XXIV. évfolyam 10. szám
2015. október 15.
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FORUM
MARTINI
04. oldal
MIGRÁCIÓS VÁLSÁG

09. oldal
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

08. oldal
SZELEKTÍV HULLADÉK

Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a migrációs
válsággal kapcsolatos nyilatkozatot
fogadott el.

Szociálisan rászoruló, tehetséges
tanulók pályázhatnak ösztöndíjra,
tanulónként évente legfeljebb
100 000 forintra.

Az illegálisan elhelyezett nagy
mennyiségű hulladék miatt,
városunkban is változtatnunk kell
a szolgáltatás rendjén.

03. oldal

11. oldal

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe október 23-án 14 órakor az Emlékezés
terén és a kulturális központban

SZÍNHÁZI BÉRLETEK
Háromféle színházi bérlet is kapható
hamarosan az Óvodamúzeum InfoPontjában

05. oldal
ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
Várossá válásának 10. évfordulóján egykori képviselőit, az idei Díszpolgárait és Martonvásárért-díj
kitüntetettjeit ünnepelte Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

OKT. 17.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 13.00 óráig, BBKK udvar

OKT. 17.

FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
10.00 órától, BBKK kiállítóterem
Látogatható: 2015. október 23-ig

OKT. 17.

FŐZŐVERSENY ÉS
GYEREKPROGRAMOK
14.00 órától 22.00 óráig, BBKK udvar
17:30 órától élőzene!

OKT. 19.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
17.00 órától
Könyvtár - oktatóterem
Vendég: dr. Mester Júlia

OKT. 23.

AZ ’56-OS FORRADALOMRA ÉS
SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK
14 órától, Emlékezés tere
Utána: a BBKK színháztermében a
„Törött szárnyú madár” c. színdarab,
a Martonvásári Szögletes Kerék
Gyermekszínház előadásában

OKT. 24.

OKT. 27.

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
14:00 órától
Szent László út, Estike u., Boglárka u.,
Gólyahír u., Pipacs u., Százszorszép u.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
20:00 órától (18 órától a Gazd. Biz. ülése)
Geróts-terem

OKT. 30.

OKT. 30.

TAMASKOVICS GYÖRGY INTARZIA
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
BBKK kiállítóterem
17:00 órától
Látogatható: 2015. november 19-ig
TESSELY ZOLTÁN KÉPVISELŐ ÚR
FOGADÓÓRÁJA
17:00 órától, a Városházán

NOV. 3.

BAB BERCI- MESEJÁTÉK
a Martonvásári Szögletes Kerék
Gyermekszínház előadásában
(bérletes előadás gyerekeknek)
9:00 órától, 11.00 órától és 14.00 órától
BBKK színházterem

NOV. 4.

’56-OS FORRADALOM- ÉS SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉNEK NAPJA
Csendes gyertyagyújtás
az Emlékezés terén 18:00 órától

NOV. 7.

B y TheWay
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
16:00 órakor
BBKK

NOV. 11.

LÁMPÁS FELVONULÁS ÉS
MÁRTON-NAPI VIGADALOM
16:30,
BBKK udvara
(Rossz idő esetén a BBKK épületében.)

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Vajon mi köze lehet az Atlanti-óceán halainak az erdőháti ivóvíz arzén tartalmához? A kérdés nem a legújabb tv-s vetélkedőben merült fel, hanem a való életben. A válasz meglepő, bár
az utóbbi időben talán már ezen sem csodálkozunk, merthogy
a megoldás kulcsa az Európai Unió…. Hogyan függnek össze
látszólag elkülönülő dolgok? A válasz lényege, hogy az unió
szerencsésebb polgárai sok tengeri halat esznek, amiben köztudottan magas az arzén tartalom. Ezért a brüsszeli bürokraták törvényt hoztak, miszerint az ivóvízben csökkenteni kell
az arzén arányát, merthogy Nyugat Európában is isznak vizet az emberek. Csak az a baj, hogy Erdőháton meg viszonylag kevés tengeri halat esznek. Ezt persze Brüsszelben nem
nagyon tudják, így aztán nálunk is ugyanazt a szabványt kell
alkalmazni, mint a brit vagy francia tengerparton…. igaz, Erdőháton évtizedek óta isszák a vezetékes vizet, és még senkinek nem történt baja! Mostantól viszont a hatóság megtiltotta a vezetékes víz ivását, amíg az arzén mennyiségét
literenként 10 mikrogramm alá nem csökkenti a Fejérvíz.
Másik uniós kihívásunk a világméretű népvándorlás ránk
FORUM MARTINI / 2015. OKTÓBER

eső részének kezelése. Képviselő testületünk a témában legutóbbi ülésén határozatot fogadott el, mely e lap hasábjain
teljes terjedelmében olvasható. Mindenképpen fontosnak
tartom ismételten hangsúlyozni, hogy településünket a
migráns invázió közvetlenül továbbra sem érinti. A büntetés
végrehajtás információja szerint a martonvásári börtönbe
csak bírósági döntés alapján kerülhetnek elítéltek, ők is csak
zárt rendszerben, tehát mindennapjainkban továbbra sem
találkozunk a problémával.
Még mindig az EU témájánál maradva, de sokkal kellemesebb
ügyekre áttérve, örömmel tájékoztatom olvasóimat, hogy gőzerővel készülünk a hamarosan kiírandó pályázatok elkészítésére és
benyújtására. A városfejlesztési lehetőségek valószínűleg ez
év végével, illetve jövő esztendő elején nyílnak meg. Ahogy
már többször jeleztem, fő célunk, hogy a megkezdett fejlesztéseinket befejezzük, a városközpont megújítását lezárjuk. Ezen
túlmenően gyermekeink életkörülményeinek javítása, az
egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítása lesz a fő irány.
Továbbra is kérem, hogy észrevételeiket, javaslataikat juttassák el hozzánk, így tudunk közös célokat kitűzni.
| Üdvözlettel: Szabó Tibor
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„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik
a félelem.” Bibó István (1956)
„A rendszert az egész magyar nép söpörte
el. (…) A világon páratlan szabadságharc
volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén.
A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy
miképpen éljen. Szabadon akar határozni
sorsa, államának igazgatása, munkájának
értékesítése felől.” Mindszenty József (1956)

MEGHÍVÓ ‘56
Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Családját
AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
59. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
RENDEZETT MEGEMLÉKEZÉSRE

Ünnepi beszédet mond
Dr. Molnár Krisztián
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
Koszorúzás
az Emlékezés terén, majd
Törött szárnyú madár című színdarab
a BBKK színháztermében

2015. október 23-án, pénteken 14 órára
az Emlékezés terére

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
A Képviselő-testület 2015. szeptember 29-én
tartotta soros ülését. A megtárgyalt és elfogadott
előterjesztések a következők voltak.
Rendeletekhez kapcsolódó javaslatok:
A helyi szociális rendelet felülvizsgálata, hogy a teljes
szociális keret a rászoruló emberek számára kiosztásra kerülhessen;
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó helyi rendelet felülvizsgálata.

