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MEGHÍVÓ

LÁTOGATÁS AZ ORSZÁGHÁZBAN ÉS A TERROR HÁZÁBAN

A 15. BORÚT KONFERENCIÁRA KÉSZÜLVE…

A Terror Háza Múzeumba lépve mi
magunk is betekintést nyerhettünk a
kettős megszállás korába.

Beszélgetés dr. Janky Ferenc tanár
úrral a borvidékről, a borkészítésről
és a konferencia jövőjéről

Október 22-én, szombaton a sporttelepen 9.30 órakor kezdődik a Horváth
Ottó Sportközpont hivatalos átadó
ünnepsége.

03. oldal

06-07. oldal

POLGÁRMESTERI SOROK
Az országos átlagnál is többen jöttek el
és nyilvánítottak véleményt.

MARTONVÁSÁRI BERUHÁZÁSOKRÓL
Időarányosan összességében előrébb járunk,
mint ahogyan 2010-12-ben terveztük.

04-05. oldal
KÖLTŐK AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL
A szívem vérzik, egész létemben megrendülve állok felejthetetlen hőseink holtteste előtt, már sírni sem
tudok, és nem is tudom, mit kellene mondanom ennek a csodálatos magyar ifjúságnak!

MEGHÍVÓ '56 / 60

Martonvásár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT MEGEMLÉKEZÉSRE
2016. október 23-án vasárnap 9.56 órára, az Emlékezés terére.

ESEMÉNYEINK
OKT. 18.

|

		

Modern Vállalkozások Programja
(részletek a 20. oldalon)
10.00 órakor, BBK Központ

OKT. 18.
|
		

Teleki Blanka Hölgyklub
17.00 órakor, BBK Központ

OKT. 22.
|
		

Termelői vásár
7.00 órától, BBK Központ udvar

OKT. 22.
|
		
		

Horváth Ottó Sportközpont
megnyitó
9.30 órakor, Sporttelep u. 17.

OKT. 22.
|
		
		

Polgármester házhoz megy
14.00 órakor | Helyszínek: Rózsa u., Erkel
Ferenc u., Zrínyi Miklós u., Kinizsi u.

OKT. 23.
|
Az ’56-os forradalomra és
		
szabadságharcra emlékezünk
		
9.56 órakor, Emlékezés tere
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OKT. 29.
|
		
		
		
		

VI. Pammer Endre Megyei Gyermek
Sakkverseny Kísérő program:
Lego kiállítás és verseny
9.00 órától 15.00 óráig
BBK Központ

NOV. 04.
|
		
		
		
		

’56-os forradalom és szabadságharc
leverésének napja
18.00 órakor
Csendes gyertyagyújtás
az Emlékezés terén

NOV. 11.
|
		
		
		
		

Lámpás felvonulás és
Márton-napi vigadalom
16.30 órától
BBK Központ udvar
(Rossz idő esetén a BBK épületében.)

		
		

Táncház
18.00 órától
BBK Központ
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Martonvásári Szavazó Polgárok!
E hasábokon is szeretném Önöknek megköszönni, hogy olyan
ügyben álltak ki közös érdekünk mellet, amely a következő
évtizedek talán legnagyobb európai kihívása lesz.
Személyesen is örömmel és bizalommal tölt el, hogy az
országos átlagnál is többen jöttek el és nyilvánítottak véleményt az erőszakos bevándorlás elutasításáról. Majdnem
minden második martonvásári állampolgár tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a jövőnket alapvető módon befolyásoló döntésben. Fejér megye 17 városa közül csak 5-ben volt
ennél határozottabb állásfoglalás. Jó érzés olyan városban
élni, ahol a köz ügyét ennyire fontosnak tartják!
A 47 százaléknyi szavazó döntő hányada, 100 közül 98-an nyilvánították ki véleményüket, hogy számukra nem közömbös
nemzeti kultúránk, biztonságunk megőrzése és fontos az a helyi
értékteremtés is, mely közös erőfeszítéssel folyik városunkban.
Sokan teszik fel a kérdést, lesz-e hatása a több mint 3 millió

NEM szavazatnak?
Úgy gondolom idehaza mindenképpen, hiszen ilyen mértékű,
egy irányba mutató akaratot politikailag kötelező figyelembe
venni, minden bizonnyal a törvényhozás szintjén is lesz következménye. Biztos vagyok benne, hogy a következő évek
kormányai nem mehetnek szembe az akaratukat kinyilvánító
polgárok 98 százalékával!
És Európa ma még kevésbé érzékeny és jóhiszeműen csak
naivnak nevezhető vezetői is el kell, hogy gondolkodjanak
a magyarok üzenetén! Talán még nem késő, hogy a természetes védekező ösztön munkálkodni kezdjen és a kontinens
visszataláljon évezredes értékeihez!
Ha a számokat tekintve csak kis mértékben is, de talán mi
martonvásáriak is hozzátettük a magunkét egy biztonságosabb és értékeinket megtartó Magyarország és Európa fennmaradásához.
Köszönet Önöknek!
| Szabó Tibor

(2016.10.10. - feldolgozottság 100%)
Szavazóként megjelent, valamint érvényes szavazási iratot visszaküldők száma

3 646 334

44,08

3 643 055
224 668
3 418 387
56 163
3 362 224

1,64
98,36

KÖZLEMÉNY
A választások
Martonvásáron rendben
lezajlottak, rendkívüli
esemény nem
történt. Sorban állás
nem volt, mind az 5
szavazókörben 6 órakor
nyitottak és
este 7 órakor zártak.
A részvétel Martonvásár
esetében 46,95 %-os
volt.
| Miklósné Pető Rita
HVI vezető
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1956
60
KÖLTŐK AZ ’56-OS
FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARCRÓL
FÜST MILÁN: Zokogni szeretnék

Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis
magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez a fogalom, hogy hazám, nem légből
kapott koholmány. „Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell” – ez sem
légből kapott koholmány – egyike ez a legnemesebb szív örök érvényű figyelmeztetéseinek. A szívem vérzik, egész létemben megrendülve állok felejthetetlen hőseink
holtteste előtt, már sírni sem tudok, és nem is tudom, mit kellene mondanom ennek
a csodálatos magyar ifjúságnak! Egy összetört aggastyán szól hozzátok, aki zokogni
szeretné forró szívetekre hajtani elfáradt fejét és arra kérni benneteket, hogy akármi következik is ránk, ti még forróbb szeretettel zárjátok édes, fiatal szívetekbe hazátokat, ezt a sokat, mérhetetlenül szenvedett... Magyarországot.

ZBIGNIEW HERBERT:
A magyaroknak
Kezünket kinyújtva
állunk a határon
s a levegőből roppant
zsinórt
fonunk nektek testvérek
az elfúló kiáltás
s a görcsberándult öklök
haraggá jajdulnak s a szív
nem verhet riadót,
a véres kövek kérnek
haldokló vizek kérnek
s mi állunk a határon
csak állunk a határon
állunk a józan ész
jól-fontolt határán
innen nézzük a tűzvészt
halálba bámulunk.

ALBERT CAMUS: A magyarok vére

Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert
fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe – a nyugati világ szeme
láttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal, sem keresztényi könnyel, hanem
hazamenne, felvenné házipapucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után.
Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vérével gavalléroskodhat.
A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell
minden cseppjét.
FORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER
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ALEKSZANDR SZOLZSENYICIN az 1956-os felkelésről

Politikai pályafutásom legkeservesebb tapasztalata, hogy a szabad világ 1956-ban a magyar felkelést cserbenhagyta és
ezzel ostobán és gyáván elmulasztotta kijátszani legjobb kártyáját. … A csehszlovák mintaképnek nincs jövője, mert csak
a kommunizmust akarta „emberarcúvá” alakítani, ami lehetetlenség. A magyar mintakép viszont tele van reménnyel és
kilátással, mert benne az önvédelem mellett a nemzeti érzés újjászületése nyilatkozott meg.

KOVÁCS ISTVÁN:
Ezerkilencszázötvenhat
,,...nékem álmaimban
gyakorta megjelensz…”
(Arany János: Emlények)

OBERSOVSZKY GYULA:
A siralomházból 1957-58
Falra karcolt börtönversek
Én meghalok, de mi mégis élünk,
fáklyaként az éjszakában égünk.
Hitemet a föld sava se marja,
hitemet a sarjadó fű vallja
Virágot is növel majd a kedvem,
szellő szórja szirmait felettem
És mert dalom bennszorult szívemben,
daloljatok emberek helyettem.
Közvetlenül a halálos ítélet után

NAGY LÁSZLÓ:
Varjú-koszorú
Sortüzek döreje szédít,
szív szakad és vakolat,
gyász-szalagok közt az Édes
már megint sírvafakadt.
Fél a fű, a vézna füst is
ijedten legöndörül,
félelem dobog a házban,
a tájban körös-körül.
Fekete bársony-koloncok
örvényét veti az ég,
varjú-koszorú fölöttem,
rajtam hideg veríték.

