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POLGÁRMESTERI SOROK

KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE

FIGYELJÜNK A JÁRDÁRA

Az elmúlt 3⁄4 év költségvetési gazdálkodása az elvárásoknak megfelelően
és jó eredménnyel teljesült.

Református-, evangélikusés katolikus püspökök
ünnepi gondolatai.

A síkosságmentesítésről
az érintett ingatlanok tulajdonosai
kötelesek gondoskodni.

11. oldal

12. oldal

ŐSZI PROGRAMOK
AZ ISKOLÁBAN
Diákjaink a gyönyörű őszi időben
megismerkedtek Szent Márton életútjával

SAKKVERSENY ÉS LEGO KIÁLLÍTÁS
November 18.-án rendezték meg
a VII. id. Pammer Endre sakkversenyt és
a III. LEGO kiállítást és versenyt

16. oldal
ADVENT GYERTYÁI
December harmadikán meggyújtottuk az első adventi gyertyát

ESEMÉNYEINK

							

DEC. 15.
|
„Együtt-Értük” Alapítvány
		
jótékonysági estje
		
18:00 órakor
		
BBK Központ

JAN. 13.
|
Farsangi játszóház és
		
kézműves foglalkozás
		
09:00 órától 12.00 óráig
		
BBK Központ

DEC. 16.
|
A Martonvásári Művészeti Iskola
		
Karácsonyi koncertje
		
15:00 órakor
		
BBK Központ Színházterem		

JAN. 16.
|
Teleki Blanka Hölgy Klub –
		
Éves eseménynaptár
		egyeztetése
		
16:30 órakor
		
BBK Központ

DEC. 17.
|
Harmadik adventi gyertyagyújtás
		
09:30 órakor
		
Emlékezés tere
DEC. 24.
|
Negyedik adventi gyertyagyújtás
		
09:30 órakor
		
Emlékezés tere
JAN. 13.
|
Termelői vásár
		
07:00 órától 13.00 óráig
		
BBK Központ udvar

POLGÁRMESTERI SOROK
NAPIRENDEN A HELYI ADÓK
FELÜLVIZSGÁLATA – BESZÁMOLÓ
A TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
Kedves Olvasók!
2017. november 28-án este a Képviselő-testület újból ülésezett. Számos – a lakosságot és városunkat is – érintő napirendi pontot vitattunk meg. Szó esett többek között az önkormányzat költségvetésének ¾ éves teljesítéséről, a Magyar
Népdal Napja rendezvény beszámolójáról, és városunk környezeti állapotáról.
Egyszerre szomorú és örömteli eseményről számolhatok be:
Dr. Czikajló Gyula 35 év után, Kakassyné dr. Boér Judit
pedig több, mint 40 év után eladja a praxisjogát. Úgy gondolom, köszönettel tartozunk nekik. Mind a ketten tisztességesen, szívvel-lélekkel végezték a munkájukat, rászolgáltak a
város lakosságának megbecsülésére. Czikajló doktor helyett
a háziorvosi feladatokat dr. Fodor Tamás fogja ellátni, míg
Boér doktornő helyett dr. Berczi Dániel kerül a fogorvosi
szék mellé. Az eladási szándék hivatalosan is bejelentésre
került, az előszerződés-tervezetek elkészültek. Amint az illetékes állami hatóságok elvégzik a véleményezési eljárást
az alkalmasság igazolására, végleges feladat-ellátási szerződést kötünk a két jelölttel, hogy minél hamarabb elkezdhessék a rendelést.
A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ igazgatója
részletes beszámolót tartott a Testület előtt az immár negyedik alkalommal megrendezett Magyar Népdal Napjáról. Mint
azt Önök is tapasztalták, a rendezvény ismét óriási sikert
aratott. Külön öröm számomra, hogy idén először a martonvásári vállalkozók is beszálltak a szponzorációba, több mint
2 millió Ft-ot ajánlottak fel arra, hogy a népdal kedvelőinek
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JAN. 18.
|
Ökumenikus Imaest
		