Beszámolók:
Martonvásár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítése;
2015. évben helyi önkormányzati rendelet alapján nyújtott
tanulmányi és táboroztatási támogatások;
FORUM MARTINI / 2015. OKTÓBER

A MartonSport Nonprofit Kft. 2015. I. félévi teljesítése;
A Martongazda Nonprofit Kft. 2015. I. félévi teljesítése, II.
negyedévi feladatainak ellátása;
A Gárdonyi Rendőrkapitányságnak nyújtott támogatás
felhasználása.

Javaslatok:
Martonvásár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása;
Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése,
melynek értelmében önkormányzatunk értékesíteni kívánja
a Szent László út 3. sz. alatti ingatlant szolgáltatásfejlesztési céllal, valamint az egykori tűzoltószertár épületét, ahol
reményeink szerint a jövőben egy irodaház – inkubátorház
jöhet létre;
A Martongazda Nonprofit Kft. energetikai pályázatához nyújtott támogatás feltételeinek módosítása;
A kóbor állatok befogásával, illetve az állati eredetű melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával összefüggő szerződések
megkötése, módosítása.
| Horváth Bálint
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SZÉP PORTA
Az idei SZÉP PORTA díjátadójára szeptember
10-én került sor. A díjakat Gucsek István alpolgármester adta át.

A Bayenfurti "Löwen" Fanfárosok vezették fel
szeptember 10-én a Szép Porta díjátadóját,
majd az ünnepi képviselő-testületi ülést is

A díjazottak: (hátsó sor, balról jobbra)
Südi Károly és felesége, Németh Mihály és felesége,
valamint (elöl) Kovács Ferenc és felesége.

ÜNNEPI ÜLÉS
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 10-én Martonvásárt
köszöntötte várossá válásának 10. évfordulója
alkalmából, valamint Díszpolgári Címek és
Martonvásárért Díjak ünnepélyes átadására
került sor.

10 ÉVE VÁROS
MARTONVÁSÁR
Részlet Kuna Ferenc beszédéből:
„Tisztelt Ünnepi Testületi Ülés, Kedves Vendégeink!
Egy település várossá nyilvánításának időpontja nem
azonos a várossá válással, pusztán egy mérföldkő annak
történelmében. Ugyanígy mérföldkő ennek a közigazgatási, jogi aktusnak a megünneplése, az eseményről történő
megemlékezés is.
A várossá válás – úgy gondolom – sokkal inkább egy folyamat, egy szellemi, fizikai építkezés, amely akkor sikeres, ha
abban a napi gondok megoldásán túlmutató, emelkedett, a
jövőt alapozó, építő célok is jelen vannak. Ha a város vezetése valóban a település fejlődési folyamatának részeként
kezel egy ilyen eseményt, akkor megtapasztalhatjuk, hogy
a város, mint közigazgatási egység, sokkal inkább lehetőség, mint cím."
FORUM MARTINI / 2015. OKTÓBER

Dr. Szabó Tibor: megköszönte Kuna Ferenc képviselő úr ünnepi beszédét, majd a Martonvásár várossá válásában (2005.
július 1.) közreműködő képviselőknek ajándékot adott át.

Orbán András
Dr. Bakacsi Gyula
Dolinka Zsolt
Gucsek István
Dr. Gyulay Gyula
Horváthné dr. Porvay Judit
Kiss Gábor
Dr. Kizmus Lajos
Kuna Ferenc
Orosz Ákos
Pletser Tamás
Süle József
Szalai György
Turcsányi Klára
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„MARTONVÁSÁR DÍSZPOLGÁRA”
TUDOMÁNYOS ÉLETMŰVÉÉRT
„Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete” 2015. évben „ Martonvásár
díszpolgára” címet adományoz Szabó Barna
martonvásári születésű professzor, akadémikus
részére, tudományos életművéért, melyet kutatóként, egyetemi oktatóként, tudósként ért el.
Részlet dr. Kizmus Lajos méltatásából:

AKTÍV, ÖNZETLEN ÉS
ÁLDOZATOS MUNKÁJÁÉRT
A Képviselő-testület döntése:
„Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben „Martonvásár díszpolgára” címet adományoz Horváthné dr. Porvay
Judit részére, a martonvásári civil szervezetek,
egyesületek és alapítványok számára évtizedeken át nyújtott jogi segítségnyújtásáért és a
martonvásári közösségek életében végzett aktív,
önzetlen és áldozatos munkájáért.”
Részlet Pletser Tamás méltatásából:
„Nézzük meg mit kapott Judit az ősöktől, elsősorban édesapjától Porvay Laci bácsitól! Csak sajnálhatja, aki nem
ismerte ezt a tiszteletre méltó Urat, aki az utolsó „mohikánok” egyike, akik hordozták egyrészt az emberi tartást,
a műveltséget, a régi úri, polgári világ viselkedéskultúráját, a sport szeretetét, a család és a közösség iránt érzett
elkötelezettséget. Ilyen emberek a mai világban már nem
igen teremnek. Ilyen eszméket kaptak a lányok neveltetésük során. A híres Porvay lányok hozták magukkal azt
a példamutató örökséget, amit ez a család hordozott és
hordoz ma is.

„Már 1963-ban megismerkedett az elektronikus számítógépek alkalmazásával és az ahhoz tartozó matematikai
módszerekkel. Ezen ismeretek felhasználásával a végeselem-módszerrel történő számítások eredményeit próbálta
megbízhatóbbá tenni azáltal, hogy a kiszámított eredményeket függetlenítik a numerikus számításhoz szükséges,
de tetszőleges paraméterektől. Tudományos eredményeire
felfigyelt a világ tudóstársadalma, publikációk sora, könyvek jelezték a sikert.
Természetesen egyetemi katedra is társult a szép és értékes
tudományos eredményekhez, és az általa felfedezett új
ismeretek révén cégalapításba is belevágott.
A csendes , halk szavú t udós soha nem felejtette el
Martonvásárt, a szülőföldet. Életében mindig fontos helyet
foglalt el a hazához való tartozás. Ahhoz a hazához, mely
1956 után nagyon sokáig még azt sem engedte meg neki,
hogy hazajöjjön.
Tudományos sikerei a világ számos országában ismertek, életrajzát – amelyben mindig ott van: születési helye
Martonvásár – ismerik mindazok, akik tevékenységére
kíváncsiak.”