Második otthonom volt
a rút Teleki tér,
Gyalog megyek Budáról
nagyanyám angyalához
kék szaloncukorért
Kilencszázötvenhatnak
december havában.
Tankok a Széna téren,
ágyúik lőterében
már szétlőtt házak.
Statáriumhirdető
plakátok oszlopa,
Letartóztatott nevek
s a felkiáltójeles
kivégzendők sora.
Hajóhinták… sírhalmok…
Temető a téren,
Fejfatorzók, virágok,
örökmécs – gyertyalángok…
Lánctalpas lidércek.
Járőröző sirályok...
Vacogó léptekkel
vonulok át a hídon...
Bevallhatatlan titkom
az, hogy felnőtt lettem.
Tizenegy éves felnőtt.
Gyermekként ennyit élt.
Vonulok át Budáról
nagyanyám angyalához…
Földig pernyés az ég.
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A MARTONVÁSÁRI BERUHÁZÁSOKRÓL
IDŐARÁNYOSAN ÖSSZESSÉGÉBEN ELŐRÉBB JÁRUNK,
MINT AHOGYAN 2010-12-BEN TERVEZTÜK.
Beruházásokkal kapcsolatosan a legilletékesebbet,
Horváth Bálint alpolgármestert kértük meg,
tájékoztassa városunk lakosságát a helyi fejlesztések állapotáról.
Forum Martini: Miközben ezt a kérdést felteszem,
megkezdődött a sportcsarnok átadás-átvétele, a Budai
úton befejezik a járdát, a műfüves pálya már zöldül a
Sporttelepen. Mondjon ezekről néhány szót!
Horváth Bálint: Nagyjából 2 éves ciklusokban építjük fel a
nagy projekteket. 2010 után, 11-12-ben a csődöt kerültük el,
stabilizáltuk a gazdálkodást, megalapoztuk a térségi vezető
szerepünket és kialakítottuk a szervezetrendszerünket.
2013-14-ben már fejlesztési ciklusról beszélhetek, egy év
előkészítés után egy év megvalósítás következett. Ekkor sok
járdát, utat építettünk, elkészült a városközpont a főtérrel,
múzeummal, kulturális központtal, sétánnyal. A következő
két éves időszakban, 2015-16-ban, az előkészítés a nagy
sportprojektek kapcsán szintén egy évig tartott, így idén átadjuk a sportközpontot és a sportcsarnokot is. A sportközpont (sporttelep) átadására október 22-én kerül sor.
FM: A sportközpont édesapja nevét viseli majd.
HB: Több mint 200 martonvásári aláírásával fordult a Képviselő-testülethez, hogy a sportközpontot Horváth Ottóról, a
sportcsarnokot Tóth Iván bácsiról, a mindenkori egészségházat Grimm Lóránt doktor úrról nevezzük el. Érintettségem okán nem kívántam állást foglalni, de büszke vagyok rá.
FM: A sportcsarnokot mikor ismerhetjük meg belülről?
HB: A sportcsarnok átadására november 19-én kerül sor. Az
épület nagyon jól sikerült, örülök, hogy annak tervezésében
is aktívan részt vállalhattam. A nézőtéren 250-300 ember
fér el, a küzdőtér szabványos kézilabda pálya, kialakításra
került egy multifunkcionális terem is. A megnyitón mindenki megtekintheti az épületet már működés közben. Mindenkit várunk szeretettel!
FM: Mennyibe került a Budai út járdázása?
FORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER

HB: A Budai úti járda megépítése is több évtizedes problémát orvosol, az utóbbi időszak lakossági jelzéseinek egyik fő
témája volt. Most 10 millió forintból újjá tudtuk építeni az
egyik oldalon a gyermekorvosi rendelő és az Ady Endre utca
között, de bizonyára érzékelték, az útépítési programunk is
nagy lendülettel folytatódik. Több mint 30 millió forintból
aszfalt burkolatot kap az Arany János, az Erkel, a Rózsa utca
nagy szakasza, a Táncsics és az oda vezető Ady szakasz, a
Vörösmarty utca és a Bercsényi köz is! Gazdálkodásunk lehetővé teszi, hogy ezen a téren a település szinte minden részén utakat építsünk. Ez is az Önök és a városvezetés közös
munkájának eredménye!
FM: Biztosan örülnének az olvasók, ha a művészeti iskolánkkal kapcsolatban is pontos információik lennének. Tudjuk, csúszik, de hogy áll az a beruházás?
HB: A malomépület átalakítása tényleg csúszik. Novembertől azonban a művészetoktatás birtokba veheti a területet.
Sajnos ez még mindig nem az a XXI. századi épület, amit
szeretnénk egyszer megvalósítani, de a kezdő lépéseket itt is
megtettük, megtesszük.
FM: Az év végéhez közeledünk. A megkezdett beruházások elkészülnek, majd szusszanás következik, hogy
2017-ben újult erővel rugaszkodjon neki a város az
építésnek, szépítésnek?
HB: A szusszanás ránk férne, de úgy érzem, 2013 óta erre
nem volt időm, időnk.
FM: Nem hiába kérdezte a frissen érkezett főmérnök
úr, hogy „itt mindig ilyen sok a fejlesztés?”. Ha a 2016os év lesz jövőre a mérce, mit várhatunk 2017-től?
HB: 2017-ben szeretnénk a közmeghallgatáson leginkább
kifogásolt Ady-Vasvári utcák útburkolatát és járdáját felújítani. Tervben vannak egyéb útépítések is, de azok csak a források rendelkezése állása esetén megvalósíthatók. A további
nagyobb projektek tekintetében (játszótér, ifipark, szolgáltatóház, Dózsa György sétáló rész, iskolabővítés és energetika, orvosi rendelő, MartonGazda telephely) – amennyi6

ben nyernek a pályázataink –, megint közel egy éves
előkészítési szakasz következik, hogy utána nekiálljunk építkezni. Ilyen szempontból a 2017-es év nagy része inkább a
háttérmunkáról szól majd ismét.
FM: Nagyobb cégeknél az a gyakorlat, hogy minden
évet meg kell fejelni még 5-10-20%-os növekedéssel.
Ezt követi a város vezetése? Lehet ezt sokáig bírni?
HB: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert folyamatosan
eredményekről számolhatunk be, a nagyközségi üzemmódból kisvárosira váltottunk és ez lépten-nyomon tetten érhető. Persze vannak az átalakulásnak olyan hozadékai is,
mellyel talán kevésbé számoltunk: bürokratikusabbak a folyamatok, az önkormányzat jobban számon kéri a polgárokon, vállalkozásokon az adót, a közterületi szabálysértéseket, vagy rendben tartási kötelezettséget. A polgárok sem
akarnak már járdát építeni, talán a porták előtti terület
rendben tartását is a várostól várnák. Csak minden pénzbe
kerül, a feladatok megnövekedésével pedig egyre szűkösebb
a humán-erőforrás is. A közösség bevételeinek növelése pedig csak új adófizetők (vállalkozások) megjelenésével bővíthető. Így most a munkánk, főként az én munkám jelentős
részét a befektetés-ösztönzésre kell fordítani. Mind a 10 hektáros, vasút melletti terület benépesítése, mind a 157 hektáros beruházási célterület sorsának egyengetése sok időt és
energiát emészt fel, de a kérdésre válaszolva, a város további
fejlődésének alapja ez lehet.
FM: Ne csak jót és szépet halljunk, milyen nehézségekkel néz szembe, van-e olyan, amit szeretett volna a város megvalósítani, mégsem sikerült?
HB: Talán a szennyvízberuházás csúszása a legnagyobb
ilyen jellegű projektünk. Már építkezni szerettünk volna
ilyenkor, ehelyett áll az egész folyamat. Sorolhatnám a még
felújítandó utcákat, a hibákat a projektek kapcsán, a garanciális javítási feladatokat, de kénytelen vagyok elfogadni, hogy
bár törekedhetünk rá, tökéletes megvalósítás nem létezhet.
Mindenből a legjobbat kell kihoznunk, a megfelelő szakértelemmel és tisztességgel úgy, hogy közben a város nem
adósodhat el még egyszer! Időarányosan összességében előrébb járunk, mint ahogyan 2010-12-ben terveztük, vagy inkább álmodtuk. Ez nagy szó.
FM: A végére szedjük össze azok nevét, akik nem csak

