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02. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

09. oldal
ÉLETET MENTENI

9.30-kor Államalapító Szent István
ünnepe a Templomkertben, majd az
új pedagógiai szakszolgálat átadása
az egykori tűzoltó szertár épületében

Ahogy ígértük, az elkövetkező évek
legfontosabb teendője továbbra
is gyermekeink nevelésének
biztosítása.

...mintha csak egy mindennapos
történetről volna szó. Pedig, jól
tudjuk, ez nem így van!

07. oldal

05. oldal

NYÁRI ÉLET AZ ÓVODÁBAN
Pólót festettünk, agyagoztunk, kemencében
kenyeret sütöttünk, fürödtünk, versenyeztünk...

MÉLY ELHIVATOTTSÁGGAL
Költözésük alkalmából Dolinka Évát
kérdeztük a védőnői hivatásról.

16. oldal
VIRTUÓZOK KONCERT
Dallamok, érzelmek és a jövő sztárjai élőben, testközelből a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
színpadán. A 2015. szeptember 11-i koncert részletes programja.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

AUG. 16.

NAGYSZABÁSÚ JÓTÉKONYSÁGI
RENDEZVÉNY A GYÚRÓI
VIHARKÁROSULTAKÉRT
9.00 órától
BBKK és Templomkert

AUG. 18.

RAJZTANÁROK ORSZÁGOS
EGYESÜLETÉNEK KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓJA
17.00 órakor, BBKK Galéria

AUG. 20.

ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE ÉS
AZ ÚJ PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
ÁTADÁSA
9.30 órától
Templomkert és Régi Tűzoltószertár

AUG. 29.

NYÁRBÚCSÚZTATÓ PIKNIK
GÖRÖG EST
20.00 órakor, Emlékezés tere

TANÉVNYITÓK
SZEPT. 1.

BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A tanévnyitó ünnepélyt 2015. szeptember 1-jén,
kedden 8.30-tól tartjuk. (Gyülekező : 8 órától)
Kérem, hogy az alkalomhoz illő ruhában jelenjenek meg a
gyerekek, táskát, írószert és órarendet hozzanak magukkal.
Az évnyitó után a szokásos tanév eleji szervezési feladatokkal - tankönyvosztás, órarend, a házirend és a balesetvédelmi szabályok ismertetése - töltjük a délelőttöt.
Az első napon a tanítás 11.45-ig tart.
Mindenkinek sikeres új tanévet kívánok.
| Turcsányi Klára • igazgató

SZEPT. 3.

MARTONVÁSÁRI
MŰVÉSZETI
ISKOLA
18.00 órától
Beethoven Általános Iskola, aula

MEGHÍVÓ
Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Családját

Ünnepi beszédet mond
Sipos Imre - köznevelésért felelős helyettes államtitkár

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
KIRÁLYUNK ÜNNEPÉRE ÉS
A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
HELYISÉGÉNEK ÁTADÁSÁRA

Az ünnepi kenyeret megáldja
Schrőder Gyula - címzetes esperes plébános
Imát mond:
Zöld Imre Levente - református lelkész, Mezőkölpény

2015. AUGUSZTUS 20-ÁN, csütörtökön
9 óra 30 percre
A TEMPLOMKERTBE

Közreműködik:
Musica Rediviva duó
Dr. Szabó Tibor
polgármester

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Sokat beszéltünk az utóbbi időben induló nagy beruházásainkról, a sportcsarnokról és a sporttelepi fejlesztésekről.
Ezekről most csak annyit, hogy az engedélyeket beszereztük,
folyamatban van a kivitelezők kiválasztása, ősszel indul az
építkezés. Tehát minden halad előre a tervek szerint.
Talán a kelleténél ugyanakkor kevesebb figyelmet szenteltünk a kisebb, de mindennapjainkat befolyásoló fontos
történéseknek.
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Elkészült a védőnők, reméljük tartósnak bizonyuló új otthona a főtéren, a volt egyházi tulajdonú épületben. Az anyukák
és csemetéik gyorsan birtokba vették a környéket, közel van
a „patak” és a csobogók….
Ahogy ígértük, az elkövetkező évek legfontosabb teendője
továbbra is gyermekeink nevelésének biztosítása. Sok olyan
család él közöttünk, ahol külső segítségre is szükség van,
ezért döntöttünk úgy, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat városunkban is nyújthasson helyben szolgáltatásokat. Szeptembertől a régi tűzoltószertár felújított helységeiben a logopédustól a gyógytornászig sok fejlesztő pedagógus dolgozik
együtt a szülőkkel.
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Mindennapjaink biztonságát adja majd a felújított mentőállomás, melyet remélhetőleg ősszel kapunk vissza. Az önkormányzat komoly vállalásokat tett az épület környezetének
rendbetételére. Rendeződött végre a helyi labor ügye is, a város vállalta, hogy a működés költségeit biztosítja. Az egyeztetések elhúzódásáért utólag is elnézést kérek!
Szinte minden beszélgetésben felmerül, hogy útjaink és a
járdák még mindig sok helyen nehezen járhatók. Ebben is
léptünk egy kicsit, a Jókai utca egy szakaszát és a Bocskait
sikerült leaszfaltozni. Egy kísérleti technológiát alkalmazott a kivitelező, reméljük, beválik. Minden esetre garanciát
kaptunk az utólagos javítások elvégzésére is. Az ott lakók
türelmét köszönöm, azokat viszont nehezen tudom megérteni, akik a még meg sem szilárdult aszfalton próbálták ki
járművük gyorsulási képességeit….. Egy kisebb utacska építésébe is belefogtunk a patak partján. Egyelőre a lakópark
és a Fehérvári út közötti részt kavicsoljuk le, hogy gyalogosan és kerékpárral is járható legyen. A lakópark ezzel is
„közelebb kerül a városhoz”. A későbbiekben szeretnénk
„igazi” sétányt építeni ezen a szakaszon.

Számomra és a képviselő-testület részéről is fontos elvárás a
takarékos gazdálkodás, ami érvényes a polgármesteri hivatalra is. Így aztán különösen örülök, hogy felkerültek a napelemek a városháza tetejére. Ez azt jelenti, hogy a jövőben
gyakorlatilag a villanyáramért egyáltalán nem kell fizetnünk! A beruházás 20 millió forintba került, teljes mértékben pályázati forrásból valósult meg. Szeretnénk, ha összes
középületünk előbb-utóbb önellátóvá válna áram tekintetében!
Ahogy említettem, hamarosan indulnak nagyobb beruházásaink is. A város egy kicsit ismét felfordul, különösen az iskola környékén lesznek „zűrös” helyzetek. Augusztus végén,
a tanítás megkezdésekor szeretnénk a szülőkkel és minden
érintettel részletesen egyeztetni, hogy lehetőleg csak a legkisebb gondot okozzuk!
Addig is, mindenkinek kellemes nyá ri kikapcsolódást,
jó pihenést kívánok!
| Szabó Tibor

OLCSÓBB ÜZEMELÉS
FARAGOTT ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAIN
A HIVATAL