Hát a férj, Ottó, aki mindezt átvette és magáévá tette.
Sokszor talán túlzásokba esve. Nem tudott nemet mondani, még akkor sem, amikor kellett volna, de őt csak a
végtelen jóindulat és Martonvásár szeretete vezérelte. Most már mindnyájan tudjuk, hol volt ennek az útnak a vége. Judit nem a gyászába temetkezett, hanem a
munkába. Több cikluson keresztül vállalt önkormányzati
képviselői munkát, bizottsági tagságot. Vitte a hivatal
jogi ügyeit. Minden civil szervezetet segített jogi munkával, tanácsadással. Országosan is felfigyeltek munkájára,
2004-ben az év támogatója címet kapta.”
FORUM MARTINI / 2015. OKTÓBER
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„MARTONVÁSÁRÉRT” DÍJAK

MARTONVÁSÁRÉRT

MÉLY EMPÁTIÁVAL VÉGZETT
ORVOSI MUNKÁJÁÉRT
„Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben „Martonvásárért” kitüntető díjat adományoz dr. Jellinek
Kinga részére, az évtizedek óta odaadással, nagy szakmai alázattal, a betegek iránt
érzett mély empátiával végzett orvosi munkájáért.”
Részlet dr. Simon Endre méltatásából:
„Éppen 20 éve érkeztél Martonvásárra, egyenesen a híres
I. sz. Gyermek-klinikáról. Ott is kiemelkedő kutatói munkát
végeztél, hiszen titkos szavazással Téged választottak az
Év Orvosának. Közben 1981-ben Miniszteri dicséretet,
1983-ban rektori kitüntetést kaptál.
Munkádat nagy empátiával végezted, mindig a beteg érdeke
volt számodra a legfontosabb.

AKTÍV, ÁLDOZATOS,
ÖNZETLEN MUNKÁJÁÉRT
„Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben „Martonvásárért”
kitüntető díjat adományoz Szabó Lajosné részére, a Teleki Blanka Hölgyklub tagjaként és
vezetőjeként a martonvásári civil életben végzett aktív, áldozatos, önzetlen munkájáért”.
Részlet Tóth Andrásné méltatásából:

Az orvosi pályához otthonról is kellő indíttatást kaptál,
hiszen apukád orvosprofesszor, édesanyád pedig tüdőgyógyász főorvos volt.
A problémás beteg gyerekeket mindig Hozzád küldtem, és
ők gyógyultan jöttek haza. Nem volt mérlegelés Nálad,
mindenki a legmagasabb szintű ellátást kapta.
(…)
Nekem, mint házi orvosnak öröm volt Veled dolgozni, sikeresen kezdted és folytattad gyógyító munkádat, klinikai
szintű ellátást kaptak és kapnak a csecsemők és a gyermekek. Az elmúlt évtizedben munkabírásodból nem vesztettél
semmit, energiád kifogyhatatlan.”
FORUM MARTINI / 2015. OKTÓBER

„Friss és lendületes személye hamar népszerű lett közöttünk, így megkértük, legyen a klubunk vezetője, amit elvállalt és azóta is lelkesen végez. Aktív közösségépítő munkájának köszönhetően ez a kis hölgykoszorú már hosszú évek
óta működik.
A működéshez mindig kell új ötlet, és megvalósítási hajlandóság. Mint tudjuk ötletelni könnyű, a megvalósítás az
már időigényesebb és fárasztóbb is. Mara nap, mint nap
vállalja a megvalósítást is. Jó szívvel, ellenszolgáltatás
nélkül! Ez a mai rohanó világban elég ritka.
Kapcsolatot tart a tagjainkkal. Hol telefonon, hol személyesen találkozóra, rendezvényre, de legtöbbször közösségi
munkára invitálja őket. Hívó szavára mindig van jelentkező.
Az elmúlt évtizedben szinte nem múlt el úgy települési rendezvény ahol Mara ne vette volna ki a részét a szervezőmunkából.
(…)
Mi, akik ismerjük értékeit, keresni fogjuk a lehetőséget
arra, hogy minél többen megismerjék őt és kívánom, hogy
váljon példává az a közösségi magatartás amit képvisel.
Mara már megkapta a „Budapestért” kitüntető jelvényt.
Most örömmel nyújtjuk át neki a közösség felterjesztése
és a Képviselő-testület döntése alapján a Martonvásárért
díjat”.
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TÁ JÉKOZTATÓ

VÁLTOZÁSOK A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTŐ
EDÉNYEK ELHELYEZÉSÉBEN

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
FIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN!
A településünkön hulladékszállítást végző Szolgáltató tájékoztatása alapján, az elmúlt időszakban a lakosság egy része
késve fizette be az esedékes negyedéves hulladékszállítási díjat. A hulladékszállítás díjának fizetésével kapcsolatban a 2012.évi CLXXXV. számú törvény egyértelműen
meghatározza a lakosság és a közszolgáltató feladatát és
kötelezettségét.
2012.évi CLXXXV. számú törvény a hulladékról az alábbiak szerint rendelkezik:
„52. § (1) 132 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és
az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek.
(2) 133 A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a
közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék
megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása
mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a

ÁLLÁSHIRDETÉS
Mérnökségünkre keresünk SZERELŐT!
A MAGYAR KÖZÚT NZRT. Martonvásári Autópálya Mérnöksége mezőgazdasági gépszerelő, vagy autószerelő szakmunkás munkatársat keres.
Munkavégzés helyszíne: 2462 Martonvásár, Zrínyi u. 30.
(telefon: +36/30/297-37-90)
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A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül tapasztalt állapotok következményeként az önkormányzatok és a szolgáltatók
egyre több településen kényszerültek a szolgáltatás átalakítására, vagy megszüntetésére.
A gyűjtőszigeteken elhelyezett edények nem megfelelő használata, az edények mellett rendszeresen és illegálisan elhelyezett nagy mennyiségű hulladék miatt, városunkban is
változtatnunk kell a szolgáltatás rendjén.
A Coop áruház parkolójában kialakított gyűjtőszigetet megszüntettük, az edényeket a volt TSz udvarban helyeztük el.
A Bajcsy-Zsilinszky utcai benzinkútnál lévő sziget is megszűnik, a gyűjtőedényeket október 20-ig lehet használni.
Kérem, hogy a házhoz menő szolgáltatás mellett, a közterületi gyűjtőedényeket is rendeltetésüknek megfelelően használják, az edények mellett hulladékot ne helyezzenek el.
| Gucsek István • alpolgármester

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV)
kezdeményezi.”
A fenti törvényből adódóan a Szolgáltatónak nem lehetősége,
hanem kötelessége a késve fizetés tényéről, az ingatlanhasználókat igazolható módon (ajánlott-, tértivevényes levél)
tájékoztatni, felszólítani.
Továbbá fontos megjegyezni, hogy az ügyfél kötelessége
gondoskodni arról, hogy az általa feladott összeg határidőre
beérkezzen a Szolgáltató számlájára.
A fizetési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az összeg a Szolgáltató számlájára megérkezik, a fizetési
határidőre. Fontos figyelembe venni, hogy postai befizetések esetén a befizetéstől számított 2-3 munkanap múlva kerül az összeg jóváírásra a számlakibocsátó számlájára.
A felszólítási folyamat a VHG Nonprofit Kft. számára is költségekkel jár (ügykezelés, postaköltség), ezért a felmerült költségeket a késedelembe esett ingatlan tulajdonosának kell viselni, ezt a VHG Nonprofit Kft. másra nem tudja áthárítani.
A 2015-ös évbe a hulladékszállítási díj fizetésének
határideje:		
		
- III. negyedév: szeptember 30.
		