A sport parketta rendszereket verseny és szabadidős
sporttevékenységekhez egyaránt ajánlják
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álmodnak, de meg is valósítják azt, amiről mások talán álmodni sem mernek.
HB: Be kell vallanom, hogy ennyi és ekkora méretű projekt
vezénylése és megvalósítása túlterheli a „csapatot”. Gondoljunk csak bele, egy családi ház megépítése is mennyi problémával, vesződséggel, energia ráfordítással jár. Egy középület
esetén százszoros, ezerszeres az adminisztráció és a feladat.
Elsőként Tessely Zoltán barátunkat, képviselőnket említeném, aki támogatta az összes projektünket. Köszönhetjük
Lengyel Attilának, hogy a Hungrana akkori vezetőjeként a
TAO pénzeket biztosította számunkra. A „csapatban” pedig a
sportberuházások kapcsán elsőként Tóth Balázsnak, a
MartonSport ügyvezetőjének szeretném megköszönni a
munkáját. Neki sokat segít kolléganője, Kormos Erika, köszönet érte. A Polgármesteri Hivatal Városmenedzsment Irodájának munkatársai – a közvetlen kollégáim – közül pedig
mindenkit dicséret illet. Persze sok segítőnk is volt, a tervező, műszaki ellenőr, közbeszerző, kivitelező csapatok is tették a dolguk. Nálunk nagyobb települések jelentősen nagyobb hivatalai sem bonyolítanak ilyen nagyságrendű
beruházásokat, vagy éppen kiszerveznek sok feladatot. Mi a
saját kezünkben szeretjük tartani az irányítást, nem csak
azért, mert az anyagi lehetőségeink korlátozottak, hanem
mert így látjuk biztosítottnak a megfelelő megvalósulást.
Végül, de nem utolsó sorban pedig ismét köszönet a
martonvásáriaknak, hogy támogatják a munkánkat.
FM: A Magyar Népdal Napja 2016 beruházás a jövőnkbe. Martonvásár legszebb arcát mutatja az országnak.
Kint volt a rendezvényeken, mit emelne ki?
HB: Az idei évben már nagyon gördülékenyen működtek a
dolgok. Az tűnt fel, hogy sokan jöttek Százhalombattáról,
Érdről, Székesfehérvárról is. Főként családosok, de minden
korosztály jól érezte magát. Ezzel a rendezvénnyel visszakerültünk az országos rendezvénytérképre, kiváló településmarketing lehetőség. Azt is érzékelem, hogy ezzel a térségi,
de országos hatókörű eseménnyel Martonvásáron nem mindenki tud azonosulni. Ez nem lehet probléma, hiszen rétegrendezvényről, kulturális misszióról beszélünk, annak ellenére, hogy a nulladik napon most is „pop” előadó lépett fel.
Támogatásokat is a magas minőségű kulturális fesztiválra
tudjuk megszerezni. Azt is elismerem, hogy más jellegű, „falunapos”, talán „nosztalgia martoni napok” néven megrendezhető eseménysor is elférne az évben. Kicsit több programot biztosíthatnánk a fiataloknak is, de a plusz feladatok
mindig többletforrást igényelnek… a belépő pedig szintén
nem mindenki számára szimpatikus. A Magyar Népdal Napja kapcsán is többen a belépőjegy miatt fejezték ki rosszallásukat, pedig a bevétel nagyjából a költségek 15%-át tudja
fedezni. A 90-es években a Martonvásári Napok belépői mai
árfolyamon a mostaniak többszörösét tennék ki. Ráadásul
akkor is a vásár és minden esemény a zárt területen belül
volt. Ez kezelhető. Így azt mondom, a 2016. évi Magyar Népdal Napja egy kimagaslóan jól sikerült rendezvény volt. Köszönet a BBKK minden munkatársának és segítőiknek, külsős kollégáknak és nem utolsó sorban a projektvezetőnknek,
Kunos Tamásnak. Reméljük, hogy mivel idén nem játszottak,
jövőre ismét elhozza a Csík zenekart is.
| Nagy Árpád
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KÖVETTÜK
A FÉNYEKET…
Az iskola remekül indult: szeptember 6-án, a
tanítás 4. napján rögtön igazolt hiányzással
kezdtük az évet, mert 7. és 8. osztályos diákjainak egy csoportja a hűvösvölgyi Bűvösvölgybe
indult.
Mivel a program a TÁMOP-3.1.14-12-2013-0001 sz. „A Jövő
tudatos médiafogyasztói – médiaműveltség és médiatudatosság elterjesztése” című pályázaton belül valósult meg,
így számunkra teljesen ingyenes volt az utazás, és a foglakozásokon való részvétel.
Bár szó szerinti értelemben ezen a napon nem volt tanítás
számunkra, azért rengeteget tanultunk, hiszen 10 fős csoportokban öt állomást jártunk végig. (Játékos érdekesség
volt, hogy csapatainknak, akik nevüket a színekről kapták,
mindig követniük kellett a központban található ugyanolyan
színű fényeket, amelyek megmutatták, hogy ki milyen foglakozáson vesz részt.)
Kipróbálhattuk milyen a híradósok élete, készítettünk Híradót és időjárás-jelentést, megtapasztalhattuk milyen is a zöld
háttér (greenbox), vagy hogyan kell használni a mikroportot.
Készíthettünk rádióműsort saját bemondóval, kitalált vendég-

LÁTOGATÁS AZ
ORSZÁGHÁZBAN ÉS
A TERROR HÁZÁBAN
Szeptember utolsó napja valószínűleg minden diák számára ugyanúgy indult, mint a hónap többi, monoton péntek
reggele. Nekünk, a martonvásári iskola 8.a osztályos tanulóinak azonban ez a nap különbözött a hét többi délelőttjétől:
az iskolaépület helyett a vonatállomásra indultunk. A cél
Budapest volt: az Országházat és a Terror Háza Múzeumot
látogattuk meg osztályfőnökünk, Kővári Kati néni és történelemtanárunk, Zajti Feri bácsi kíséretében.
A vonaton rögtön beszélgetni kezdtünk, így észre sem vettük
a mellettünk elsuhanó tájat, még azt sem, ahogy a szerelvény
szép lassan begördült a Déli pályaudvarra. A metróval percek
alatt a Kossuth térre értünk, ahonnan már látni lehetett az
FORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER

szereplőkkel (pl. rádió-tudósítókkal, népdal-énekesekkel), a
Rádió Hangjával. Az újságkészítésnél párosával dolgoztunk,
egy magunktól kitalált szöveget kellett leírnunk, és azt ki is
nyomatták ott helyben. Kutakodtunk ”elhagyott” okos telefonokkal, és a ”hab a tortán”: egy rövid autósfilmet is alkothattunk egy kis Polski segítségével.
Alkotásainkat a Központból átküldték számunkra, így itthon
is visszanézhetjük-hallgathatjuk magunkat.
A mi kedvencünk talán a rádióműsor és a kisfilmkészítés volt,
de valamennyi állomást szívesen kipróbálnánk újra és újra.
Ahogyan néhány előttünk ott járó martonvásári diák fogalmazott: jó lenne, ha minden nap ilyen lenne az iskolában!
Felejthetetlen élményekkel és fontos ismeretekkel gazdagodtunk.
| Boriszov Tímea, Herlinger Kata, Berki Nóra • 7.b osztály

Országház kupoláját. A reggeli fényekben az épület elé érve
mindenkit lenyűgözött a tér látványa. Már itt megkezdtük
az időutazást: Feri bácsi mesélt nekünk az ’56-os forradalomról, melynek golyónyomait mi is felfedezhettük a teret
körbeölelő régi épületek egyikén. A Duna parton tett rövid
sétánk után a Parlament látogatóközpontjába indultunk. Az
idegenvezetés modern technikája mindannyiunknak érdekes
volt (egyéni fülhallgatókat kaptunk), az ország háza pedig
belülről is lenyűgözte osztályunkat: a díszes termek, a történelmi jeleneteket ábrázoló freskók, a mesterségeket mintázó
szobrok és az épület előkelő hangulata miatt úgy érezhettük
magunkat, mintha egy kastélyban járnánk. Az idegenvezetés
után még meglátogattuk a törvényhozásról szóló kiállítást,
majd elindultunk az Andrássy út felé.
A Terror Háza Múzeumba lépve mi magunk is betekintést
nyerhettünk a kettős megszállás korába. Az időrendben berendezett kiállítótermekben évről évre, teremről teremre
haladtunk a második világháború utáni időket bemutató kiállításon. A szobákban elhelyezett rövid ismertetők, a falra
festett idézetek, a levetített kisfilmek is segítettek megértetni, hogy milyen borzalmak történhettek meg az épületben,
mely egykor valóban a terror háza volt. Az emeleteken érdekes kiállítások, korhűen berendezett szobák, az alagsorban
– ahol egykor valóban a börtön helyezkedett el – ,az akkori
cellákat bemutató tárlat fogadott bennünket.
Ugyan a nyolc év alatt mindig jó helyeket látogattunk meg az
őszi kirándulásaink során, ez az idei biztosan az egyik legjobb
volt közülük. Olyan, amelyre mindannyian emlékezni fogunk.
| Rezessy Júlia Sára • 8.a osztály
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BÚCSÚZUNK
BÍRÓ
ILDIKÓTÓL
„Nem múlnak ők el,
Kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Röviddel kevesebb, mint három éve találkoztunk először Ildikóval. Mosolygós,
életvidám, tervekkel, tettrevágyással
teli embert ismertünk meg a felvételi
interjú során. Sok mindent mesélt magáról, egyből kiderült,
hogy legfőbb kívánsága, hogy gyerekek közt lehessen, óvodában dolgozhasson. A tét hatalmas volt számára. Azzal, hogy őt
választottuk a Méhecske csoport óvó nénijének, gyermekkori
vágya teljesült. Hatalmas lendülettel kezdte meg munkáját,
tervezett, szervezett. A gyerekekkel azonnal, kölcsönösen elfogadták egymást, bizalommal, szeretettel fordultak egymás
felé. Elfogadó, együttműködő volt mindenkivel, mindig a gyermekek érdekét tartotta szem előtt.