Aki a polgármesteri hivatal felé közeledik az udvar felől,
minden bizonnyal az ajtó magasságában tekint körül. Ha
nem ezt teszi, vagyis tekintete kicsit magasabbra is kalandozik, láthatja, hogy a tetőszerkezet cseréppel fedett részének
felületét szinte mindenütt napkollektorok borítják. A mintegy 20 milliós beruházás megvalósulását pályázati források
tették lehetővé, az eredmény pedig hamarosan a városháza
villanyszámlájában mutatkozik majd meg.
Ígéretet kaptunk arra, hogy amint lesznek mérhető fogyasztáscsökkenéssel kapcsolatos adatok, arról itt a Forum Martini
hasábjain összehasonlító elemzést jelentethetünk meg.
| Nagy Árpád

9:00-12:00
FOGJUNK ÖSSZE
MARTONVÁSÁRIAK
AUGUSZTUS 16-ÁN
A GYÚRÓI VIHARKÁROSULTAKÉRT!
Nagyszabású
jótékonysági rendezvény
a főtéren.
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19:00-21:00

Ringató, Nagy-Kuthy Dance Stúdió
balett bemutatója,
Bohóc-show, Zoltán Erika Tánciskola
fellépése, csillámtetoválás,
henna festés, arcfestés, lufibohóc,
ugrálóvár, szerencsekerék tombola, kutya agility bemutató,
pónilovaglás, sütemény és játékvásár

Baptista Szeretetszolgálat Imre Sándor Szeretetszínház kabaréjelenetei
(az előadásra elővételi jegyek válthatók),
Gyúrói dalárda fellépése,
Polgármesterek kórusa

"Tűzoltó lehetsz, katona, vagy
targoncát irányító munkás"
- nagy járművek játszótere valóra váltjuk a kisfiúk álmát!

TÁMOGATÓI JEGYEK elővételben is
válthatók az Óvodamúzeum infopontjában.
További információk: www.facebook.com/
fogjunkosszamartonvasariak

21:00-24:00

Bográcsos vacsora, RETRO DISCO
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
A Képviselő-testület 2015. július 28-án tartotta
rendkívüli ülését. A megtárgyalt és elfogadott
előterjesztések a következők voltak:
Javaslat a mezőkölpényi református egyházközségnek
nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására.
Javaslat a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére vis�szatérítendő támogatás nyújtására, mely a megnyert pályázatuk (Suzuki terepjáró) átmeneti finanszírozására szolgál.
A támogatást a pályázati forrás megérkezése után visszafizetik önkormányzatunknak. A Martonvásári Kulturális
Egyesületnek szintén visszatérítendő támogatást nyújtunk a
2015-ös Magyar Népdal Napja rendezvényhez kapcsolódóan.
Javaslat együttműködési megállapodás aláírására a
MartonSport Kft. és Martonvásár Város Önkormányzata között a tornaterem-sportcsarnok és az iskolai gépészet, étterem és melegítő konyha beruházásával kapcsolatban. A nyílt
közbeszerzést a két szervezet közösen írja ki, a lebonyolítás a
MartonSport Kft. feladata.
Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslattételének
megtárgyalására a köztisztasággal, a hulladékgazdálkodással és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével, a kóbor állatok befogásával, illetve az állati
eredetű melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos önkormányzati rendeletek és kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos szerződések felülvizsgálatáról.

a Szőlőhegy, a Rózsa, a Széchenyi utcák és a Kossuth tér,
most pedig a Bocskai és a Jókai utcák aszfaltozásánál. A jövőben ezért lehet fontos az Erkel vagy éppen a Teleki utca.
Kiemelt útszakasz státusz (nagy forgalom vagy városképi szempont alapján) és hiányzó közlekedési infrastrukturális elem. Ilyen projekt volt a Bajcsy-Zsilinszky utca
felújítása és a jövőben kiemelt feladat lesz az Ady Endre –
Vasvári Pál utca szakasz, a Rákóczi Ferenc utca az orvosi
rendelő mögötti telek és a Budai út között, valamint hiányzó
infrastruktúraként a Széchenyi utca, valamint a Deák Ferenc
utca különálló részeinek az összekötése. Ezek igénylik a legnagyobb anyagi ráfordítást, ezért ezen projektek megvalósítása a legnehezebb.
Egy utca befejezése vagy egy utcacsoport hiányzó
elemének elkészítése. Ezen megfontolás alapján készült el
a Béke utca alsó szakasza és lehet fontos közösségünknek az
elkövetkező években pl. az Arany János utca, de ide tartozik
a többi szilárd burkolattal nem rendelkező lakóutca is.
A fentiekben a teljes aszfaltozással készülő útépítési feladatokat ismertettem, ami nem jelentheti azt, hogy közben a
szükséges helyeken ne történne legalább martaszfaltos javítás, kátyúzás, padkázás. Az utakon felül a járdáink állapotán
is folyamatosan javítani szeretnénk. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a nagy forgalmú utak mellett (Szent László, Ady,
Orgona, Bajcsy-Zsilinszky, Deák) történjen beruházás, vagy
éppen az autós forgalom elkerülésére a sportpálya és a városközpont között épüljön meg a sétány. A tapasztalat sajnos
az, hogy az elkészült járdák helyett sokan továbbra is az autó-

A MartonSport Kft. megindította a közbeszerzési eljárást az
új sportöltöző kivitelezésére. A sportöltöző építése szeptember végén indulhat meg. A tornaterem-sportcsarnok, valamint az iskolai gépészet, étterem és melegítő konyha kialakítása megnevezésű beruházásunk előreláthatólag az ősz
második felében indul, de szeptembertől előkészítő munkálatok elképzelhetőek. Ismét nagy fába vágjuk a fejszénket,
több nagyberuházást valósítunk meg párhuzamosan és már
tervezzük a következő projekteket. A Martonvásár 2020
Gazdasági Programból (a Képviselő-testület ciklusprogramja)
részletesen is tájékozódhatnak.
Az újabb örömteli útfelújítások kapcsán sok vélemény, javaslat érkezett a városvezetéshez. Mindenkinek látnia kell, hogy
utat csak saját forrásból tudunk építeni, arra pályázati lehetőségek nincsenek és nem is várhatók. Ebből kifolyólag egy
szempontrendszer alapján szépen lassan haladunk útjaink
rendbetételével. Most elkészült a Bocskai utca és a Jókai utca
a Kossuth tér és a Bocskai utca között.
Az útfelújításnál három szempont szerint kerülnek kiválasztásra az utcák:
Lehetőség szerint minden martonvásárinak maximum csak a saját utcájában lévő utolsó szakaszt kelljen megtennie rosszabb minőségű útburkolaton.
A múltban ez a szempont vezérelt minket a Dreher, a Határ,
FORUM MARTINI / 2015. AUGUSZTUS

út felületét használják. A gyalogos közlekedési infrastruktúrában az elkövetkező években szeretnénk a Budai út páratlan
oldalán (a mentőállomás és az Ady Endre utca között), a Dózsa
György út páratlan oldalán minőségi járdákat, a megépült sétány fa hídja és a lakópark között kavicsolt sétányt a patakparton, a Bajcsy-Zsilinszky utcában (az Orgona és Dreher
között) és a Vasvári Pál utcában széles járdákat építeni.
Amennyiben további javaslataik, észrevételeik vannak,
tegyék meg személyesen, továbbá a horvath.balint@
martonvasar.hu e-mail címen, vagy megtalálnak facebookon
is. (www.facebook.com/martonvasarblog)
| Horváth Bálint
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NYÁRBÚCSÚZTATÓ PIKNIK

AUGUSZTUS 29-ÉN, SZOMBATON 20 ÓRÁTÓL

SARANTIS MANTZOURAKIS
(Σαραντης Μαντζουρακης)
BUZUKI MŰVÉSSZEL.
A nagy sikerű Latin Combo után, most görög vizekre evezünk az Emlékezés terén. Sarantis Mantzourakis 1989
óta hivatásos előadó, énekes. Főbb hangszerei: buzuki,
dzurasz, baglamasz, gitár. Asztal foglalása 2015. augusztus 28-án, pénteken este 21 óráig lehetséges a Für Elise
kávézóban, vagy a 06 70 505 2147-es számon. A helyszínen már nem áll módunkban asztalt biztosítani, plédek,
pokrócok előnyben...