- IV. negyedév: december 31.
Amennyiben a fizetési határidőt megelőzően a szükséges
postai csekk nem érkezett meg, vagy elveszett, úgy a VHG
Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatát (06 22/579-185) szíveskedjenek keresni. 				
| VHG NKft.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas az alábbi munkakörre
keres munkatársat:
SZEMÉLYI GONDOZÓ
Képesítési előírás : ápoló, szociális gondozó és ápoló
Bérezés a Kjt. bértábla szerint + munkahelyi és szoc.ág. pótlék.
Érdeklődni: 06-30-453-2473-es telefonszámon
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ,
TEHETSÉGES ÁLTALÁNOS- ÉS
KÖZÉPISKOLAI TANULÓK
RÉSZÉRE
Martonvásár Város Önkormányzata idén második alkalommal szociális ösztöndíj formájában
pályázatot hirdet a szociálisan rászoruló, tehetséges általános- és középiskolai tanulmányokat
folytató tanulók részére, támogatás nyújtására.
A támogatásra való jogosultság feltételei általános, és
középiskolás tanulók esetében:
• a tanuló és törvényes képviselője rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel Martonvásáron, és életvitelszerűen is a
településen tartózkodjon,
• a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300%- át (2015. évben 85.500,- Ft),
• a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek készségtantárgyak nélkül számított tanulmányi átlaga legalább 4,00, illetve
szöveges értékelés esetén legalább jól megfelelt, valamint a
tantárgyi követelményeket legalább 75%-os szinten teljesítette.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ
FELSŐOKTATÁSBAN
TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ,
NAPPALI TAGOZATOS
HALLGATÓK RÉSZÉRE
Martonvásár Város Önkormányzata idén második alkalommal szociális ösztöndíj formájában pályázatot hirdet a szociálisan rászoruló, tehetséges felsőoktatásban tanulmányokat
folytató nappali tagozatos hallgatók részére,
támogatás nyújtására.
A támogatásra való jogosultság feltételei felsőoktatásban tanulmányokat folytató, nappali tagozatos
hallgatók esetében:
• a hallgató rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel
Martonvásáron,
• a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300%- át (2015. évben 85.500,- Ft),
• a pályázó tanulmányi átlaga legalább 4,00.

A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó
• akinek a gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért
1-25. helyezés),
• aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttat
(alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• aki gyermekét egyedül neveli.

A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó
• aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott
(országos versenyen elért 1-25. helyezés),
• aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttat
(alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• aki egyszülős családban él.

A támogatás összege tanulónként évente legfeljebb:
100.000,- Ft.

A támogatás összege hallgatónként évente legfeljebb:
100.000,- Ft.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati
adatlapok igényelhetőek személyesen a Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) ügyfélszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 4. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati
adatlapok igényelhetőek személyesen a Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) ügyfélszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról.

A pályázatok benyújtása történhet személyesen és
postai úton a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázatok benyújtása történhet személyesen és
postai úton a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázatokról a Humán Bizottság hoz döntést a beadási
határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a Bizottság a pályázókat 15 napon
belül értesíti.

A pályázatokról a Humán Bizottság hoz döntést a beadási
határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a Bizottság a pályázókat 15 napon
belül értesíti.

A pályázatok benyújtási határideje:
2015. november 15.
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A pályázatok benyújtási határideje:
2015. november 15.
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MOSOLY TURNÉ
MARTONVÁSÁRON!
A ByTheWay együttes idén ősszel jótékonysági
akusztikus koncertsorozatot szervez.
A koncertsorozat célja, hogy olyan szervezetekre hívják fel a figyelmet, melyek kifejezetten sokat segítenek a rászorulóknak,
szélesebb körben mégsem feltétlen tudnak róluk az emberek.
Amellett, hogy a bevétellel igyekeznek támogatni őket, külön
célja az együttesnek, hogy a különböző városok szervezetei
a koncerteken egy-egy prezentáció keretén belül bemutassák
magukat, és elmondják a hallgatóközönségnek, hogy miként
tudnak ők is segíteni. A fiúk Budapest, Székesfehérvár, Mosonmagyaróvár, Szekszárd, Szeged és Debrecen után a Mosoly
Turné egyik állomásának Martonvásárt választották.

2015. november 7-én 16 órától akusztikus koncertet tartanak, ezzel szeretnék felhívni a figyelmet a sajátos nevelési
igényű gyermekek segítésére. Helyszín: Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ. A rendezvénnyel a martonvásári Együtt
– Értük Alapítványt támogatják. Belépő: 500 Ft. További
információk: facebook.com/bbkozpont | Kelemen Klaudia

REHABILITÁCIÓS
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
A KORMÁNYABLAKOKBAN ÉS
AZ OKMÁNYIRODÁKBAN
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos beadványokat – pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve
rehabilitációs kártya igénylése – október elsejétől a kormányablakokban és okmányirodákban
veszik át az ügyintézők.
A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy
a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályának ügyfélszolgálati tevékenysége a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásait érintő ügyekben 2015. október 1-jétől
2015. december 31-éig a Székesfehérvár, József Attila utca
42. szám alatti épületben ideiglenesen szünetel.
Ebben az időszakban az ügyfelektől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos beadványokat
- pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás igénylése,
rehabilitációs kártya igénylése - a Fejér megyei kormányablakokban és okmányirodákban veszik át az ügyintézők.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A református egyház ráckeresztúri serdülő drogterápiás otthonába gyógyfoglalkoztatót és ápolót keres.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a tinirehab@kimm.hu e-mail címen.

Mint ismeretes, a megyében immár 9 kormányablak működik:
Abán, Adonyban, Dunaújvárosban, Enyingen, Martonvásáron,
Móron, Polgárdiban, Sárbogárdon és Székesfehérváron.
Okmányiroda négy működik Fejérben: Bicskén, Ercsiben,
Gárdonyban, és Székesfehérváron. Így összesen tizenhárom ügyfélszolgálaton adhatók át a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos beadványok.
| Fejér Megyei Kormányhivatal
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HAMAROSAN HÁROMFÉLE
SZÍNHÁZI BÉRLET KAPHATÓ!