Sokszínű egyéniség volt, énekelt, bábozott, lufit hajtogatott, arcot festett,
és ha magára öltötte a bohóc jelmezét,
vidámságot és mosolyt lopott a jelenlévők szívébe. Segítő kész volt, ennek is
bizonyítéka, hogy szinte mindig részt
vett a város rendezvényein, jótékonysági megmozdulásokon.
Sajnos a sors közbeszólt. Először csak
éreztük, majd tudtuk is, hogy baj van.
Láttuk rajta, hogy küzd, akar, hisz és
remél. Mindvégig hitt a gyógyulásban. Utolsó találkozásunkkor is arról
beszélt, hogy várják őt a Méhecske
csoportban és minél előbb szeretne
visszatérni. Mi is vártuk, s mindent
elkövettünk, hogy betegségében támogassuk, erősítsük hitét a gyógyulásban. Mikor tehettük
meglátogattuk, telefonon tartottuk a kapcsolatot. De sajnos
minden segítő készségünk hiába való volt, a betegség erősebb volt Ildikónál.
Búcsúznunk kell, de mindig szeretettel gondolunk Rád!
Nyugodj békében, Ildikó!
| Stefkovits Ferencné • óvodavezető
a Brunszvik Teréz Óvoda alkalmazotti közössége nevében

HUSZONNYOLC
FEHÉR LUFI SZÁLL
AZ ÉGEN…
…huszonnyolc kicsi ovis rajzával. Búcsúrajzával! Megható látvány, könnyes szemmel néztük,
amint a kék égen egyre magasabban, egymáshoz ragaszkodva szállnak a lufik fel-fel, az angyalok felé.
A gyerekek vidáman integetnek a lufik után és nézik, kié ér
előbb Ildikó nénihez. Szeretünk, Ildikó néni, kiabálják! Tiszta
szívből hiszik, és tudják, Ildikó néni, a csupaszív Méhecske
csoportos óvó néni hallja őket! Ők már tudják, fent van az
angyaloknál, megszűntek a fájdalmai. Az angyalok magukkal vitték, hogy újra mosolyoghasson, nevethessen ránk onnan fentről. És ekkor döbbentünk rá, hogy a gyerekeknek
igazuk van. A kis tanítómesterek. A lelkemben tátongó űrt
megnyugvás hatja át. Látom magam előtt vidám, mosolygós
arcát. Igen, így szeretnék rá emlékezni, pont, mint a gyerekek, és igen, lát minket, tudja, hogy szeretjük, és mindig
szívünkben él. Nem feledünk, nem feledjük példaértékű életszereteted, segítséged, mosolyod.
Két héttel ezelőtt még úgy hittem, hogy ez a cikk a köszönet
FORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER

jegyében íródhat. Köszönet mindazoknak, akik szeptember
17-én eljöttek a BBK színháztermében előadott jótékonysági
színházi előadásra, melynek teljes bevételét Ildikó néni
gyógykezelésére ajánlotta fel a MASZK, a Martonvásári
Amatőr Színjátszók Közössége. Aznap este még át tudtuk
adni a 184 535 Ft -ot. Akkor még hálás szemmel köszönte
meg az összefogást és segítséget. Kérte, tolmácsoljuk háláját.
Ígéretet tettem, tartom a szavam. Aznap, mikor felkonferáltam az előadást, kételkedtem egy kicsit, illik-e vajon egy vidám darab az apropóhoz. Így utólag megértettem. Ildikó néni
akkor volt boldog, ha az emberek nevetnek. Számtalan vidám pillanatot csalt gyerekek, felnőttek arcára bohócruhájában, csodaszép lufi-költeményeivel.
A LEGNAGYOBB KÖSZÖNET neked jár, ILDIKÓ néni. Azért a
sok jóért, vidám pillanatért, az önzetlen szeretetért, amit
adtál nekünk és gyermekeinknek! KÖSZÖNJÜK, ILDIKÓ NÉNI!
| Sutka Judit • a Méhecske csoportos szülők nevében
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NAPJA

A MAGYAR NÉPDAL
NAPJA

felcsendült 300 gyermek torokból a magyar népdal. Lúdbőrözik a hátam e sorok írásakor, ahogy akkor… Tanácsolnám bár, hogy nézze mindenki izibe a www.facebook.com/
magyarnepdalnapja oldalt, mert ott láthatja, hallhatja a
Bizonyára sokan nem tudják, de amikor e sorok beműsort, de higgyék el, a videó semmi ahhoz képest, amit a
tűi meg jelennek szerzője képernyőjén, már elindult
helyszínen a sok-sok látogató megélhetett!
a IV. Magyar Népdal Napjának
Ugyanúgy igaz ez egy nappal korábbra
tervezése.
is, amikor művészeti iskolánk diákjai
A híd, avagy hogy baj ne legyen
és a „Szépek” táncára telt meg a sátor,
vagy Bognár Szilvinek és Vitéz LászBár a lista hosszú, összegezzük, a látoA bajra pedig, a katasztrófavédelem
lónak (Pályi László bábszínész) gyergatók számára mi is a magyar népdal
szerint, a „mindenható” menekülő
mekeket elvarázsoló műsorára, vagy a
ünnepe Martonvásáron: Hungarikum
útvonala gyógyír. Kényszerű kompmára már valószínűtlen forrósággal és
Udvar, Népi játszótér, Kézműves- és
romisszumként fogadta el a szervenappal dacoló fúvósaink produkciójára
Termelői vásár, ételt- és italt kiszolgáló
zőgárda a csúnyácska hidat, amely
is.
egységek, MartonGazda, polgárőrség,
keresztülszelte a tér szoborral laelkötelezett, segítő önkéntesek tömekott részét. De láss csodát! A gyerge, néhány fotós és videós stáb és a
meki kreativitásnak hála még ez az
BOBAN (BOBÁN)
műsorok, vagyis az ország legkiválóbb
építkezéseken használt pontonhíd is
A délszerbiai cigány muzsikus megjártechnikai hátterével megtámogatott
játszótérré változott. Séta-, futkárota már Tolnát s Baranyát. Féltünk is,
programok sora, 25 különböző színpadi
zás-, vagy éppen első lépések terélesz-e közönsége, hisz alig telt el néprodukció és a belevaló konferanszié,
vé alakult, így már nem is kérdéses,
hány hét az Etyeken, majd a Várkert
jövőre használjuk-e ezt a megoldást.
bazárban elkövetett fellépéseitől. Hát
Gulyás László, és a szervező BBK Központ.
Talán csak némi szépészeti beavatnem csak mi lepődtünk meg, úgy tűnik
Talán tucatnyi oldal sem volna elegenkozásra lenne szükség…
ő is. Vendégnek hívtuk ünnepünkre,
dő a Forum Martiniban a rendezvény
ő mégsem kímélt bennünket. Másfél
részletes bemutatására, ezért engedjék meg, hogy gyarló tollforgatóként
(„billentyűzetkalapálóként”) kiragadjak néhány eseményt,
fenntartva magamnak a pártosság jogát.

300 ISKOLÁS GYERMEK

Előbb megvalósítható, kiváló ötletnek, majd megvalósíthatatlannak tűnt, hiszen 2 millió forintos szállítási-, azaz
buszköltség rémképe vetült rá. Bodóné Polányi Tünde és
Domak Anikó már-már hiába dolgozott. Kiderült, hogy megszólíthatók országgyűlési képviselőink, akik megoldották a
szállítás problémáját. Köszönjük!
Utóbb már nem is lényeges, elfér-e 300 diák a színpadon,
hisz tudjuk, hogy nem. Az viszont igen, hogy megtelt a sátor
vasárnap még dél előtt – ki gondolta volna? –, és számtalan kamera, fényképezőgép, mobiltelefon, tablet össztüzében
FORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER
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órán át mozgatta a tömeget! Bár nem énekelt magyar népdalt - ahogy ígérte -, csuklóján tripla Magyar Népdal Napja
karkötővel és szervezői „madaras” pólóban lépett színpadra
saját öltözéke helyett, bizonyságul a zenekar irántunk és a
magyar népdal iránt mutatott tiszteletének.
A Boban Markovic Orkestar koncertje „össznépi fittness”,
amely talán a „Buba mara” közben érte el csúcspontját.
Ekkorra kórussá érett a tömeg, amely olyan hangerővel és
lélekkel adta vissza a színpad felé a
dallamot, hogy az még a zenekar vezetőjét, Bobant is meglepte. A másfél
Most kellene…
órás produkció után azonnal a felvétel
iránt érdeklődött a művész, mert refeAz MTV 1-es

xonnak a Fricska táncosai. A három fiatal ugyanis olyan
sebességgel mozog a színpadon, szórja a magyar néptánc különböző motívumait, hogy azt szemünk, tudatunk alig képes
követni. A látvány, élmény leírhatatlan.