VÉDŐNŐK MÉLY
ELHIVATOTTSÁGGAL
Ki ne ismerné Dolinka Évát és Horváth Mártát,
Martonvásár védőnőit. Az utóbbi néhány hónap
náluk, munkájuk lelkiismeretes végzése mellett, a költözés, a védőnői szolgálat új helyének
kialakítása, otthonossá tételét is jelentette.
Dolinka Évát kaptuk „mikrofonvégre”.
FM Szép most itt nálatok! Jó is,
KENGURU VAGY
DÉ Kellemes kinézni az ablakunkon.
vagy csak szép?
HORDOZÓKENDŐ?
Most az is bejön, aki talán az előző
DÉ Jó is! Hogy nem vagyunk hozzáA kenguru mesterséges, gyehelyre kevésbé jött volna.
építve valamihez, az egy minőségi
rekre rákényszerített pozíciót
FM Mostanában több elismerést is
változás. Szép a környezet, nagyon jó
biztosít, a hordozókendő pekaptak a marton-vásári védőnők.
a megközelíthetőség, nagyobb lett a
dig nagyon hasonlít a méhen
Minek tulajdonítja ezt?
várószoba, amit közösségi térként is
belüli elhelyezkedéshez haDÉ Az utolsó, a Semmelweis-napi, az a
használhatunk. Frissen alakult példásonlítható, a babának minden
100 éves védőnői szolgálat elismerése
ul egy hordozókendős csoport. Szíveporcikáját rögzíti.
volt, azt nem tekintem személyesnek.
sen itt maradunk örökre.
Nyilván, nagyon hálás vagyok, hogy
FM Hordozókendő?
Martonvásár sem feledkezett meg az eseményről. A mi helyDÉ A babát helyezik bele így nem kell kenguru. Sokkal
zetünk olyan, hogy mivel nagyon sok kismamával, anyukátermészetesebb a helyzete. Visszaköltözött Martonvásárra
val, várandóssal találkozunk, a közösségi életben is aktívan
Hojdák (leánykori nevén Zoltán – szerk.) Annamária, aki
részt veszünk. Figyeljük az igényeket és nyitottak vagyunk
elvégzett egy hordozókendő oktatói iskolát és hordozott
egészségnapra, sportnapra…
is aktívan két gyerkőcöt. Ő úgy gondolta, hogy erre lenne
FM Milyen egy jó védőnő?
igény. Létrehozott egy facebook csoportot, bejelölt kismaDÉ Úgy gondolom, hogy eleve olyan embernek kell védőnőnek
mákat én is bejelöltem őket, ill. felajánlottam a helyszínt is,
mennie, aki nyitott ezekre. Másképp lehetne dolgozni, ha a szigoa várószobánkat.
rúan vett munkaidőt vennénk alapul, de a nyitottság alapfeltétel.
FM Miben előrelépés még az új hely?
FM Jó dolog védőnőnek lenni?
DÉ Régóta működik Martonvásáron az úgynevezett nyitott
DÉ Azt gondolom, hogy nagyon jó, és nagyon szeretjük a vévédőnői tanácsadó program, ami arról szól, hogy nem csak a
dőnői hivatást! Az egyik legkedvesebb elismerés az volt - közrendelkezésre állási időben vagyunk helyben megtalálhatóben csöng a telefon, természetesen felveszi, és oltással kapak, hanem teret biztosítunk minden olyan kezdeményezéscsolatban ad tájékoztatást…-, amikor úgy emlékszem egyszer,
nek, amiből a kismamák tudnak profitálni, a babamasszázstalán Horváth Bálint azt írta le, hogy a védőnők mély elhivatól a boróka-mondókáig.
tottsággal végzik munkájukat. Ez nagyon szép volt, megható.
FM Akkor nem véletlen, hogy előttetek a téren, ha jó
Mi is így érezzük, és reméljük a martonvásári családok is.
idő van, mindig anyukákkal, gyermekekkel találkozunk?
| Nagy Árpád
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13. BORÚT
TALÁLKOZÓ
A Martonvásári Kerbarát Egyesület július 24én tartotta a hagyományos szakmai találkozóját.
A rekkenő nyári péntek délután, kulturált, kellemes környezetben a BBK Központ színháztermében került sor a rendezvényre.
Ebben az esztendőben a Somló-hegyi és a Hajós-bajai borvidék szőlőtermesztési és borkészítési kultúra megismerése
volt a cél. Meghívott előadó Somlóról Bogdán Levente,
Bajáról Koch Csaba volt.
A rendezvényt megtisztelték a velencei Szent Benedictus
borlovagrend tagjai, Simon Cecília bándi borász, valamint
a tordasi, pázmándi, kajászói kertbarátok képviselői.
Horváth Bálint polgármester-helyettes megnyitója után
vetített képes megemlékezést tartottunk az elhunyt elnökhelyettesünkről, Varga Béláról.
Bogdán Levente ismertette a vulkanikus eredetű Somlóhegy talajának jótékony hatását a szőlőtermesztésre. Változatos összetételű, szerkezetű talajon főként fehér bort
termelnek. Sajnálattal tudatta a tényt, hogy elaprózódott a
tulajdonosi szerkezet. 2800 szőlőtulajdonos gazdálkodik a
hegy lejtőin. Van biztató jel a fejlesztéseknek köszönhetően
néhány nagyobb birtok kezd kialakulni.
A családjuk ősei, generációk óta termeltek szőlőt a Somlón.
Gyakorlatilag „illegálisan” kezdték el a juhfark telepítését,
amelyből mára 20 ha törzsültetvényük van. Jelenleg ötfős
családi vállalkozásban viszik a termesztést, borkészítést és
a vendéglátást. Bemutatta a Somlai Juhfark borukat, amely
szigorúan ellenőrzött szőlőből készült. A kiváló tulajdonságai miatt „nászéjszaka” borának is nevezik. Hárslevelű boruk
25-30 centiméteres, laza fürtű szőlőből kicsi oxidációval,
saválló kádban erjesztve készült. A könnyű, vékony, üdítően
ható Prímavera márkanevű zöldszilváni, amely szénsavtartalma miatt kedvelt nyári ital.
Koch Csaba vállalkozása 2014 évben elnyerte az „ÉV PIN-

!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!
A nyári időszakban megnövekszik a besurranásos lopások
száma, ezért kérjük a lakosságot, hogy az alábbi jótanácsok
betartásával előzzék meg a bajt!
Mit tehet ön, hogy ne váljon betörés áldozatává?
• Lehetőleg mindig tartsa zárva a bejárati ajtaját, földszinti
ablakait, kapuját és melléképületeit akkor is, ha otthon tartózkodik vagy csak rövid időszakra távozik. Ne feledje: a
szúnyogháló nem véd meg a betörés ellen!
• Szellőztetéskor is legyen óvatos! Ne hagyja őrizetlenül a
helyiséget, melynek ablakát nyitva hagyta, mert egy perc
alatt bemászhat a tolvaj.
• A bejárati ajtóra érdemes széles látószögű optikai kitekintőt
tetetni és belülről biztonsági lánccal ellátni.
FORUM MARTINI / 2015. JÚLIUS