A KULTURÁLIS
KÖZPONT
Martonvásári emberek a város vezetőivel álmot
valósítottak meg az elmúlt néhány évben. Bár
álmunk tökéletessé tétele még hosszú folyamat,
most a következő mérföldkőhöz érkeztünk.
A kultúra nem árucikk, arra veszteség árán, vagy ha kell,
hát mecénások támogatásán keresztül is, de szükségünk
van. Megépült a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ.
Egy éve bizonyítja létének jogosságát, mert befogad mindenkit, aki a közösségekért, a kultúráért valamit tenni szeretne
ebben a városban. Csak kérni kell, és a központ munkatársai segítenek, ha kell hellyel, ha kell szervezéssel, ha kell
nyomtatással, információval, ötlettel... Talán nincs is olyan
közösség Martonvásáron, amely e röpke egy év alatt ne kért
volna valamit, és ha kért ne kapott volna.
De tudjuk, ez kevés! A központnak, amellett, hogy ellátja

a könyvtári és a múzeumi teendőket, valamint helyet, lehetőséget és szervezést biztosít közösségeinknek, minőségi
kultúrát is kötelessége szolgáltatni, amely miatt még büszkébben tudhatja magáénak a város, a térség. Kulturális Központtá kell válnia. Ennek rögös útján megindult, hiszen a
Magyar Népdal Napja a térségben már ismertté, látogatottá,
talán szeretetté is vált, és jó úton halad az országos hírnév
felé.
Most viszont megérkeztünk a következő mérföldkőhöz. Színházi előadások látogatása válik lehetővé itt helyben. Nem is
akármennyi! Még az ősszel három bérlet bevezetésére kerül
sor. Kettő – egy gyermek és egy felnőtt – az Imre Sándor Szeretetszínháznak köszönhetően, egy pedig a Körúti Színház
három előadására szól majd. Az Imre Sándor Szeretetszínházat, annak Martonvásári Szögletes Kerék Gyermekszínházát
felesleges bemutatni, telt házas előadásait, sikereit mindannyian ismerjük. A Körúti Színház viszont, bármennyire
is ismeretlen számunkra a név, többek között Koltai Róbert
rendezésével és szereplésével fémjelzett előadással érkezik
majd. (Részletek az aktuális Forum Martinikban.)
Igen, itt Martonvásáron, az Óvodamúzeum InfoPontjában bérletet lehet majd vásárolni. És igen, itt helyben gyermek és felnőtt színházi előadásokat látogathatunk majd. Ha pedig bérletet vásárolunk, ellátogatunk a színházi előadásokra, majd
annak jó hírét visszük, nem csak egy valódi élménnyel leszünk gazdagabbak, de a helyi kultúra mecénásaivá is válunk.
Színháztermünk befogadóképessége kb. 250 fő. Ha az évek
során a legtöbb előadást telt házassá sikerül varázsolnunk,
akkor megvalósulhat álmunk, hogy nem csak közigazgatási,
de Kulturális Központja is lehetünk kis térségünknek.
| Nagy Árpád

BÉRLETES ELŐADÁSOK

(Ha elővételben a bérletek nem fogynak el, lehetőség lesz helyben is jegyet vásárolni.)
Imre Sándor Szeretetszínház
FELNŐTT előadás

Imre Sándor Szeretetszínház
GYERMEK előadás

2015. december 13.

2015. november 3.

FEKETE PÉTER
revü
2016. március 20.

AZ EGÉRFOGÓ
krimi
2016. május 22.

PLETYKA
bohózat
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BAB BERCI
mesejáték

2016. január 19.

PALACSINTÁS KIRÁLY

mesejáték

2016. március 30.

A MACSKACICÓ

Körúti Színház
FELNŐTT előadás
2015. november 29.

ÉN ÉS A KISÖCSÉM
zenés bohózat
2016. február

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

MEZÍTLÁB A PARKBAN
romantikus vígjáték
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MAGYAR NÉPMESE
NAPJA

A legnagyobb mesemondó, Benedek Elek születésnapján,
szeptember 30-án délután a martonvásári könyvtárban is
érdekes programok várták a gyerekeket. Szeptember utolsó napján immár sokadik alkalommal ünnepelték a magyar
népmese napját. A mesedélutánra martonvásári óvodások és
szülők jöttek el, hogy együtt hallgassanak válogatást a nagy
mesemondó legszebb meséiből.
Dudás Zsanett könyvtáros Benedek Elekről és a magyar
népmesék fontosságáról mesélt, majd a gyerekek nagy örömére Szelesné Nagy Judit mesemondó mondott meséket.
Az ünnepség meglehetősen jól sikerült, sok-sok mesét hallhatott a közönség, a gyerekek pedig interaktív módon is részt
vehettek a mesemondásban. A program részeként kézműves
foglalkozást is tartottak, melynek szintén nagy sikere volt.
Az idén a könyvtár egy rajzversenyt is hirdetett „Rajzold le
a kedvenc mesehősödet” címmel. A mesemondás és a kézműves foglalkozás után a rajzok is elkészültek, melyek közül
a legjobbakat csokival jutalmazták. Reméljük, hogy a nagy

mesemondó tiszteletére tartott ünnepen jövőre is számos
felolvasást és játékos programokat szerveznek a népmesékhez kapcsolódva és szeptember 30-án ismét a népmese lesz
a középpontban. 			
| Berta Attila

Aki jelen volt, az tudja, mit mulasztott el az, aki idén nem jöhetett el a Magyar
Népdal Napjára, de készüljön mindenki, mert 2016-ra legalább ilyen színvonalas
műsorokkal várunk majd minden helybélit és vendéget.
A térség összefogásának jelképe, a Polgármesteri Kórus.

MAGYAR NÉPDAL NAPJA
EGY LÁTOGATÓ SZEMÉVEL
Értünk, nekünk, martonvásáriaknak, környékbelieknek. Sikerült? Talált? Célba ért? Szerintem igen (elégedettségi mutató: 100%).