A VASÁRNAP

Bab társulatról szóljunk-e felsőfokon, Berecz Andrást és
barátait méltassuk jobban, esetleg Szalonnát és bandáját,
vagy a zenéjükre táncoló „Bartinás”
apróságokra keressünk dicsérő jelzőket? Esszenciának szűnni nem akaró
vastapsát idézzük-e vissza, vagy Szabó
Balázs rajongóinak önkívületi táncát?
csatornája 13
Igazságtalanok lennénk, bármelyiket
órai élő bejelentkezésre érkeis előbbre valónak, jobbnak, kiemelkezett újságírónő és kameraman.
dőbbnek tekintetnénk, és akkor majd’
elfeledkeztem a délutánt bearanyozó
11 óráig már csak 5 perc volt. MoÓvodamúzeum előtti műsorról, Csőgör
rogva vettem tudomásul, hogy a 300
Róbert tanár úrról és barátairól, vagyermek közös énekének elejéről így
lamint a Tarsoly zenekarról.
nyilván lemaradok.
Nyugtázzuk nemes egyszerűséggel
Parkolnak, amikor meglátom őket.
a tényt, amiben minden benne van: a
Odafutok, már indulunk is a tér felé.
maguk műfajában a legkiválóbbakat
A COOP felőli bejáraton jövünk be,
hozták a szervezők a III. Magyar Népamikor hallom, Gulyás Laci éppen
dal Napjára.
felkonferálja a gyermekkórust. SiBeszámolóm végén álljon itt egy
etünk. Az 50-es éveit taposó kamefacebookos hozzászólás:
raman cipeli az állványt, a kamerát,
a 20-as éveiben járó riporternőnek
„Azt hittem nem lehet
renciaként szüksége volna rá. (Éves
ecsetelem, hogy ha sietünk, éppen
"überelni" a tavalyi rendezszinten több mint 100 alkalommal
láthatja, hallhatja a Magyar Népdal
vényt, de igen...!!!”,
lépnek fel Európa-szerte, mégis a MarNapja egyik leglátványosabb protonvásári produkciót használják majd
dukcióját, a népdalt szívvel, örömvalamint egy ígéret a szervezők részéreferenciaként.)
mel éneklő 300 gyermek kórusát.
ről:
Odaérünk. Az operatőr körülnéz, lát„2017-ben sem adjuk alább!”
ja a telt sátrat, a színpadról lecsorgó,
ZUBOLY
viseletbe öltözött gyermeksereget és
Beugróként érkeztek. Aggódva láttam,
megszólal: „Most kellene bejelenthogy mindössze néhány tucatnyian csáKöszönjük!
kezni, nem egy órakor, amikorra időpolnak műsoruk kezdetén, majd megleKöszönetet mondani nehéz, mert oly
pontunk van!”
pődtem, amikor népzenéből úgy úszott
sokfelől érkezett a segítség, hogy csak
át Pink Floydba a dallam, hogy az átmekihagyni lehet a felsorolásból valakit.
net (részemről) észrevétlen maradt.
Ismét, már harmadszor számíthatott a
Közelebb mentem, …meg még néhány százan!
szervezőgárda mindenkire Martonvásáron. Köszönet és hála
Népzene, pop és rock, rap és más műfajok olyan kavalkádja
érte, meg a remény, hogy egy kicsit mindenki saját magáért
fogott meg, amire soha nem gondoltam volna. Azóta is azon
is tette. Akkor is, amikor valami nehezére esett, meg akkor
töprengek, szabad-e így és ennyire keverni a zenei stílusois, ha emiatt maradt le a neki kedves eseményről.
kat? Megkérdezhettem volna bár ezt akár a japán sráctól is,
Köszönjük hát BBK Központnak, az önkénteseknek, a Hölgyaki a színpadon fűrészlapból csalogatott ki mennyei hangoklubnak, a védőnőknek, a nyugdíjasoknak, a polgárőröknek,
kat, de elmulasztottam.
a MartonGazdának, a művészeti- és az általános iskola dolgozóinak, az óvodának és a hivatali dolgozóknak, köszönet
azoknak, akik pályázatainkat segítették, előkészítették, akik
CIMBALIBAND ÉS FRICSKA
tanácsaikkal jobbá tették a rendezvényt.
A szombat zárása, egyben a Magyar Népdal Napja méltó
Nem utolsó soron köszönet minden látogatónak, mert ők vaindítása, mert vasárnapba csúszott az éjszakai produkció.
rázsolták szerethető, barátságos ünneppé Martonvásáron a
Pergő, őrült, magával ragadó ritmus jellemzi a Cimbaliband
Magyar Népdal Napját.
zenéjét, amelyre táncolni talán lehetetlen.
2017-ben is várjuk vissza őket!
| Nagy Árpád
…volna, ha nem adnának fricskát ennek a fiziológiai paradoFORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER
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KEDVES VENDÉGEK
MEZŐKÖLPÉNYBŐL
Erdélyi testvértelepülésünkről, Mezőkölpényből
is fogadhattunk vendégeket a Magyar Népdal
Napján.
Az ottani gyerekeket és kísérőiket szeptember 8-11. között
megrendezett magyar népdal ünnepére hívtuk meg. 8-án,
csütörtökön vendégeink egy nemzeti öntudatot erősítő
Petőfi-verses összeállítással leptek meg bennünket. A
”Lantom s kardom tied, óh szabadság” című előadásra
megtelt rendezvényközpontunk színházterme.
Rövid ittlétük alatt vendégeink kirándultak Budapestre, ahol
többek közt megtekinthették a Parlament épületét, ízelítőt
kaptak a budai vár hangulatából és a gyerekek nagy örömére
sétát tettek az Állatkertben is.
A Magyar Népdal Napján a Magyar Népművészet Mestere
díjjal kitüntetett Szabó Teri néni táncos, népdalénekes
varázsolt el bennünket mezőségi népdalokkal.
Köszönjük Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy a csoport
utazását támogatta!
| Buda Gabriella

EGY ÉVES LETT
A PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRON
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye megalakulásának egy
éves évfordulóját ünnepli. A szakszolgálat a
régi tűzoltó szertár épületében kezdte el működését 2015 augusztusában, majd januárban
átköltöztek jelenlegi telephelyükre, a Családsegítő Szolgálat épületébe.
Tavaly kis létszámmal kezdték el munkájukat, ám az induló
személyi állomány mára jelentősen növekedett. Gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok, gyógytestnevelők és
konduktor látja el a különböző szakfeladatokat.
Ennek megfelelően a szakszolgálat logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés, szakértői bizottsági tevékenység és a konduktív pedagógia területén biztosít
ellátást a martonvásári járás területéről érkező gyermekeknek, fiataloknak (Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál).
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KÖZLEMÉNY
A "Martonvásárért" Alapítvány Kuratóriuma - az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően - ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy 2016. szeptember
7-i döntésével 330.800 Ft összegben támogatást nyújtott a Magyar Népdal Napja rendezvényeire Martonvásár erdélyi testvértelepüléséről, Mezőkölpényből
érkező gyermekcsoport és kísérőik vendéglátásával összefüggő költségek fedezésére.
| Bártol Botond • a Kuratórium elnöke

Logopédusaik a járás minden településének óvodáiban és iskoláiban jelen vannak, de a gyógypedagógiai fejlesztés is
egyre több oktatási intézményben érhető el a szakszolgálat
munkatársai által. A martonvásári székhely mellett már Ercsiben is elérhető a korai fejlesztés, ellátás, megkönnyítve a
kisgyermekes családok számára az igénybevételt.
A kapcsolattartás, a team jellegű munka elengedhetetlen a
hatékony működésükhöz, így partneri viszonyt ápolnak az
oktatási-nevelési intézményekkel, védőnőkkel, gyermekorvosokkal, szülőkkel, családsegítő szolgálattal.
Az intézmény székhelye a Szent László utca 24. I. emeletén
található (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épülete).
Működésükről bővebb információ a www.fejermepsz.hu internetes oldalon olvasható.

Elérhetőségek:
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
2462 Martonvásár, Szent László utca 24.
Tel.: 06-22-796-175
e-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
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Martonvásári
Alapfokú
Művészeti Iskola