CÉSZETE” címet. Beszámolójában elmondta, hogy hosszú
út vezetett a jelenlegi állapothoz. Az Ő családja tízedik generációs szőlőter mesztő és borkészítő Hajós kör nyékén.
Az első hiteles adat 1748-ból származik. Személy szerint
1991-ben kezdte művelni a nagyapjától kapott pár sor szőlőt. Talaj szempontjából az Ő vidékük is kedvező helyzetben van. A fekete csernozjom talaj a különlegesen meszes
összetételénél fogva kedvez a szőlőtermelésnek. Vetítéssel
mutatta be a szőlőterületeket, pincészeteket és a vendégházat. Jelenleg 120 ha területen gazdálkodnak. Termesztésben hitvallása a „boldog” szőlő. Ez azt jelenti, hogy szigorú
metszés után az 55-180 centiméter magas kordonon nevelt
vesszőkön engedik szabadon nőni a lombozatot. Csak kis
mértékben csonkolnak, így ideális fotószintézist érnek el. A
kézzel szüretelt szőlőt korszerű feldolgozó és erjesztő térben
dolgozzák fel. Prémium minőséget kis fahordókban érlelik,
utána még hosszú palackos érlelést alkalmaznak.
Bemutatta a nulla cukortartalommal rendelkező könnyű,
friss, gyümölcsös Rozé borát. A borversenyek shampion minőségű, nyílt kádas erjesztéssel készült és kis fahordókban
érlelt fűszeres Kadarkát. Csökkentett savtartalma mellett,
bársonyos, testes, zamatos Cabernet-Sauvignon bort, amely
a hosszú érlelésnek köszönheti a kiváló minőségét.
A résztvevők érdeklődéssel hallgatták az előadásokat, aktívan részt vettek a konzultációkon, élvezettel kóstolták a bemutatott borokat.
Az előadások után a jelenlévők a saját termékeiket kínálták
és tapasztalatokat cseréltek. Étvágygerjesztő kortyok után
szívesen fogyasztották a kondérban főtt székelykáposztát.
Elkészítéséért minden dicséretet megérdemel Orosz József
hegybíró és Szeidl Antal „örökös főszakács.”
| Foki Gábor

• Ne tartson otthon nagy összegű készpénzt és egyéb értékeit zárja el lemez- vagy pénzkazettába és semmiképp ne
hagyja könnyen megszerezhető helyen.
• Amennyiben tetten ért egy besurranó tolvajt mérlegelje
a helyzetet, gondolja át szembe száll-e vele, mivel a dolog
megtartása vagy a menekülés érdekében a jogsértő személy
erőszakot is alkalmazhat.
• Kérjük fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, szomszédjaikra! Amennyiben gyanús személyek, gépkocsik mozgását
észlelik, ezt nyomban jelezzék a rendőrség felé!
• A lakás bejárati ajtajához közel ne tartson iratokat, értéket!
Ha minden óvintézkedés ellenére mégis bűncselekmény
áldozatává vált, kérjük tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 107, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.
| Gárdonyi Rendőrkapitányság
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ÉLETET MENTENI
EGYSZERŰ

Hanis Attiláné, gyermeke mellett éppen otthon
tartózkodó óvónő olyan természetességgel,
egyszerűséggel beszél az életmentésről, mintha csak egy mindennapos történetről volna szó.
Pedig, jól tudjuk, ez nem így van!
Vagy mégis? A vihar után néhány nappal ellátogattam a
Gólyahír utcába. Melinda elbeszélése alatt valahogy az az
érzésem támadt, hogy semmi rendkívüli nem történt. Egymás
segítése, megmentése a világon a legtermészetesebb dolog.
Nagy Árpád Elmondaná röviden, mi is történt?
HA Jött a vihar, a kislányom felébredt, felhúztam a redőnyt
és néztünk kifelé. Láttam, hogy ketten állnak az egyik fa
alatt az udvarunk végében. A következő pillanatban nagy
csattanással érkezett a villám. Az egyik úr hanyatt vágódott.
Nagyon megijedtem, felkaptam a gyermekemet, lerohantunk
és hívtam azonnal a mentőket. Közben láttam, hogy ideért
egy autó. Mint később kiderült, éppen munkásaikért jött a
munkavezető. Néhány méterre volt az esettől és ő is látta az
eseményt. Ő is telefonált, amit jeleztem is a diszpécsernek,
aki közölte, hogy már akkor a kolléganője is ez ügyben jár el.
Letettem a telefont és kimentem a helyszínre, hogy segíthessek, ha szükséges. A munkavezető akkor térdelt le a szívmasszázshoz, közben tartotta a kapcsolatot a diszpécserrel.
Én átvettem a telefont. A vonal túloldalán a hölgy elkezdett

NYÁRI ÉLET
AZ ÓVODÁBAN
Horváth Imre: Mit kívánjak a nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
Hűs fagyihoz: friss jeget,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt – száz napot!
Óvodánkban a gyermekek létszáma az általános iskolai szünet kezdetétől jelentősen lecsökkent, ezért a nyári életünk
szervezésében eltértünk a mindennapok rendjétől.
25 óvodásunkkal jó hangulatú, élményekben gazdag négy
napos táborozáson vettünk részt Dégen. Pólót festettünk,
agyagoztunk, kemencében kenyeret sütöttünk, fürödtünk,
versenyeztünk, kirándultunk, lovas kocsikáztunk, éjszaka
rókára vadásztunk… Az volt a célunk, hogy a táborban és az
óvodában is olyan programokat, tevékenységeket ajánljunk
fel, amelyekben a gyerekek jól érezik magukat, elfelejtik,
hogy nem a szüleikkel, nem a megszokott csoportban vannak. Az óvodában süteményt sütöttünk, festettünk, homokvárat építettünk, a nyár elején kialakított kis tó élővilágát
figyeltük meg, kirándultunk a kutatóintézet parkjába…
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olyan ritmusban számolni, amilyenben a szívmasszázst kell
végezni és jelezte, hogy néhány perc után az úr el fog fáradni,
akkor majd váltanunk kellene.
Így is történt. Átvettem.
NÁ Mennyi ideig tartották életben a baracskai dolgozót?
HA Nem is tudom, talán 5-10 perc telhetett el, amire kiértek a
mentők. Akkor lassúnak tűnt, úgy éreztük, hogy sokára érnek ki.
NÁ Hogyan zárultak az események?
HA Úgy tűnt mintha levegőt vett volna a szerencsétlenül járt úr,
amit közöltünk a diszpécserrel. Ő azt mondta, hogy hagyjuk abba
a szívmasszázst. Ezután stabil helyzetbe oldalára fordítottuk.
Már a híradóból hallottam, hogy mire kiért a mentő, a keringése helyreállt, de eszméletlen volt.
NÁ Mentőkocsi és helikopter is érkezett?
HA Igen. Úgy tudom, hogy a Szent Imre Kórházba vitték,
Fehérváron akkor vihar tombolt.
NÁ Tud-e valamit a szerencsétlenül járt emberről?
HA Ma itt dolgoztak a kollégái, akiknél érdeklődtem. Tőlük
tudtam meg, hogy már másik osztályon fekszik, a szívét
vizsgálják, de a körülményekhez képest jól van.
| Forum Martini

A tikkasztó hőségben mindkét helyszínen a vízé volt a főszerep. Fürödtünk, zuhanyoztunk, babát fürdettünk, hajót úsztattunk, sároztunk… Igyekeztünk sok-sok élményt nyújtani
azoknak a gyerekeknek, akik a nyár nagy részét az óvodában töltötték. Ezúton is köszönetem fejezem ki azoknak, akik
az óvodát, ezen keresztül a gyerekeket bármilyen formában
támogatták a 2014/2015-ös nevelési évben.