A Beethoven Általános Iskola diákjait szívesen hallanánk
többször is népdalokat énekelni
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Amióta gyermekeim vannak, mindent a szülői szemüvegen
keresztül nézek. Így most is, ezt is. Egy olyan rendezvénysorozaton vagyunk túl, ahol egy percig nem kellett aggódnom
a gyermekeim holléte és elfoglaltsága miatt. A színvonalas
műsor kulturált közönséget vonzott, ami talán a belépő fizetésnek is köszönhető. Apropó belépő (1500/800 Ft): aki ezen
fennakadt, kérem, egy kicsit böngéssze a koncertek, színházak és fesztiválok jegyárait.
Szeretném kiemelten megköszönni a polgárőrség önzetlen munkáját, jelenlétük nagyban növeli a biztonságérzetünket. Többségében helyi „apukák” vállalják eme „dicső”
feladatot, akik ismerik és figyelik az aprónépet.
A műsorkínálatot igényesen, következetesen állították össze,
széles korcsoportnak kínáltak programot. Említésre méltó
12

A Fitos Dezső társulat ismét bebizonyította mekkora energiát közvetít a népzene, a népdal és a néptánc

csúszás nem történt, precízen működött a gépezet. Nálam
az első helyet az LGT emlékzenekar nyerte. Korábban nem
ismertem őket, zseniálisat alakítottak, bármikor elmennék
a koncertjükre. Rúzsa Magdi szép, jó, profi és igényes volt…
de nekem a színpadon belül maradt, nem tette személyessé
a koncertet.
Üdvözítőnek tartom, hogy a népszerű előadók mellett helyi
csoportjaink is széles körben bemutathatják tudományukat.
Lehetne még sokat dicsérni a Csík zenekart, valamint a kísérő rendezvényeket, de mint hallottuk, a hagyományt nem
őrizni és ápolni kell, hanem megélni. Én is ezt tudom ajánlani… Jó úton járunk.
A szomszéd kislány azt mondta, hogy ez jobb volt, mint a
Völgyben a Nagy Fesztivál. Kell ennél nagyobb dicséret a
szervezőknek?
Várom a folytatást.			
| G. S. Edina

Ha Alma Együttes, akkor tele a tér boldog gyerekkel

Magdi népdalokat is énekelt, de a Highway to hellt is
Fúvósaink és a Nagy-Kuthy balettosai
közös produkcióval lépett fel.

Fotók: Buzás Tamás

A Csík idén Presser Gábort is elhozta nekünk

Fotó: Hajdu András
Művészeti iskolánk legényei megforgatták a táncos lábú leányokat
FORUM MARTINI / 2015. OKTÓBER
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EZ TÉNYLEG ÁLLATI JÓ
NAP VOLT!
Az idén 4. alkalommal rendeztük meg Martonvásáron az Állati jó kutyás-családi napot. Mint
mindig, az idő is kegyes volt hozzánk.
A baracskai BV Intézet kutyás bemutatójának csak a korán
kelők lehettek részesei, pedig nagyon érdekes volt, ahogy a
kutyák dolgoztak. A családi nap fellépői között láthattuk
a Dance Studió Nagy-Kuthy balerináinak csodálatos előadását, majd a Zoltán Erika Tánciskola táncosai a dinamikus táncukkal ragadták magukkal a közönséget.
Ezután a Zumbások és a Happy Fitnessesek mozgatták
meg a jelenlévőket. A Golden Tigers kung fu Iskola növendékei látványos önvédelmi bemutatóján Kovács László
kung fu mester e sportágról rövid ismertetőt mondott.
A gyerekek nem unatkoztak: simogathattak nyuszit, sünit és
gekkót, meg persze minden mennyiségben kutyát sétáltathattak. Aki „kreatívkodni” szeretett volna, az festhetett,
gyöngyöt fűzhetett, állatos képeket készíthetett, az arcfestésnél pedig mesebeli figurává varázsolta Czigányik Mónika
gyerekeket. Volt, aki óriás buborékkal próbálkozott, vagy a
nyugodtabbak a horgászattal. A körhinta mesebeli figuráin
utazhattak a picinyek, az örökmozgók pedig a légvárban vezethették le energiájukat. A nagyobbak beülhettek a NAV-os
autóba, az AIRSOFT lövészetnél pedig Varga György segítségének köszönhetően célba lőhettek.
Jelen voltak az állatok imádói és megmentői, a Fejér megyei
Állatvédőrség néhány képviselője, akik a mentett kutyákkal agility bemutatót tartottak. A végén a kutyás gazdikat is
bevonták, kipróbálhatták kedvenceik ügyességét.

Amíg a programok peregtek, főszakácsunk Dobos Lajos az
üstben finom gulyáslevest rotyogtatott. Közben megérkeztek
a Budapesti Készenléti Rendőrök is, akik kutyáikkal bemutatták, hogy mit kell tudnia egy rendőrkutyának a bevetésen, ha fegyveres támadóval találkozik.
Hagyományunkhoz híven következett a kutyaszépség verseny, melyre az idén nagyon sok gazdi nevezte kedvencét,
ezzel a zsűritagoknak óriási fejtörést okozva. Köszönöm
Dolinka Zsoltnénak, Juhászné Juhos Andreának és Bana
Bettinának a zsűrizést. Amíg a döntéshozók összeültek, Haris Gyula kutyakiképző a jelentkező gazdikat kutyáikkal
egy kutyasulis fegyelmező oktatásba vonta be.
A nap végén az Állatvédőrség egy valószínűleg martoni, elkóborolt kistestű kutyust vett a szárnyai alá, mivel nem találták meg a gazdáját. Egy hihetetlenül tartalmas, pörgős
napot zárhattunk szombaton az Állati jó napon!
Köszönet érte mindazoknak, akik jelenlétükkel, felajánlásaikkal, bemutatóikkal, vagy anyagiakkal támogattak bennünket. És külön köszönet segítőimnek, Kocsner Nórának és
Lévai Dórának, akikre négy éven keresztül számíthattam.
Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény!
| Kissné Molnár Zsuzsanna

MIBEN ÉLÜNK?

Felmérik a háztartások
lakáshelyzetét

A háztartások lakáskörülményeit feltáró országos felmérés lesz 2015. október 10. és november 30. között Miben élünk? – Lakásviszonyok,
2015 címmel.
Az adatfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja
végre. A felmérés az ország közel 500 településén, köztük
Martonvásáron zajlik, és összesen 20 ezer véletlenszerűen
kiválasztott háztartást érint.
Az összeírás segítségével vizsgálják a háztartások lakáshelyzetét, a lakások és a lakóépületek minőségét, a családok
lakásfenntartási kiadásait és problémáit. Felmérik a háztartások lakásváltoztatásait és költözési terveit, és megkérdezik
a lakók véleményét számos további, lakáshelyzettel kapcsolatos kérdésben.
FORUM MARTINI / 2015. OKTÓBER