A MARTONVÁSÁRI
MŰVÉSZETI ISKOLA
HÍREI
A 2016/2017-es tanév elindult, az első hónap
eredményes munkájának gyümölcsei már látszanak, ebből szemezgetünk most, idei első
megjelenésünkben.
Nyáron előkészített terveink megvalósulása elindulhatott,
a gyerekek művészeti oktatása újból megkezdődött. A tavaly elindult költözés folytatása nagy reményekkel töltött
el minket, a Malomban folynak az épület-felújítási munkák,
novembertől birtokba vehetjük az új termeket. A költözésig
alternatív oktatási helyszíneket kellett találnunk, kérjük a
diákok és szüleik türelmét.
A Magyar Népdal Napja kiemelkedik szeptemberi eseményeink közül. Az országos szintű rendezvényen összes tánccsoportunk és fúvószenekaros diákjaink is felléptek. Kiváló
lehetőség ez iskolánk számára, hogy sokszínű tevékenységét
megmutassa.
Iskolánk művésztanárainak aktív művészeti életét nyomon
követhetjük a koncertek, táncfellépések és kiállítások során
át. Rabovay Júlia hegedűművész Martonvásár város Szent
István napi ünnepségének keretében örvendeztette meg a
hallgatóságot hegedű játékával. Tamás Tímea és Kiss Gergely
a Magyar Népdal napjának szervezésében, betanításában és
lebonyolításában vállalt nagy szerepet. A rendezvénysorozatot végig kísérte Csőgör Róbert és növendékeinek folyamatos jelenléte, számtalan önálló és tánckíséretes fellépéssel. A
fesztivál napokon a fúvószenekart Pfiffer Zsuzsanna karmester dirigálta. Horváth Gábor jazz-zongoristánk koncertet adott a Magyar Népdal Napján Gereben Zitával. Szabó
Dániel cimbalomművész a „Zuboly” együttessel lépett fel,
majd másnap Berecz András ének- és mesemondóval közös
előadáson szólaltatta meg a húrokat.
Az iskola tehetséggondozó munkáját komoly elismeréssel jutalmazták. Tehetségpontunkat a Magyar Tehetséggondozó
Szervezetek (MATEHETSZ) akkreditációs szakértői helyszíni
szemle és dokumentum elemzés alapján értékelték. A minő-

i

sítés alapján iskolánk az „Akkreditált kiváló tehetségpont”
cím használatára vált jogosulttá.
A zene világnapját október 1-én ünnepli a nemzetközi zenei
élet, immár hagyománnyá váló koncertjeinket Martonvásáron, Ercsiben és Válon is örömmel fogadták a diákok.
Október 15-én várható Egészség-napunk, melyre szeretettel várjuk a Művészeti Iskola diákjait és családjaikat. A
kirándulás tervezett helyszíne a Pákozdi- és Sukorói ingókövek. Janda Kata tanárnőtől és Kárpáti József tanár úrtól
lehet a részletek felől érdeklődni.
Tavaly nagy népszerűségnek örvendett az óvodások számára
szervezett néptáncos foglalkozássorozat. Mivel a iskola Malom épületének tánctermét nem érintik a felújítások a foglalkozások idén is tovább folytatódnak. Részletekért személyesen Tamás Tímeát és Kiss Gergelyt lehet keresni a Malom
tánctermében hétfőnként és péntekenként 16 órakor.
A Művészeti Iskola és a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány közös programot indít a zeneóvodás foglalkozások
iránt érdeklődő 5-6 éves gyerekek számára. Három csoport
fog indulni 2016. novemberében. A csoportok létszáma 6-6
fő, helyszín a Művészeti Iskola Malom épülete. A foglalkozásokat Bódi Árpád csellóművész-tanár vezeti. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat keressék a Brunszvik Óvoda hirdető tábláin és a Művészeti Iskola honlapján,
facebook oldalán.
A térítési díjakról tudnak tájékozódni iskolánk honlapján és a
titkárságon, illetve minden család számára tájékoztató levelet küldtünk, mely tartalmazza a térítési díj összegét.
Az iskola programjait nyomon követhetik az iskola honlapján
elhelyezett google-naptárban (www.mmiskola.hu „Esemény
Naptár” menüpont), továbbá iskolánk Facebook (Martonvásári Művészeti Iskola) oldalán.
| Bódi Árpád

TÁ JÉKOZTATÁS
A KSH ún. kis népszámlálást, mikorcenzust végez 2016. október 1-től november 8-ig, amely a háztartások
10%-át érinti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező
az összeírásban. Martonvásáron a polgármesteri hivatal dolgozója végzi az összeírást.
(Részletes információk: www.ksh.hu/mikorcenzus2016)
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NÉPTÁNCOS HÍREK
Az elmúlt hónapokban sok esemény történt a
martonvásári néptáncos közösség életében.
Júniusban sikeresen zártuk az első félév táncház-programját,
majd a nyári szünetben több programot valósíthattunk meg.
Francia testvértelepülésünkön, Saint-Avertinben a Százszorszép Táncegyüttes küldöttsége mind a fogadó családok
részére tartott előadáson, mind a Szent Márton emlékévhez
kötődő fesztiválon sikeresen szerepelt, öregbítette Martonvásár és a magyar népi kultúra hírnevét. Június végén, a
Százszorszép napközis táborban 30 általános iskolás gyermek ismerkedhetett táncos és zenei hagyományainkkal, valamint változatos szabadidős programokkal, játékkal és kézműves foglalkozásokkal pihenhették ki a tanév fáradalmait.
Júliusban, a Martonvásári Művészeti Iskola által szervezett zánkai összművészeti táborban a képzőművészet és a
zene mellett néptáncot és népdalokat is tanulhattak növendékeink, valamint egyik este közös táncházban vett részt a
tábor összes résztvevője.
Kiemelkedő nyári programunk másik testvértelepülésünkhöz, Mezőkölpényhez kapcsolódik. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a martonvásári önkormányzat támogatásával
megvalósuló egyhetes tábort a Százszorszép Táncegyüttes,
a Martonvásári Művészeti Iskola és Imreh Jenő, Mezőkölpény református tiszteletese szervezte. A hónapok óta
tartó előkészületeket követően 50 martonvásári fiatal utazhatott ki, hogy több mint 20 helyi fiatallal közösen egy egyhetes táborban vegyen részt. A táborban megismerkedhettek
Mezőkölpény táncos és énekes hagyományaival, a falu múltjával és jelenével, idősebb és fiatalabb lakóival. Ezen kívül a
Tiszteletes Úr által tartott lelki gyakorlatokon a fiatalokat
érintő egyéni és közösségi problémákról beszélgethettünk. A
még élő, hagyományokat ismerő, zenéhez és tánchoz értő
emberekkel (adatközlőkkel) személyesen is találkozhattak,
megismerkedhettek a fiatalok, és remélhetőleg mindkét település lakói számára életre szóló élményt adhattunk. A tábort
lezáró bálon martonvásári és kölpényi fiatalok és idősek

együtt táncolhattak a helyi prímás, Ruszi Lajos által vezetett zenekar muzsikájára, ami remélhetőleg nem csak egy
szép nyári élmény lezárása volt, hanem egy hosszabb távú
jövőbeli kapcsolat kezdete is. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a martonvásári lakosoknak, akiknek a sok-sok adományát elvihettük a kölpényi közösség számára, nagy örömmel és hálával fogadták a segítséget.
Augusztusban egy kisebb társasággal vett részt a Százszorszép Táncegyüttes a mezőségi Széken rendezett tánctáborban, ahol a tavalyihoz hasonló jó élményekkel gazdagodhattunk, ismét tanulhattunk az együttes egykori vezetőitől,
Németh Ildikótól és Szabó Szilárdtól, valamint egy másik
martonvásári születésű néptánc-művész pedagógusától,
Gémesi Zoltántól. Ezúton is köszönjük nekik a szép élményeket, a jó figurákat.
A kölpényi fiatalokkal szerencsére hamar találkozhattunk
újra, hiszen a Magyar Népdal Napjához kötődő rendezvénysorozatra ők is ellátogattak, és egy Petőfi Sándorról szóló
színdarabot adtak elő. A viszontlátás nagy öröm volt mindenki számára, és a szombati táncbemutatón többen is felléptek közülük a martonvásári gyerekekkel együtt, köztük a
sokak által ismert Szabó Teri néni is.
Az év hátralevő részében is lesz programunk bőven, hiszen
az NKA Halmos Béla programjában sikeresen pályáztunk
a táncház-sorozat folytatására, így havonta lesz alkalmunk
megrendezni a Százszorszép táncházat, ahova nagy szeretettel várunk táncolni-énekelni vágyó kicsiket és nagyokat.
| Kiss Gergely

MEGNYÍLIK AZ
ANGYALMŰHELY
Az ősz beköszöntével megkezdődik a készülődés
a karácsonyi Jótékonysági vásárra.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is várjuk a segíteni
szándékozó, ügyes kezű résztvevők jelentkezését, akik olyan
kézműves termékeket tudnak készíteni vagy felajánlani,
amelyek eladásából támogatni tudjuk a rászoruló családokat.
A közös készülődéseinket október 11-től, minden kedden és
csütörtökön, 17.30 órától tartjuk. A helyszín ideiglenesen
változott, októberben az Óvoda Múzeum alagsorában várjuk
az érdeklődőket.
FORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER
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A 15. BORÚT
KONFERENCIÁRA
KÉSZÜLVE…