Kedves Anyukák!
Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos praxisába tartozó gyermekek orvosi vizsgálatára és az igazolások kiállítására az óvodában kerül sor. A többi gyermeknek kérjük, hogy a saját
gyermekorvosuktól hozzanak igazolást, arról, hogy gyermekük egészséges és közösségbe mehet.
| Stefkovits Ferencné • óvodavezető
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10 ÉVES A SZUPERCSAPAT

JUBILÁL
A RENDHAGYÓ
PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
„A Rendhagyó Prímástalálkozó nem más, mint a
népzene, a jazz, a rock és a klasszikus zene területéről érkező zenészek szupercsapata, a kapcsolódási pont pedig a magyar zenei hagyományok
iránti mély tisztelet.”
(Simon Broughton, Songlines Magazine)
A Rendhagyó Prímástalálkozóban a magyar zenei élet kimagasló egyéniségei muzsikálnak együtt, akik ugyan
különböző zenei műfajokat képviselnek, közös zenei anyanyelvük a magyar népzene. A zenekar tagja az egyedülálló stílusban hegedülő Vizeli Balázs, a világ egyik legjobb
cimbalmosaként számon tartott Balogh Kálmán, valamint
Bede Péter (szaxofon), Doór Róbert nagybőgős, Mester
László brácsás, a „koncertmester” pedig a komoly- és népzenét egyaránt magas szinten művelő Lakatos Róbert. A
Prímástalálkozó két kiváló énekesnője: Herczku Ágnes és
Korpás Éva.

KÖZELEDIK
SZEPTEMBER
MÁSODIK
HÉTVÉGÉJE
Munkatársunk Dömötör Anna,
a Forum Martini segítségére sietett, és városszerte, valamint
a vasútállomáson megkérdezte
a helyieket és az itt lévő környékbelieket, mit tudnak a
Magyar Népdal Napjáról. Három, a rendezvénnyel kapcsolatos lényeges kérdést tett fel.

A zenekar története 2005 májusában kezdődött, amikor
Lakatos Róbert összehívta zenészbarátait egy révkomáromi
koncertre. Akkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy
ez ne csupán egyszeri alkalom legyen, hiszen a produkció
hihetetlen energiákat képes felszabadítani a színpadon. A
formáció különlegessége, hogy mindenki prímás, hiszen vezeti a zenét, adja a jeleket, mindenki egyedi, különleges, a
zenekar közösen mégis megbonthatatlan egységet képvisel
a színpadon.
E minden tekintetben rendhagyó formáció tagjai külön-külön
is számos rangos díj birtokosai, s első albumuk is a legnagyobb elismeréseket aratta: a neves világzenei szaklap, a brit
Songlines magazin 2010-ben beválogatta Top of the World
listájára, 2011-ben pedig a zenekar megkapta az autentikus
népzene kategória Fonogram-díját.
A rendhagyó prímástalálkozóról, hamarosan videókat
osztunk meg a facebook.com/bbkozpont oldalon.

tudta is a pontos időpontot. A feladat
tehát adott, a még információ nélküli
21%-hoz is el kell jutni.
Mivel idén, a tavalyival ellentétben a
programok fizetősek lesznek, így kíváncsiak voltunk arra, vajon drágának
találják-e a jegyeket, bérleteket.
Az eredmény megnyugtató. A napi ezer
forintos bérlet (3000 Ft), illetve az ennél is kedvezőbb nyugdíjas- és diákbérlet, illetve az egy mozijegynél is kedvezőbb áru napijegy árazása a többség
szerint elfogadható.

Feltettük a kérdést, amely arról szólt,
hogy eljönnek-e a rendezvényre, amire a válaszadók majdnem fele igennel
válaszolt. Bár a felmérés nem reprezentatív, az bizonyos, hogy ha Martonvásár és a térség lakosságának 47%-a
eljön megnézni az igen színvonalas
rendezvénysorozatot, akkor nem árt elővételben megvenni a jegyeket. (Interneten a www.magyarnepdalnapja.hu
oldalon lehet megtenni, vagy nyitvata r tá si idő ben a z Ó vod amú zeum
InfoPontjában.)

Elsőször arra volt kíváncsi, hogy hallott-e a rendezvényről, illetve, ha igen,
akkor tudja-e mikor lesz. A megkérdezettek 79%-a hallott az eseményről, a
megkérdezettek mintegy harmada
FORUM MARTINI / 2015. AUGUSZTUS
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A ByTheWay
NEM CSAK
MARTONVÁSÁRON
Titkos vágya a ByTheWay együttesnek, hogy
idén az Eurovíziós Dalfesztiválon induljon…
persze csak Martonvásár után. Kelemen Klaudia kolléganőnk kérdezte a fiúkat népdalról,
aranylemezről és még néhány, főként a rajongó
fiatal lányokat érdeklő dologról…