18:00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
JAN. 19.
|
Magyar Kultúra Napi műsor
		
és kiállítás mezőkölpényi
		
vendégeinkkel
		
Részletek és program
		
a januári Forum Martiniban
		
BBK Központ, Színházterem

felejthetetlen élményben legyen része. Igazgató asszony elmondása szerint jól haladunk a kitűzött cél felé, mely nem
más, mint hogy a Magyar Népdal Napját beemeljük az országos fesztiválok közé, ezzel is biztosítva Martonvásár népszerűségét és turisztikai célponttá válását.
Mivel fontosnak tartjuk a testvértelepüléseinkkel való kapcsolattartást, ezért a testület megtárgyalta és döntött a
Mezőkölpényi Református Egyházközösség kérelméről,
melyet a lelkipásztor, Imreh Jenő nyújtott be az Önkormányzat felé. A kérelem a falu korábbi kántori házáról és udvaráról szól, mely több éve nem lakott, romos állapotban van,
de még megmenthető, és remek közösségi helyszín lehetne.
Az első lépés az ingatlan bekerítése, hogy megvédhessék a
további károktól. Ebben kérte Tiszteletes úr a segítségünket.
Örömmel jelentem, hogy a Vadex Zrt. közreműködésének is
köszönhetően sikerült a kért mennyiségű hálót beszerezni,
és kiszállítani a faluba. Tiszteletes úr arról is tájékoztatott
bennünket, hogy a helyi iskola számára fontos lenne egy
multifunkcionális fénymásoló gép. Már megtettük a lépéseket annak érdekében, hogy beszerezzük az iskola számára a
megfelelő eszközt.
Az ülésen szó esett Martonvásár környezeti állapotáról is,
mely a lakosság közérzetének, egészségének alakításában
igen fontos tényező. A zöldhulladék gyűjtésének jelenlegi
rendszere nem tartható fenn, több bejelentést is kaptunk,
hogy a szállítás gyakorisága közel sem elengedő. Mindez illegális hulladék elhelyezéshez és nem kívánatos égetésekhez
vezethet. A szolgáltatás átalakítására vonatkozó tárgyalásokat elkezdtük. Ugyancsak panasz és bejelentés érkezett a
kismartoni vízrendszer problémáiról. Folyamatban van egy
pályázatunk megvalósítása (Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja) melynek keretein belül reményeink
szerint finanszírozni tudjuk a vízhálózat fejlesztését.
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A Martonvásár külterületén lévő 157 hektáros terület ipari
telephellyé való alakításáról is döntöttünk. Célunk, hogy minél több agrár-innovációs, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, és
modern technológiákat használó vállalkozást csábítsunk ide.
Ami a költségvetést illeti: a teljesülés összességében ez idáig,
mind bevételi, mind a kiadási oldalt tekintve feladatarányos.
Az intézmények és a hivatal gazdálkodása kiegyensúlyozott
volt, tartozásállományunk nincsen. Pénzmaradványunk 894
millió Ft., amiből beruházásokat fogunk végrehajtani. Ös�szességében kijelenthetem, hogy az elmúlt ¾ év költségvetési
gazdálkodása az elvárásoknak megfelelően és jó eredmén�nyel teljesült. Javaslatot tettünk a helyi adók, nevezetesen a
kommunális- és a helyi iparűzési adónem felülvizsgálatára.
A kommunális adó mentesség a Szőlőhegyen lévő, mintegy
30 ingatlant érinti, ahol szőlő helyett gyümölcsöst telepítettek, és ezek az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzésre
kerültek. A másik mentességi kategória - a helyi iparűzési

KARÁCSONYRA
KÉSZÜLVE

							

Bogárdi Szabó István református, Gáncs Péter
evangálikus és Spányi Antal katolikus püspök
néhány, az ünneppel kapcsolatos gondolatát
idézzük.

BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN,
a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki
Református Egyházkerületének püspöke
Az emberek, akik meghallgatták a pásztorokat, ha nem
értették is szavaikat, megérezték, hogy ettől kezdve e hír
fényében fognak mindent megérteni.
Jézus földi életét fogantatásától kezdve csodatettein keresztül haláláig és föltámadásáig végigkíséri az emberek csodálkozása. Jézus azonban – az evangélium szerint – csak kétszer
csodálkozott földi útja során: egyszer amikor hitet és egyszer
amikor hitetlenséget tapasztalt.
Vajon, ha Jézus ma járná Magyarországot vagy az úgynevezett keresztény civilizációt, min csodálkozna?
FORUM MARTINI / 2017. DECEMBER

adó tekintetében – a kisvállalkozókra vonatkozik. Ennek a
lényege, hogy az a kisvállalkozó, akinek évi bevétele nem éri
el a 2 millió Ft-ot, adómentességet élvez.
Az előző évek gyakorlatához híven közmeghallgatást fogunk tartani, ahol beszámolunk az önkormányzat előző
évi tevékenységéről, és tájékoztatjuk a lakosságot a tárgyévi költségvetés tervezetéről és fejlesztési elképzelésekről.
A meghallgatás időpontja: 2018. január 25. (csütörtök)
18.00 óra. Helyszín: Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színházterme.
Kedves Olvasók! Közeledik a karácsony, megkezdődött az
örömteli várakozás, az adventi készülődés időszaka. Mindenkit szeretettel várunk vasárnap délelőttönként az Emlékezés
terére a közös gyertyagyújtásra.
Áldott karácsonyt kívánok!
Polgármesterük,
Szabó Tibor

Itt élünk egy kontinensen Európában, amelyik annyira akar
segíteni, és naponként rá kell döbbenünk, hogy segítségre
szorul. Ennek oka, hogy a világ nem akar tudomást venni
arról, hogy milyen az ember, még kevésbé arról, hogy milyen az Isten. E kettőt ugyanis kizárólag Krisztusból lehet
megtudni.
Az első világháborúban a nyugati fronton karácsony napján
kötelességszegést követtek el a katonák: kimásztak a lövészárkokból, kimentek a frontvonalak közötti senki földjére, és
barátkozni kezdtek az ellenséggel. Megölelték, megajándékozták egymást, együtt énekeltek. Ők voltak a modern kor
pásztorai, hiszen a karácsonyi történet pásztorai is kötelességszegők voltak, amikor az angyal szavára otthagyták
nyájukat, és elmentek Betlehembe a gyermek Jézushoz. De
karácsonykor maga Isten is kötelességszegő, hiszen megváltoztatja a dolgok rendjét azzal, hogy a világba születik, azzal,
hogy nem ott születik, ahol egy királynak születnie kéne, és
azzal is, hogy a „peremen élő", veszedelmes emberek hírében
álló pásztorokra bízza születése hírét.
Isten legnagyobb, végső megkönyörülése az emberen a karácsonyi csoda, Krisztus testet öltése.
Külön kegyelem, hogy mi itt Magyarországon hálás szívvel,
jó jövőt remélve mondhatjuk, amit a zsoltár mond, hogy jót
tett velünk az Isten, énekelhetjük karácsonykor, hogy immár
velünk az Isten, és érezhetjük ennek minden áldását Isten és
ember története másból sem áll, mint hogy mi elhajlunk
a jótól, felmondjuk istengyermekségünket, a Teremtőnek
pedig megesik rajtunk a szíve
Miközben megdöbbentenek minket a Szíriából vagy épp
Nyugat-Európából érkező hírek, képek, nyugtalanítanak a világ igazságtalanságai, könnyen elfelejtünk hálát adni azért,
hogy Magyarországon nincs háború és nem kell rettegve
éljük mindennapjainkat. A hála pedig mély elköteleződés.
Természetesen lehet hálát adni gesztusokkal, szavakkal és
énekszóval, de ha a szavaink nem találkoznak a tetteinkkel,
akkor ez nem több, mint üres hálálkodás.
A hála – egy református ember számára – életprogram: ha
megsegítem a rászorulót, ha fölemelem a szavamat az üldö3

							
zött keresztyénekért, ha próbálok tenni valamit, hogy igazságosabb legyen a világ, vagy odaállok a történelem ura elé
és közbenjárok másokért, ezt mind hálából teszem azért a
nagy jóért, amit Isten tett Jézus Krisztusban az emberrel.
(forrás: Reformatus.hu)