nincs munkaerő, a szőlő pedig munkaigényes növény.
NÁ: Üzletileg érdemes a szőlővel foglalkozni?
Meg lehet belőle élni?
JF: Vannak, akik meg tudnak belőle élni. Az ország nagy
részén viszont keresetet kiegészítő jövedelemként kezelik.
NÁ: Azt mondja munkaigényes növény a szőlő, de
Dr. Janky Ferenc tanár urat boros szakmai mennyire az?
berkekben Magyarországon mindenki ismeri. JF: A szőlő türelmes, de nagyon igényes kultúra. Állandóan
Martonvásáron és a környékén a Kertbarátok figyelni kell. Nem lehet két hétre otthagyni. Persze vannak
és Borút konferencia miatt is nagyon sokan. olyan művelés módok, amelyek egyszerűek, nem kell an�Akik el-ellátgatnak a már 14-ik alkalommal nyit permetezni, de úgy is sokat kell foglalkozni vele. Szőmegrendezett Borút konferenciára tudják, ő lőt például mechanikus úton is lehet védeni. Amelyik levél
komolyan veszi a tanítást. A konferencia sem megbetegedik, azt leszedem, a betegségek így eltávolíthatók.
csak laza borkóstolgatás és beszélgetés, sokkal Az idén én is ezt alkalmaztam, kombinálva a permetezéssel.
mélyebb ismeretekre tehet szert az egyszeri lá- NÁ: Szüret után is van munka.
JF: Igen. A bor készítésénél el kell dönteni, hogy milyen technotogató is, mintsem elsőre gondolná.
lógiát követsz. Az ép fürtök kíméletes préselésekor nagyon szép
mustot kapunk, úgyszólván szűrtet. Nekem kevés a szőlőm ezért
Nagy Árpád: Kezdem egy helyreigazítással. Az előző Folebogyózom, majd megzúzom és enzimkezelést alkalmazok, így
rum Martiniban a lapkészítés során „eltűnt” az egyes a
jobban kinyerem a levet. Oxidációs védelem, kén, aszkorbinnégyes elől, amiért az Ön és az olvasók elnézését is kérjük.
sav… meddig áztatni a szőlőt a héján…, ez már a technológia. Ha
Janky Ferenc: A 15. Borút konferenciára készülve elhoztudjuk, mit hogyan csináljunk két napig
tam a legelső meghívójának borítóját.
tart. Utána a must erjesztése következik.
Most szedem össze az anyagokat, mert
Egyszerűbben nem is lehet
Ez 10-12 nap – törkölyt félretesszük páa tizenötödikre szeretnék egy emléNÁ: Hogyan lett egyetemi tanár?
linkának –, amikor nem forr már, akkor
keztetőt kiadni.
JF: A hetedik osztályt Martonvásáron
a lefejtés következik. Kénezés, derítés és
NÁ: Milyen ötlettől vezérelve
jártam utána Szigligeten a nyolcadikat,
karácsonyra kész a gyönyörű bor!
indult anno?
ahonnan borászati technikumba csáNÁ: Nem árt, ha van pince.
JF: Divatos volt a borutak szervezése.
bítottak. Ott megnyertem a Szakma
JF: Igen, a jó pince alapvetően fontos.
Meghívtunk borászokat, akik tartotkiváló technikusa versenyt. Tovább a
NÁ: Ha valaki majd kedvet kap a
tak ismertetőt, előadást. Aki hozott
Kertészeti Főiskolán tanultam, amely
hegy levének kinyeréséhez, az bebort, azt is bemutatta. Az első alkama már egyetem. Hívtak a borászati
téved a Borút konferenciára is.
lommal az etyeki kollégákat hívtam,
tanszékre tanársegédnek. Maradtam.
Az idein a „szabadegyetem” szót
Rókusfalvy Palit, Hernyák Lacit, meg
használta, nem véletlenül.
a Nyikos Pistát, a Magyar Borakadémia kincstárnokát. A
JF: El lehet mondani, hogy ha jó előadásokat tartunk a tamásodiknál összefogtunk a Hölgyklubbal is. A Tordasi csárlálkozókon, akkor az felér egy szabadegyetemi előadással.
dában tartottuk, ahova többek között a villányiak jöttek.
Igaz csak évenként rendezzük, bár lehetne többször is. Ma
NÁ: Egyetemi tanárként, szakemberként ma mindenki
már ott tartunk, hogy a bor erjesztése nem csak azt jelenti,
ismeri, aki kicsit is a boros szakma környékén van?
hogy majd kiforr a must magától. Betesszük a borélesztőt,
JF: Akit én tanítottam, az bizonyára (nevet). Meg hát cikazt „etetni” kell, oda kell figyelni a tápanyagszintre is.
keket is írtam. A mi szakmánk egy elég szűk kört érint.
NÁ: Mit tervez a Borút konferenciával?
Viszonylag keskeny út vezet ahhoz, hogy „beszűkült agyú
JF: Valamikor 2000-ben Somlón voltam tanácsadó a Tornai
szakbarbár” lehessen az ember.
pincénél, ott kitaláltam az András napi bormester találkozót
NÁ: Régebben a szőlőtermelés, borászkodás hétköznaa tulajdonos Tornai András tiszteletére. Amikor a 10. alkapi emberek számára sem volt ördögtől való dolog. Ma
lom eljött, megköszöntem szépen és rájuk bíztam a találkozó
hogy állunk ezzel?
szervezését. A Borút találkozóval is ez a tervem.
JF: Csökken a szőlőterület. Ez szomorú. Marton annak idején
NÁ: Inkább bővíteni kellene, nem?
azért kerülhetett be a borvidékek közé, mert egy tagban 51
JF: Egy ideig borklubot is szerveztünk, a Kertbarátokkal
hektáros a terület. A minimum 50 hektár. Addig sehol nem
együttműködtünk. Azt tudom elképzelni, hogy borkultúrára és
jegyezték Martonvásárt, még a jó bort termő helyek között
borértékelésre meg kell az embereket tanítani. Kóstolás közben
sem. Martonvásár, Tordas és Gyúró együtt pályázott, hogy
sok mindent el lehet mondani, fajtákról, borról, élettani hatásbekerülhessen a borvidékbe. Eljártam mindenfelé, hogy beforól. Ez egy négyes előadássorozat, minden alkalommal 4-5 bort
gadjanak, Etyeken, minisztériumban, minősítő szakembereket
kiválasztva tudományos alapon megkóstolni, esetleg megtaníhívtam. A kérelmünket pozitívan bírálták el, bevettek bennüntani pontozni, bírálni a résztvevőket. De ez önköltségesen oldhaket, de már ki akarnak zárni, mert csökken a szőlőterület.
tó csak meg. Rendezvénysorozat, alkalmanként 3-3 órában.
NÁ: A Martonvásári terület milyen adottságokkal renNÁ: Szervezne ilyet?
delkezik?
JF: Nem, de én is eljönnék, ha megszervezi valaki… A megterJF: Ez egy gyönyörű löszdomb kiváló fekvéssel. Termesztés
vezésben, természetesen segítek.
| Nagy Árpád
szempontjából nagyon jó adottsággal rendelkezik. Sajnos
FORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER
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KERTBARÁTOKTÓL
A 2016-os év ősze, mint az egész év nem a
gondtalan, örömteli kertészkedés időszaka volt.
Minden kis sikerért nagyon meg kellett dolgozni
és még így is számos kudarc érte a kertészkedőket.
Az őszi esőzés sem kedvezett a szüreti munkáknak. Beszélgetések során kitűnt, hogy egyes fajták jobban viselték a fagyot,
lehűlést, gombafertőzéseket. Ezeket a fajtákat számba kell
venni és így ajánlani lehet a martonvásári szőlőhegyen telepítésre. Aki segíteni szeretné ezt a tervet a rövid fajtaismertetőt,
esetleg fényképet uhringabor@freemail.hu címre megteheti.
Az egyre színesedő levelek szép lassan búcsút vesznek ágaiktól és puha lepellel borítják be a pihenni készülő tájat. Az
év tízedik hónapjában járunk, október (nyolcadik), mint az
összes „emberes” hónap római sorszámnevét viseli. Magyar
elnevezése Skorpió, illetve Mindszent hava, amely az elmúlás a számvetés időszaka. Számba venni a jót biztonságot ad
és a rosszat is csak oldottan lehet kimondani, a nagy vigasságokban. Ezért a vegetációs év végén régente ünnepi vigasságok zajlottak (kis farsang).
A kert: A hónap elején javában tart a dió és mogyoró és
a mandula szürete. A felszedett terméseket száraz helyen
tároljuk a penészedés megelőzése érdekében. Takarítsuk be
a téli körtéket, almákat és a hónap közepétől szedhetjük
a naspolyát is. Fejezzük be a burgonya és a zöldségfélék
betakarítását. A zöldségféléket a boroshordóktól elkülönítve tároljuk. Pótoljuk a talaj tápanyagait. Szerves trágya és
műtrágya egyaránt kiszórható, de azonnal dolgozzuk be a
talajba. A gyümölcsfákon cseréljük ki és égessük el a régi
hernyófogó öveket és amint az időjárás és az erőnk engedi
alapos őszi rezes lemosó permetezést végezzünk. Kezdhetjük a letisztított ágyások ásását. A rögöket nem kell el-