valami különlegeset csinálni belőle, hogy megmutassuk,
mennyire fontos a népdal is. Reméljük tetszeni fog!
KK: Miért pont az adott népdalt választottátok?
Sz: Nagyon illik hozzánk. Fiatal srácok vagyunk és ez egy
vidám, fiatalos dal és tényleg azokat a gondolatokat sugallja,
amiket nagyjából érezhetünk ebben a korban.
KK: Mennyire volt nehéz átdolgozni?
KK: Mit jelent ma szerintetek egy aranylemez?
Y: Ezeknek a népdaloknak az anyagait általában egy dalVavra Bence (B): Az aranylemez inkább eszmei érték. A
lammal „énekelik fel”, semmiféle harmóniamenet nincs alatlemezpiac egyre szűkül be és nem sokan vesznek már lemezt.
ta. Igazából ez az egyik legizgalmasabb dolog volt, amihez
Szikszai Péter (Sz): Nagyjából 2 éve
mondjuk én valaha hozzányúlhattam,
írtam meg erről a szakdolgozatomat,
KK: Inkább szőke vagy barna?
amiben kipróbálhattam magam.
hogy a lemezpiac meghalt és senki
B: Olyan nincs, hogy szőke vagy
Sz: Amilyen szólamokat csinált belőle
ne csináljon cd-t, mert nincs értelme.
barna. Attól függ, milyenre festi
Ya Ou, az teljesen más, mint amit eddig
Mégis, annyira jó érzés volt megcsinála haját.
megszoktunk. A pop daloknak a harni, hogy bíztam és hittem benne, hátha
Sz: Ez attól függ, hogy az a lány,
móniamenete sokkal egyszerűbb és
sikerül. Mivel az emberek tényleg nem
amelyik szép, az éppen szőke
sokkal jobban hozzászoktunk. Nekem
vesznek már cd-t nagyon megtisztelő,
vagy barna.
nehezebb is volt megtanulni. Viszont
hogy a rajongóink segítettek elérni ezt
Y: Változó, nekem például volt
tök jó volt és miután hozzátettünk rita célt, ami gyerekkorunk óta nagyon
szőke és barna hajú barátnőm is.
must, még vidámabb népdal feldolgonagy álmunk volt. Köszönjük!
Nem hiszem, hogy ez hajszíntől
zás született.
KK: Azon kívül, hogy a Magyar
függ.
KK: Korábban volt valamilyen kötődéNépdal Napjára készültök gőzerőKK: Alacsony vagy magas?
setek a népzenéhez és a népdalokhoz?
vel :-), van-e valamilyen projekt,
B: Én az alacsony lányokat kedB: Én jártam gyerekkoromban népdalamin dolgoztok és mesélnétek róla?
velem jobban. Ne legyen nagyon
éneklő versenyekre, ahol mindig másoFeng Ya Ou (Y): A nyár alapból egy
alacsony, olyan közép alacsony.
dik lettem, mert Levi barátom nyert
sű r űbb idősza k , nyilván koncer tek
Sz: Alacsony, bár én annyira nem
meg mindent.
szempontjából. Szerencsére elég sok
is nagyon szerethetném a magas
Sz: Hármunk közül nekem van a leghelyre megyünk és most bejött két élőlányokat, mert magasabb lenne
kevesebb közöm a népdalokhoz. A zezenekaros fellépés is, amiből az egyik a
nálam…
neiskolában foglalkoztunk vele, de azon
martonvásári koncert. Vannak saját,
Y: Én nem nagyon szeretem a
kívül én csak most találkoztam vele.
nagyzenekaros koncertjeink és azokon
nagyon alacsony lányokat… bár
Y: Nekem volt egy zenekarom, ahol két
kívül ezek az elsők, ahová meghívtak
ez sem igaz, viszont általában a
fajta zenei vonalat követtünk. Vagy
minket élő zenekaros koncer tre. Nebarátnőim nem voltak nagyon
népdalokat poposítottunk, vagy pedig
künk ez nagyon nagy előrelépés, mert
alacsonyak.
a pop dalokat népdalosítottunk egy kinem sokan mondhatják el itt Magyarcsit. Egy olyan lány énekelt, akinek
országon, hogy nem saját szervezésű élőzenekaros nagy„népdalos hangját” használtuk ki. Még fel is léptünk a
koncertet adnak.
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.
KK: Lesz-e valami különlegesség, amit a rajongók csak
KK: Valami titkos projekt?
ott láthatnak, hallhatnak majd?
Y: Arról beszéltünk a srácokkal, hogy jó lenne idén megpróSz: Lesz, például a népdal, amit megtanultunk külön erre az
bálni az Eurovíziót, hátha lesz valami sikerünk. Tehát még
alkalomra. Azt mindenképpen előadjuk. Hogy belevonjuk-e
az is lehet, hogy oda is készítünk valami meglepetést.
zenekart is, az legyen titok. Mindenféleképpen próbálunk
| Kelemen Klaudia
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KÖNY VA JÁNLÓ

Ha év közben kevésbé van időnk olvasásra, a
nyár folyamán, nyaralás alkalmából biztosan
tudunk időt szakítani rá, akár a hűvös hotelszobában a délutáni pihenő alatt, vagy a strandon
napozás közben. Így nyár közepén természetesen olyan könyvet mutatunk be, amely legalább
valamelyest kötődik a nyárhoz, a Balatonhoz.

A regény hősei sokak számára ismerősek lehetnek, főleg
azoknak, akik már olvasták A fantasztikus nagynénit,
A várúr fiát vagy A titokzatos padlást. A fantasztikus
nagynéniből kétrészes filmadaptáció is készült, melynek
egyik főszereplője nem más, mint Ruttkai Éva, Kossuth-díjas
és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színésznő, aki egy
pörgős nagynénit alakít.
A korábbi olvasók tehát régi ismerősként üdvözölhetik a
könyv kissé bolondos felnőtt és gyermek hőseit. Az egypetéjű ikreket, Hubát és Csabát, akiknek izgalmas kalandjai
lebilincselőek, s nem csak kalandosak, hanem „krimis” hangulatúak is, barátnőjüket, Anikót, a marcona várurat, Ákost
és csupa szeplő feleségét, Katinkát, mindenekfelett pedig az
említett nagynénit, becses nevén Amáliát, a vad dél-amerikai pampákról hazaköltözött félelmetesen aktív öregas�szonyt. Nyári kikapcsolódásként együtt izgulhatunk és mulathatunk izgalmas és furcsa kalandjaikon, ráadásul a könyv
egy napjainkban is aktuális témát érint, ahol kedvenc hőseink egy nemes ügy érdekében akár az életüket is kockáztatva harcba szállnak.

A Merénylet a Balatonon Nemere István tollából származik,
s bár a könyv első kiadása már 2010-ben megjelent, a Könyvmolyképző Kiadónál idén a második kiadás is napvilágot
látott. Úgy gondolom, sosincs késő elolvasni.

Ne essen kétségbe az sem, aki nem olvasta az említett előzményköteteket, a szerző új regényét ugyanis tíztől száztíz
éves korig minden olvasó élvezheti. 		
| Berta Attila

NEMERE
ISTVÁN:
MERÉNYLET
A BALATONON

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lév Ercsiben található autóalkatrészgyártó cég, melynek termékei kiemelt fontosságúak és minségek az autógyártásban. A
Musashi-csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönheten világszinten jól ismert
piacvezet cégeket mondhat partnereinek. Fbb termékei: vezérmtengelyek,
gömbcsuklók, lengkarok, kerékagyak és ezek részegységei.
A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL
GÉPBEÁLLÍTÓ (3 mszakos munkarendben)
Fbb feladatok:
• Gépjármalkatrészek gyártása az arra rendszeresített
berendezésekkel
• A gyártó- ill. összeszerel-eszközök ismerete, kezelése,
beállítása és üzemeltetése
• Gyártógépek mszaki állapotának felügyelete, technológia,
anyagismeret elsajátítása
• A hibák felismerése, elírt minségi ellenrzések elvégzése
• A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és
adagolóberendezések ellenrzése
• Szerszám- és gépkorrekciók, ill. szerszámcserék elvégzése,
dokumentálása
Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés
• Teljesítményalapú bónusz
• Cafeteria juttatás
• Kedvezményes melegétkezés
• Ingyenes munkaruha
• Ingyenes buszjárat a 3 mszakos munkarendhez igazodva az alábbi
településekrl: Pusztaszabolcs, Besny, Beloiannisz, Sárbogárd,
Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, Adony, Iváncsa,
Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracska, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Érd, Százhalombatta, Ercsi
FORUM MARTINI / 2015. AUGUSZTUS

Elvárásaink:
•

•
•
•

Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos
szakmunkás végzettség vagy hasonló területen
szerzett munkatapasztalat
Sikeres felvételi tesztek
Terhelhetség, rugalmasság
Méreszközök használatában való jártasság
elny

Jelentkezés:

Ha ajánlatunk felkeltette érdekldését, kérjük, önéletrajzát az
alábbi elérhetségek valamelyikére szíveskedjen küldeni:
Musashi Hungary Ipari Kft. – Humán Erforrás osztály