A kérdésekre kétféle módon lehet válaszolni: a kérdező személyes közreműködésével vagy interneten. A háztartásokat
felkereső kérdezők hivatalos igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel rendelkeznek. Az adatokat a KSH bizalmasan kezeli,
felhasználásuk összesítve, egyedi azonosítás nélkül történik.
A KSH az eredmények feldolgozása után a felmérés eredményeiről széles körben nyújt tájékoztatást.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Honlap: www.ksh.hu; E-mail cím: mibenelunk@ksh.hu
Telefonszám: 06-80-200-766 ingyenes zöldszám
(H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra) 		
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JUBILÁLJUNK
EGYÜTT!
1995-2015. 20 év. Zenekari próbák péntek esténként, majd szombatonként. Emlékezetes
külföldi turnék és megszámlálhatatlanul sok
belföldi koncert. Hobby és profi zenészek. Karakteres karmesterek. Barátságok. Életre szóló
kapcsolatok. Egyenruhák. Pu-M-A koncertek.
Hullámvölgyek és óriási sikerek. Táborok. Feladás és újrakezdés. Indulók, filmzenék, slágerek és magyar táncok.
Nekem ezek az asszociációk jutnak eszembe, ha a
Martonvásári Fúvószenekarra gondolok. Húsz év hosszú idő,
rengeteg élménnyel lettem, lettünk gazdagabbak. Ennek
örömére a hagyományos adventi koncertünk ezúttal más
lesz, mert megalakulásának 20 éves jubileumát ünnepli a
Martonvásári Fúvószenekar 2015. december 5-én. Ennek
kapcsán várjuk mindazok jelentkezését, akik hosszabb-rövidebb ideig játszottak a zenekarban, és szívesen átélnék újra
az együtt zenélés élményét. Ha szívesen fújnál velünk a decemberi koncerten, kérem, hogy részvételi szándékodat október 31-ig jelezd Horkay-Körtélyesi Szabinának a kszabina@
gmail.com email-címen.
A zenekedvelő közönség figyelmét szeretném felhívni arra,
hogy a koncertre korlátozott számban 1000 Ft/db áron támogatójegyek vásárlására lesz lehetőség az Óvodamúzeumban

SZÁZSZORSZÉP
CSALÁDI NAP
A tavaszi 35 éves jubileumi műsor sikerén felbuzdulva, nagy reményekkel fogtunk bele a további táncos programjaink szervezésébe.
Így született meg az ötlet, hogy hagyományteremtő szándékkal életre hívjunk egy olyan alkalmat, ami teret enged
a valaha volt és leendő, összes martonvásári és környékbeli százszorszépes táncosnak, és családjaiknak arra, hogy
együttlétükkel megtapasztalják a néptáncban és népzenében rejlő közösségformáló erőt.
Azon túlmenően, hogy minden generáció képviseltette magát a rendezvényen, örömmel láttuk az új érdeklődőket is,
akik gyermekeikkel érkeztek. Szintén nagy boldogság, hogy
a Művészeti Iskola táncosai és zenészei is szép számmal velünk voltak.
Ezúttal különös hangsúlyt helyeztünk a felnövekvő táncos
nemzedékre, éppen ezért már délután elindult a népi játszóház és Wagnerné Dallos Orsival a mondókázás a legkisebbeknek. Felemelő érzés volt körbenézni a már anyává érett
táncosokon, amint ki-ki babájával, kisgyermekével együtt
énekelt csillogó szemekkel.
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működő InfoPontban november 5-től (12 éven aluliaknak a
belépés díjtalan, helyfoglalás viszont szükséges.).
Az eseménnyel kapcsolatos további információk miatt kérem, hogy látogassák meg a Martonvásári Fúvószenei Egyesület facebook oldalát, valamint kísérjék figyelemmel a városban elhelyezett plakátokat és a Forum Martini novemberi
számát!
Ünnepeljük együtt városunk fúvószenekarát, ünnepeljük
együtt az elmúlt 20 évet!
Bártol Zsófia • a Martonvásári Fúvószenei Egyesület elnöke

Eközben a kemence köré több főzőállás települt, ahol már
kora délutántól folyt a közös főzés. Az egykori és jelenlegi
táncosok csapatokká verbuválódva több bográcsnyi finomsággal készültek, melyet a nap hátralevő részében bárki
megkóstolhatott. A velőspacaltól a borsófőzelékig igen széles
volt a finomságok kínálata, a megéhezett táncosok legnagyobb örömére.
A Marton Zenekar tagjainak, Csőgör Róbert, Salamon Ferenc,
Liber Endre és Tóth Máté kíséretével tánccal folytattuk a
délutánt. A Művészeti Iskola tanárai, Tamás Tímea és Kiss
Gergely előbb az apróságoknak tartott, játékokkal fűszerezett táncházban vezették be a legkisebbeket a tánc világába,
majd már saját növendékeikkel együtt ropták a széki táncokat a zsúfolásig megtelt teremben. Már kora este, Csőgör Tanár Úr növendékeiből összeállt a gyerekzenekar is, ami még
inkább színesítette az alkalmat.
A legkisebbeknek Szelesné Nagy Judit mondott népmesét,
amelyet a gyerekek figyelmesen hallgattak, és amit követően
nyugovóra tértek egy szép élménnyel. Reményeink szerint
olyan értékeket ismerhettek meg, ami elkíséri őket további
útjukon.
Az este további része is igazán remek hangulatban telt egészen virradatig.
Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a jövőben hasonló programokon találkozzunk, a Százszorszép Család
minden érdeklődőt szeretettel vár!
| Kiss-Orosz Kata
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IN MEMORIAM
BOSNYÁK JÁNOS!
Fotó: MLSZ

Klubtársunk november 09-én ünnepelné
79. születésnapját. Ez alkalomból is szeretnénk megemlékezni János társunkról.

A martonvásári labdarúgás motorjának munkáját ismerte el az MLSZ. Patkós Csabának az MLSZ
nevében a Bozsik Intézményi Program 2014-2015
tanévben végzett kiemelkedő edzői és szervezői
tevékenységéért Nyilasi Tibor adta át a díjat.

LABDARÚGÁS
A nyár folyamán sikerült pár játékossal bővíteni keretünket, ami ránk is fért azt be kell látni. Remek hozzáállás, nagy létszámú edzéslátogatás, ami egy magabiztos játékot eredményezett a bajnokságban.
Sajnos ez az állapot nem tartott sokáig, sérülés hullám és
eltiltott játékosok is növelték gondjainkat, de sajnos van
pár olyan játékos is, akire egyszerűen nem lehet számítani!
Nem vagyunk könnyű helyzetbe, de ha hiányzó játékosaink újra bevethetőek lesznek stabilabb lesz csapatunk is. Megszorongattuk az élmezőnyt, a legjobb csapatot, az Iváncsát, saját otthonában sikerült megverni,
mindez a csapat hozzáállásán múlt. Egy remek lehetőséget szalasztottunk el, ahhoz, hogy az élmezőnyhöz
tartozzunk, igaz erről még nem mondtunk le, de ahhoz
hogy odatartozzunk a hozzáállásunkon változtatnunk
kell, aki meg nem akar itt játszani, miért van itt?
Mérkőzéseinkre továbbra is mindenkit várunk szeretettel, a szurkolók támogatása elengedhetetlen!
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.
hu honlapon találnak! | Martonvásár Sport Klub