A JÁRÁSI HIVATAL
TÁJÉKOZTATÓJA
A kormányablakok és okmányirodák az egész országban, így
a Martonvásári Járási Hivatalban is ügyeleti rendben történő
nyitva tartással vállaltak szerepet a Népszavazás lebonyolításában. Az állampolgároknak lehetőségük nyílt arra, hogy
ideiglenes személyi igazolványt kapjanak, illetve az elveszett
lakcímigazolványukat pótolják.
A Martonvásári Kormányablakot és az Ercsi Okmányirodát
ügyeleti nyitva tartása alatt – 2016. október 1. szombat 8-16
óra között, és 2016. október 2. vasárnap 6-19 óra között – 29
ügyfél, 39 ügyben kereste fel. (26 db személyi igazolvány, 9
db lakcímkártya készítés, 3 db elkészült okmány átvétele, 1
db tájékoztatás kérése)
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gereblyézni. Így a fagy és a csapadék jobban átjárja a talajt.
Az utolsó fűnyírás után érett komposzttal szórjuk meg vékonyan a gyepet és a virágos kertet is. A dáliákat, krizantémokat fóliatakarással védjük a fagyoktól.
A szőlő: A kései fajták is a pincébe kerültek, így egy nagyon
alapos őszi lemosó permetezést érdemes elvégezni, megkön�nyítve jövő évi dolgunkat. Kezdhetjük az új telepítések előkészítését, a gödrök kiásását, trágyázását. Az ültető gödör aljára
tett trágyát földdel kell takarni a gyökérrel, nem érintkezhet.
Mielőbb forgassuk be a talajba a lehullott, fertőzött leveleket.
Az égetés sem ördögtől való, csak várjuk meg, amíg megszárad a levél. Az égetés a leghatásosabb és környezetbarát növényvédelem. Ezen lehet vitatkozni, de nem véletlenül volt
régmúlt kötelező a tarló- és kukoricaszár égetés.
A pincékben már forrnak a borok. A felszabaduló szén-dioxid halálos, ezért zajos erjedés időszakában égő gyertyával
menjünk le a pincébe. Munkavégzés előtt alaposan szellőztessünk. A pincében használt eszközöket folyamatosan tartsuk tisztán és szárazon. A vörösborok erjesztésénél a héjon
érlelés ideje határozza meg a bor illat, szín és jellegzetes savtartalmát. Vörösborok készítésénél a bogyózás kötelező.
Az erjesztés időszaka 4-6 nap, rozé boroknál 2-3 nap.
Az erjedő mustba érdemes deritont tenni, majd az erjedés
befejeztével mielőbb végezzük el a fejtést. | Uhrin Gábor

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a Kormányablak
nyitva tartása 2016. augusztus 1-től a következők szerint
módosult:
Hétfő: 7:00 – 17:00
| Csütörtök: 8:00 – 18:00
Kedd:
8:00 – 16:00
| Péntek:
8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 16:00
A hivatal 2016. július 1-től az alábbi, új e-mail címeken érhető el:
hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu
kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu
hatosagi.martonvasar@fejer.gov.hu
gyamhivatal.martonvasar@fejer.gov.hu
foglalkoztatas.martonvasar@fejer.gov.hu
okmanyiroda.ercsi@fejer.gov.hu
szocialis.martonvasar@fejer.gov.hu
A korábbi e-mail címek várhatóan október közepéig használhatóak.
A hivatal összes elérhetőségét és ügyfélfogadási rendjét
részletesen megtalálják a www.martonvasar.hu oldalon.
| Dr. Koltai Gábor • hivatalvezető
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KÉZILABDA
FELKÉSZÜLÉSI TORNA
Kétnapos felkészülési tornát rendezett most
először a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület szeptember első hétvégéjén, melyen összesen 12 csapat vett részt.
Szombaton a felnőtt csapatoké volt a főszerep, még vasárnap junior csapataink mérkőztek meg egymással. Juniorjaink
esetében a komolyabb siker még várat magára, de szépen
dolgoznak, mely reméljük a jövőben az eredményeiken is
még inkább megmutatkozik. A felnőtt csapatok remek mec�cseket játszottak, ezért bízunk benne, hogy ez a bajnokságban is megmutatkozik és előkelő helyen végeznek.
Női együttesünk új edzőjének Egervári Tamásnak, megújult keretének és remek játékának köszönhetően az 1. helyen végzett, megelőzve az Ősi „Andreotti” Se csapatát és a
Tópart NKC-t. A legjobb kapus címet Boza Renáta az MKSE
tagja, még a legjobb játékos címet Forgács Edina az Ősi
„Andreotti” SE tagja hozta el.
Férfi csapatunk hasonlóan szép játékkal szintén az 1. helyen
zárta a tornát, 2. helyet a Rácalmás SE még a 3. helyet a
Pénzügyőr SE együttese szerezte meg. A férfiaknál a legjobb
kapus címet Shrötter Tamás a Pénzügyőr SE játékosa, még
a legjobb játékos címet Somogyi Szabolcs a Rácalmás SE
játékosa szerezte meg.
A torna második napján a fiatalság következett, csakúgy,
mint a felnőtt csapatoknál itt is három-három csapat mérkőzött meg egymással. Lányaink kemény meccseket vívtak,
azonban végül a 3. helyet sikerült elhozniuk, 2. helyen az
FSZ SE, 1. helyen pedig a Pázmánd-Gárdony NKSE csapata

végzett. A legjobb kapus Jónás Dorina lett a Pázmány-Gárdony NKSE játékosa, még a legjobb játékos Benkő Nikoletta
lett az FSZ SE tagja.
Férfi junior csapatunk a nyáron alakult meg és most először
mérette meg magát versenyszituációban. Nem volt könnyű dolguk a meghívott csapatok mind rutinosabbak voltak náluk, de
legjobb tudásuk szerint igyekeztek helytállni. Végül a 3. helyen
zártak, de nincs okuk a szomorkodásra szépen küzdöttek, 2. helyen a Mogyoród KSK végzett, 1. helyezett pedig az Alba-MávElőre KSE együttes lett. A legjobb kapus címet Zskovics Bence
az Alba-Máv-Előre KSE játékosa, a legjobb játékos címet pedig
Rácz Levente a Mogyoród KSK csapat tagja hozta el.
A két napos torna remek hangulatban telt, ami köszönhető a
csapatok sportszerű és barátságos játékának, melynek eredményeként sérülésmentesen zajlott le a kupa. A körülmények még kissé mostohák voltak a folyó építkezés miatt, de
az MKSE és segítőinek közös munkájával sikerült a helyszínt
előkészíteni és kézilabdázásra alkalmassá varázsolni.
A szövetség által delegált játékvezetők mindkét nap szakszerűen vezették meccseinket, melyet ezúton is köszönünk
nekik: a felnőtt mérkőzéseket Farkasné Puszta Petra és
Bolba Katalin vezette le, a junior mérkőzés játékvezetését
pedig Kurkó György, Nerhaft Bence és Farkasné Puszta
Petra. Ezúton szeretnénk még megköszönni a Fejér Megyei
Kézilabda Szövetségnek is a támogatását!
| MKSE

MARTONVÁSÁRON
ÜLÉSEZETT AZ
MKSZ ELNÖKSÉGE
Szeptember 12-én kihelyezett ülést tartott
Martonvásáron a Magyar Kézilabda Szövetség
Elnöksége, a házigazda pedig a Fejér megyei
Szövetség volt.
A kihelyezett összejövetelen - ami a megyei szövetség
elismerésének számít - testület elfogadta a felnőtt női és férfi
válogatott Eb-, illetve vb-felkészülési programját. Értékelte
az utánpótlás-válogatottak, valamint a strandkézilabdaválogatottak 2016-os szereplését, és elfogadta a csapatok
beszámolóit.
Ezután Dobos Lajos megyei elnök, valamint Németh Miklós
főtitkár a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség helyzetéről
FORUM MARTINI / 2016. OKTÓBER

Németh Miklós, Radilovics Bojana és Dobos Lajos
a Polgármesteri Hivatal parkolójában

tájékoztatták az elnökséget. A megbeszélésen jelen voltak
többek között Pálinger Katalin az MKSZ alelnöke és
Radulovics Bojana a szövetség elnökségi tagja, valamint
Mocsai Lajos a Testnevelési Egyetem rektora is.
(Forrás: duol.hu)
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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
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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

csütörtök
13.00 - 14.00

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

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00
| Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
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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

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

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

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

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

22/460-286

22/460-039
22/460-065
18

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Boglaru Valentin
Heilmann Sebestyén Pál
Jehoda-Gajdos János Alexander
Kalmár Borbála
Kovács Márton Bence
Sutzbach Rebeka
Varga Kevin Márk

Beinróhr Lászlóné / 66 éves
Méri Lászlóné / 83 éves
Vas Imre / 64 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

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

APRÓHIRDETÉS
Martonvásri ingatlant, az első martovásári honlapon
hirdessen: www.ingatlan-martonvasar.hu
Eötvös Péterné • 06303410975 • eotvos.beata@t-online.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília • Fotó: Turcsányi Erzsébet,
Buzás Tamás, Kortyis Dávid • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu,

ISSN 2060 -6346

IMPRESSZUM

A Brunszvik Teréz Óvoda az alábbi álláshelyet hirdeti meg:
1 fő dajka, teljes munkaidős határozott idejű közalkalmazotti
jogviszonyban.
Feltétel: érettségi vagy dajkai végzettség.
Munkakezdés ideje: 2016. november 21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.
A munkavégzés helye: Brunszvik Teréz Óvoda 2462
Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.
A pályázatokat az alábbi címre várjuk:
email cím: mvovoda@gmail.com,
levél cím: Brunszvik Teréz Óvoda 2462 Martonvásár, Deák
Ferenc utca 3.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 22 460 290

LAKATOSOKAT
ÉS HEGESZTŐKET

keresünk martonvásári céghez, mely játszótéri
eszközöket gyárt és telepít.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és fizetési
igény megjelölésével a iroda@acerkft.hu e-mail
címen lehetséges.
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