korábban még nem volt alkalmam részt venni ilyen előadáson. Az Imre Sándor Szeretetszínházat még csak hallomásból ismertem. Izgatottan vártam a műsor kezdetét,
hiszen tudtam, hogy a csapat nagy sikert aratott már itt
Martonvásáron is, főként gyerekrendezvényeken.
A műsor az első percektől kezdve érdekfeszítő volt, mint képvilágában, mint történetében. A színpadon tehetséges gyerekek és felnőttek kaptak szerepet. A történet alatt felcsendülő
énekekben remekeltek az előadók, különleges hangulatot teremtettek. Megható érzésekkel telve távoztam az előadásról,
bízom benne, hogy a jövőben is lesz szerencsém látni Őket.
| Kelemen Klaudia

MEGHÍVÓ

Időpont: December 7., vasárnap, 17.00 óra
Helyszín: Rendezvényközpontunk színházterme

A 19 éve működő Martonvásári Fúvószenekar
szeretettel meghívja Önt és Családját hagyományos

ADVENTI KONCERTJÉRE.
MŰSOR

1. Film- Fesztivál
2. A Paradicsom meghódítása
3. Dvorak: Új világ szimfónia
4. Orff: Carmina Burana
5. Gerschwin egyveleg
6. West Side Story

Támogatójegy vásárolható elővételben vagy a
helyszínen: 500 / 1000 Ft-os áron, amelyet
a zenekar működésének javítására fordítunk.
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