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

Megkezdődtek a Bozsik Programok, Körzeti Központi
szerepet töltünk be megyénkben. Nyolc egyesület 4
korosztályát U7-9-11-13-as korcsoportok programját
szervezzük.
Az U7-9-es programokat Martonvásáron, az U11-13-as
programokat az agárdi Parkerdőben rendezzük. A tornákon, fesztiválokon rengeteg gyerek vesz részt, ahol
a kilátogatók remekül érzik magukat. Az Intézményi
Bozsik programot is felügyeljük, ahol 14 intézmény,
több mint 300 gyerekének szervezzük a programokat
Martonvásáron. Gyerekeink rendületlenül készülnek, és
minden tornán próbálják magukból a legjobbat kihozni.
U16-os csapatunk kerete kissé megváltozott, többen is
NB I-es bajnokságba távoztak, de azért nem kell félteni
csapatunkat, fiaink remekül helyt állnak a megyei kiemelt bajnokságban.
Programjainkról további információt a www.mustangse.
gportal.hu honlapon találnak! Rendezvényeinkre, mérkőzéseinkre mindenkit várunk szeretettel. | Mustang SE
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A nyugdíjas klub előző szervezeteiben aktívan tevékenykedett. 2007 év óta pedig szinte minden klubi
megmozdulást szervezte, rendezte. Számos vállalkozót keresett meg a klub megsegítése érdekében. Mozgató rugója volt a nyugdíjasok szabadidő programjainak sikeres végrehajtásában. 2014 decemberében a
klub új vezetése méltón megköszönte János barátunk
tevékenységét, temetésén kegyeletteljesen elbúcsúzott tőle.
A mellékelt képpel, mely az utolsó közös össze jövetelünkön készült, szeretnénk búcsúzni.
| A Nyugdíjas Klub vezetősége

KÖSZÖNET
Martonvásár Város Önkormányzata és a Martongazda NKft.
köszöni Debreczy Miklósnénak, Timár Jánosnak és családjának az adományozott leándert, amely jelenleg a TSz
udvarban található, de tavasszal majd az Emlékezés terét
díszíti.

APRÓHIRDETÉS
Keresek földszintes házat, Martonvásáron, Tordason,
Gyúrón, Ráckeresztúron, Baracskán.
| Eötvös Péterné • 06 30 341 0975
eotvos.beata@t-online.hu,
www.ingatlan-martonvasar.hu
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
ÚJBOR KEZELÉS
Az erjedés menetét ellenőrizni tudjuk a kotyogó alkalmazásával, amely jelzi a széndioxid képződést. Amikor megszűnik
a kotyogás, akkor valószínűleg elfogyott a cukor és az erjedés befejeződött.
Célszerű mintát venni és megízlelni az újbort és ha nem is
érződik cukor, még nem biztos, hogy néhány nem maradt a
borban. Az érzékelési küszöb 5 – 6 g/l cukorból. Ha ilyenkor
mindjárt lefejtjük a bort és megkénezzük, előfordulhat, hogy
a borunk kénhidrogénes lesz. A korai első fejtés csak akkor

RECEPTÜNK
ÜVEGTÉSZTA SALÁTA
Süle Józsefné, Rózsika receptje

Hidegen és melegen is
fogyasztható.
HOZZÁVALÓK

• 300 gr üvegtészta
• 1 db kígyóuborka
• 2 db sárgarépa (nagy)
ÖNTET

•
•
•
•
•
•

10 kanál rizsecet
10 kanál kristálycukor
6 gerezd fokhagyma
1 db zöldcitrom leve
2 cm-es gyömbér
2 csomag újhagyma

ELKÉSZÍTÉSE

1. A tésztát forró vízzel leöntjük (lényeges!) és
10 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.
2. A kígyóuborkát, sárgarépát vékony csíkokra szeleteljük. (Kb. metélt tészta szélességűre)
3. Elkészítjük az öntetet és egy órát pihentetjük.
4. A tésztát összekeverjük az uborkával és a
sárgarépával. Végül ráöntjük az öntetet és tálaljuk.
Hidegen és melegen is fogyasztható.
Friss korianderrel tálaláskor megszórhatjuk.
Tetszés szerint csirkemell csíkokat adhatunk
hozzá, tavaszi fűszerkeverékkel kisütve.

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja

Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ (BBK Központ), igazgató – Pfiffer Zsuzsanna • Főszerkesztő – Nagy
Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
Fotók: BBK, Buzás Tamás, Tar Márton, Rehus Attila • A szerkesztőség címe: 2462
Martonvásár, Emlékezés tere 2. • E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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indokolt, ha nem volt egészséges a szőlő. Az idén az Orbán
hegyen a szép, egészséges és érett termés volt jellemző.
Ha fahordóban erjesztettünk, akkor lehetőség van az erjedési
űr feltöltésére és az első fejtést 1 hónap múlva is elvégezhetjük. Pórusmentes edényben (üveg-ballon, fémtartály, műanyagtartály) erjesztett újborokat, ha elfogyott a cukor, bő
levegőztetéssel fejtsük le és egyúttal el kell végezni az alapkénezést is. A kénezéshez használhatunk porított borként/
Kálium-piroszulfitot/ 5%-os kénessav törzsoldatot, és fahordónál a kénlap elégetését. Az adagolandó kénessav mennyisége 75 – 80 mg/l legyen. Kénporból 1,5 dkg/hl, törzsoldatból 150 ml/hl(5%) kénlapból egy egész lap(5g/hl). Ügyelni
kell arra, hogy csak egyféle kénező anyagot használjunk.
Alapos elkeverés után az edényt (hordót) csak lazán szabad
lezárni. A kénezést követően két hét nyugalmat kell biztosítani a bornak és azután végezhető a derítés. Derítéshez bentonitot használhatunk, általában 80 – 100 g/hl mennyiségben. A kimért bentonitot 10x-es vízben duzzasztjuk 10-12
órán át és ezután keverjük a borba. A levétet keverés után
visszatöltjük és két hétig ülepítjük a bort.
A megtisztult bort gondosan lefejtjük az üledékről és ügyelünk arra, hogy a tárolóedény feltöltött állapotban legyen.
| Dr. Janky Ferenc
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GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637,
Mobil: 30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont: 22/460-053; Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
hétfő
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
kedd
07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
szerda
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00

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

Terhes
szerda		 csütörtök
tanácsadás:13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 |
Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
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SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

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

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

22/460-286

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Csercsa-Kincses Máté
Csordás Viktória
Molnár András
Novák Levente Milán
Szőllősi Ákos
Zubcsek Bence

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!
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ELHUNYTJAINK*
Bakos Ferenc / 85 éves

Barmos Gyula / 93 éves
Gáspár Gyula / 76 éves
Kiss József / 85 éves
Kissné Bogdán Margit / 59 éves
Makrai Pál / 60 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: október 17., 18., 31.; november 1.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: október 23., 24., 25.; november 14., 15.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: november 7., 8.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

19

FORUM MARTINI / 2015. OKTÓBER

20