2451 Ercsi, Ercsény út 1., musashi@musashi.hu
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MARTON OPEN 2015
Bár a július 8-i vihar alaposan megrongálta a
teniszpályákat, s csak a tagság "kemény magja"
önfeláldozó munkájával sikerült - még időben
- versenyre alkalmas állapotba hozni, július 1819-én nagy érdeklődés közepette (gyilkos hőségben) lezajlott a hagyományos „Marton Open”
országos teniszverseny.
A határidőn belül beérkezett nevezésekből 16 egyéni és 10
páros került a főtáblákra.
Az egyéni mérkőzések a generációk csatáját hozták. A döntőt Rittler Gábor (Szabadegyháza) vívhatta a 12+ éves
Gombás Péterrel (Móri TC), miután az elődöntőben a 67
éves Vass Istvánt (Tárnok) másfél órás küzdelem után 11:9es tie-break-ben tudta csak legyőzni. A másik elődöntőn

A nagy reménység Gombás Peti koncentrál

Gombás Peti legjobb játékosunkkal, Orosz Józseffel mérkőzött és rendkívül változatos és izgalmas játékkal győzte le.
A kupát immár harmadszor Rittler Gábor vihette haza, az
ezüstérem Gombás Péter már szépen gyarapodó trófea
gyűjteményébe került, míg a harmadik helyet Vass István
és Orosz József foglalta el.
Az első körben kiesettek vigaszdíjáért Dávid Roland és
Deák Balázs ütközött meg, a meccs David Roland győzelmével ért véget.
A páros mérkőzések erős, de kiegyensúlyozott, hosszú és
igen színvonalas küzdelmeket hoztak. A döntőt a Horváth
Sándor - Úr Viktor (Metro SE) játszotta a Deák Balázs Varga György (Székesfehérvár) páros ellen. A győzelmet a
Horváth - Úr páros vívta ki, ezzel elnyerték a „Marton Open
2015” páros versenyek kupáját. Az elődöntők vesztesei az idő
szűkössége miatt nem játszották egymás ellen így a Nádasy
Bence - Dávid Roland és Zoboki Zoltán - Faragó Zsolt
párosok egyaránt bronzérmesek lettek.
| Nagy Péter

egy látványos mozzanat
Gombás Szabolcs szervál

A III. VÁLVÖLGYE
KUPA GYŐZTESE
MARTONVÁSÁR!

... és egy nyerő tenyeres
Dávid Roland

csapatunk fokozta az iramot, kapujához szegezte ellenfelét.
A második félidő végéig így két helyzetet is sikerült értékesíteni. A 90 perc döntetlen végeredménye miatt következhettek a büntetők.
A végeredmény: Szár - Martonvásár (tizenegyesekkel): 2-3
Szép volt fiúk!!!
| forrás: facebook.com (Martonvásár Sport Club)

JÚLIUS 26-ÁN, VASÁRNAP 18 ÓRAKOR
JÁTSZOTTÁK FIAINK A KUPADÖNTŐT
26-án, vasárnap 18.00-kor játszotta csapatunk a döntőt Szár
csapata ellen a III. Válvölgye kupán. Sajnos már az 5. percben vezetést szerzett a szári gárda. Szerencsére ez nem fogta
vissza játékosainkat, sőt egyértelmű mezőnyfölényt harcoltak ki. Sok helyzetet dolgoztak ki már az első félidőben, amelyeket rendre kihagytak.
Fiaink a második félidőt ott folytatták, ahol az elsőt befejezték. Eredménye egy gól egy szári támadás végén. 2-0 után
FORUM MARTINI / 2015. AUGUSZTUS

11

Alfa-Radiál Plusz Kft.

!
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2462 Martonvásár
Kuti András u. 1

M

MŰSZAKI

VIZSGABÁZIS

(7-es főút 29-es km kő)

22/460-900

&
AUTÓSZERVIZ
MEGÚJULT

Kibővült szolgáltatásokkal

személyautó

várjuk régi és új ügyfeleinket!

motorkerékpár

teherautó

4x4
mezőgazdasági gép

Személyautó műszaki vizsga: 19 900.A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Autódiagnosztika
Eredetvizsgálat
Gumiszerviz
Klímajavítás
„Hozom-viszem” szolgáltatás
10 km-ig ingyenesen!
Központi telefonszám: 22/460-900
Központi mobil: 20/501-69-18
Munkafelvétel: 20/531-99-40
Szerviz e-mail:gabor.gulyas@alfaradial.hu
Központi e-mail: info@alfaradial.hu

Gumi és akkumulátor kínálatunkat online szaküzleteinkben is elérheti!
Gumi értékesítés:
www.gumitop.hu
Tel.: 20/259-31-94
E-mail: info@gumitop.hu

FORUM MARTINI / 2015. AUGUSZTUS

Akkumulátor értékesítés:
www.akkutop.hu
Tel.: 20/259-31-94
E-mail: info@akkutop.hu
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
SZÜRETI ELŐKÉSZÜLETEK

RECEPTÜNK
SZÉKELYKÁPOSZTA
Szeidl Antal módra

Az elmúlt időszak szeszélyes időjárási viszonyai mellett is
fokozatosan fejlődnek a szőlőfürtök és a korai fajtáknál kezdődik a zsendülés. Ilyenkor a fürtök és bogyók mérete már
csaknem teljes és megindul az intenzív cukorképződés.
Lényeges előkészületi feladat a termésbecslés elvégzése. Ehhez fajtánként legalább 10 tőkén kell megszámolni a fürtöket, így megkaphatjuk az 1 tőkén lévő fürtátlagot, majd a
fürt átlagsúly értékével beszorozva megkapjuk az egy tőkére jutó terméshozamot. A tőkeszám ismeretében viszonylag
pontos becslési értéket kapunk a mennyiségre vonatkozóan.
A zsendülés előrehaladtával célszerű a minőséget is ellen-

Székelykáposzta, ahogy azt Szeidl Antal
készítette a júliusi Borút találkozó
résztvevői részére
HOZZÁVALÓK, fűszerek nélkül
• 1 kg sertéshús, lapocka, vagy comb
• 1 kg savanyú káposzta
• 20 dkg füstölt hús (lehet tarja, vagy oldalas)
ELKÉSZÍTÉSE
1. Pörkölt alapot készítünk a szokásos módon zsírral, vagy olajjal, amelyben hagymát dinsztelünk,
zöldpaprikát, paradicsomot és piros paprikát adunk
hozzá. A pörkölt alapba tesszük a felaprózott sertéshúst és a füstölt húst, melyet megsózunk.
2. Hozzátesszük a savanyú káposztát, amit érdemes megkóstolni. Ha túl savanyúnak találjuk,
át kell mosnunk.
3. A fűszerezést mindenki a saját ízlése szerint készítse babérlevéllel, egész borssal és köménnyel.
4. Amikor megpuhult a káposzta és a hús, vékony
fokhagymás rántással sűrítjük.
5. Az asztalnál tejföllel és finom házi kenyérrel
kínáljuk.
Jó étvágyat!

őrizni. Ezt a nagyobb cégeknél próbaszürettel végzik, de a
házikerti borászatoknál megfelel a szőlőbogyók refraktométeres vizsgálata. Ez esetben egy tőkéről 2-3 bogyót is megvizsgálunk, és az átlagértéket korrigáljuk.(Pl. 18 ref%-os bogyó mustfoka: 18-2,7/15% nem cukorszerű anyag/=15,3Mmo)
Mivel a házi-kertekben különböző érési idejű fajtákat termelünk, célszerű legalább két szüretet tervezni. A borkészítésre
alkalmas mustfok akkor jó, ha eléri a 19-es értéket.
A bőtermő fajtáknál ennél alacsonyabb érték is előfordul (1617Mmo) amikor javításra kell felkészülni. Az előkészületek
fontos része a feldolgozó tér és a pince rendbe tétele, a hordók és tároló eszközök letakarítása és kimosása. Különösen
kényes a hosszabb ideje üresen álló fahordók előkészítése. A
hideg vizes áztatás és duzzasztás az első lépés, majd ezután
forró szódás/trisós mosás. Mindkét mosószer egyaránt alkalmas 1,5-2 % -os töménységű 15-20 liter mennyiségű oldat
100 literes hordóra számítva. A saválló acél tartályok és a
műanyag tartályok is igénylik a gondos tisztítást.
Lényeges még a kezelő- és javító anyagok biztosítása (borkén, kénlap, bentonit, aszkorbinsav, borélesztő, kristálycukor, stb.) mert ezek nélkül szinte lehetetlen eredményesen
borászkodni.			
| Dr. Janky Ferenc

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martonvásári Beethoven Általános Iskola
tanítót keres, napközis nevelői állás betöltésére.
Feltétel: szakirányú végzettség. A jelentkezők önéletrajzát a beethoveniskola@gmail.com címre várjuk.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.......................................
22 / 569-285
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 569-283
Gyámügyek
22/ 569-288
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., tel.: 22 / 460-053
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

!

RENDELÉSI IDŐ VÁLTOZÁS

Nyári helyettesítési időszakban a
háziorvosok felváltva az alábbiak
szerint fognak rendelni:
június 15-től szeptember 05-ig
9.00 órától 14.00 óráig.
8.00 órától 9.00 óráig injekció adása és
kötözés.
Terhes tanácsadás: rendelési időben
Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 |
Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
FORUM MARTINI / 2015. AUGUSZTUS

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!

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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!

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
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Bányai Réka
Fejős Mátyás
Fuchs Nóra
Kun Laura
Majer Anikó Mária
Scherer Gergő
Szilasi Bertalan
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Budai Attiláné / 58 éves
Csáki Estera / 85 éves

Huber László Mátyás / 75 éves
Pécsi Sándor / 71 éves
Tímár István / 78 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GRATULÁCIÓ
VÖRÖS ZSOLT ÉS VÖRÖS ZSOLTNÉ

Szeretettel köszöntünk Titeket házasságkötésetek
50. évfordulóján! | az egész Vörös család

!

MARTON-EXPO

VÁRJUK AZ ÁRUSÍTANI ÉS
BEMUTATKOZNI SZÁNDÉKOZÓKAT!
A sokszínű programot az idei évben szeretnénk
vásári hangulattal is kiegészíteni.
A főtéren, szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásárt
tervezünk, egységes árusító asztalokkal és nem mondunk le
a megszokott termelői vásárról sem, melynek ezen a hétvégén a Dózsa György utcában biztosítunk területet.
A Kodály utcában Marton-EXPO néven a helyi és környékbeli vállalkozók számára biztosítunk bemutatási lehetőséget.
(Szintén egységes standokkal.)
Az óvodamúzeum és könyvtár udvarának Dózsa György út felöli külső részén Hungarikum vásárt szervezünk, a belső felében
pedig ismét a gyerekeknek kedvezünk majd, népi játszóházzal.
Minden helyszínre várjuk az árusítani és bemutatkozni szándékozókat! Jelentkezni és informálódni: a martoninyar@
martonvasar.hu email címen és a 06 20 941 8319-es és a
460 286-os telefonszámon lehet. A rendezvényre kitelepülni
csak előzetesen megkötött megállapodás alapján lehet.
Várjuk a jelentkezésüket.
| Üdvözlettel: Tóth Andrásné

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

!

FELHÍVÁS

Tisztelt Martonvásáriak!
Segítségüket kérem. Egy írásos, fényképes összeállításhoz
szíveskedjenek fényképes információt adni!
A Martonvásár környékén elejtett régebbi és mostani őzbakok trófeáiról készült fényképeket kérek fénymásolásra bevinni (leadni) a Forum Martini szerkesztőségébe 2015. szeptember 15-ig. A szerkesztőségben, amely a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központban található (az első emeleten) lehetőség
szerint azonnal fénymásolják majd az adott fényképet, így
otthagyni minden bizonnyal nem szükséges.
Esetleg interneten is várok képeket az alábbi e-mail címre :
danka.denes@gmail.com
| Köszönettel: Danka Dénes

HA VALAMI ÖNÖKNEK
FELESLEGESSÉ VÁLT,
HÍVJANAK, SEGÍTEK,
ELSZÁLLÍTOM:
06 30/838-7169

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik Huber Lászlót elkísérték
utolsó útjára, sírjára virágot tettek és részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni próbáltak.
| A gyászoló család
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Köszönet mindazoknak, akik Tímár István temetésén részt
vettek és utolsó útjára elkísérték.
| A gyászoló család
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VIRTUÓZOK GÁLAKONCERT
Éppen lapzártára sikerült megszerezni a szeptember 11-i Virtuózok gálakoncert részletes
műsorát. Azt, hogy a Magyar
Népdal Napjával kapcsolatban
még milyen meglepetéssel
szolgálnak majd, még titok
maradt, de amint megtudjuk, a
facebook.com/bbkozpont oldalon tájékoztatjuk a település
lakóit és minden érdeklődőt.

CSABAY ZSUZSANNA

Stamitz: Fuvolaverseny I.t. (4')

SZAUER BIANKA

Mozart: Papageno áriája és
Puccini: Lauretta áriája
- átirat (6')

FOKI DÁNIEL

Händel: Alxander's Feast Revenge (7')

BOROS MISI

Haydn: D-dúr zongoraverseny I.t.
(8')

DEMENIV MIHÁLY

ÍME A MŰSOR:

2015. SZEPTEMBER 11.
péntek, 20.00 óra

TÓTH
BETTINA

Oblivion (6')

BOROS
MISI

SÁNDOR ZOLTÁN

Hubay: Carmen fantázia (5')

BOROS MISI

Bartók: Szonatina (5')
CSABAY
ZSUZSANNA

DEMENIV MIHÁLY
Vivaldi: A nyár (3')

FOKI
DÁNIEL

TÓTH BETTINA

Glinka: A pacsirta
+ még egy szólószám (6')

RIGÓ RONALD
SZAUER
BIANKA

Liszt: La campanella (5')

FOKI DÁNIEL

SÁNDOR
ZOLTÁN

Mozart: Szerenád a Don
Giovanniból (3')
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ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK!
A fesztivál szervezéséhez, ahogy 2014-ben, idén
sem elegendő a BBKK csapata, így idén is keressük
az önkénteseket, akik szívesen vennének részt a
szervezési és lebonyolítási munkálatokban.
FORUM MARTINI / 2015. AUGUSZTUS

Jelentkezni a martonvasar.onkentes@gmail.com e-mail címen
lehet, kérdéseikkel pedig Oroszné Pál Mónika igazgatóhelyettest, rendezvényszervezőt, az önkéntes program szervezőjét a 06 22 460 286-os telefonszámon kereshetik.
Felhívjuk a középiskolás korosztály figyelmét arra, hogy a
közösségi szolgálatukat intézményünknél is teljesíthetik.
| Oroszné Pál Mónika
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