GÁNCS PÉTER,
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke
A Betlehem szó jelentése a „kenyér háza”, és ez a név egyben
jel, üzenet is. A betlehemi kenyér évszázadok óta elég emberek millióinak, táplál mindenkit, aki a pásztorok nyomán
eltalál Betlehembe.
Megtalálni az "élet kenyerét", de a napkeleti bölcsek és a
pásztorok útja „ma is egészen jól járható”, csak el kell indulni
rajta. A tudós bölcsek és az egyszerű, tanulatlan pásztorok
egyformán Isten szavára figyelve, neki engedelmeskedve
jutottak el a jászolig.
A „véres merényletekkel beárnyékolt múló esztendő” talán
legsürgetőbb kérdése Európában és szerte a világon a szabadság és a biztonság egymásnak feszülése, a kérdés, hogy
hol a határa az ember szabadságának.
Meggyőződésem, hogy az igazi szabadság elválaszthatatlan
a Betlehemben született szabadító személyétől, attól a Jézustól, aki szabadon vállalta értünk a halált.
Nem ünneprontás karácsonykor szólni arról is, amiért a betlehemi gyermek a világra született. De nemcsak „a jászol
mögött fölsejlő” keresztről kell beszélni, hanem a föltámadás
dicsőségéről, a „föltámadott úr fényéről is”.
A karácsonykor Betlehemben megszületett megtartó és szabadító Isten tegyen minket szabaddá egymás elfogadására,
befogadására, szeretetére és szolgálatára.
(forrás: evangelikus.hu)

SPÁNYI ANTAL,
a Székesfehérvári egyházmegye
huszadik megyés püspöke
Az Isten folyton keresi az embert, az embernek is keresnie
kell az Istent. Bár ennek a keresésnek nincs időkorlátja, mégis az advent, a karácsony az az időszak, amikor valahogy
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mélyebben át akarjuk élni Isten közelségét. Sok mindenbe
kapaszkodhatunk, sok jó dolog van körülöttünk, de végső értelmét a dolgoknak csak az Istenben fölismert szeretetben
találjuk meg. Karácsony éjszakája tele van örömmel, de ez az
öröm több annál, mint amit mi mostanában berendezetten
megszoktunk: a csilingelő, vibráló díszek, az ünneplés kedves
jóérzései. Sokkal mélyebbről felbukkanó öröm van benne, az,
hogy Isten valóban szeret engem. Úgy, ahogy vagyok. Igazi,
értünk hozott áldozattal mutatta meg, hogy szeret bennünket. Ez erőt ad a gyengeségben, vigasztalást ad a szomorúságban, értelmet és célt ad az értelmetlenségben, reményt
ad akkor is, amikor úgy érezzük, hogy minden nagyon sötét
körülöttünk.
Az egyház nem múzeum. Nem 2000 évvel ezelőtti történések, dolgok bemutatása, amiket leporolgatunk időnként, és
szépen kirakjuk, majd azt mondjuk, de szép volt, és hazamegyünk. Az egyház az élő Istent ünnepli, aki ma is él és ma
is cselekszik és ma is üdvözít. Ugyanúgy szeret bennünket,
mint akkor, 2000 évvel ezelőtt és azóta is. Még akkor is, ha
mi ezt a szeretetet nem tudjuk befogadni, vagy nem tudunk
rá megfelelően, helyesen, jól válaszolni. Ma sokan mondják,
hogy aki hívő, az egyszerűen hiszékeny; pedig kereszténynek
lenni nem azt jelenti, hogy össze-vissza bármiben hiszünk.
Ez ellen mindig nagyon keményen ellenkezem. A legfontosabb kérdés számunkra, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Miképpen van Jézus Krisztus istensége és embersége?
Egyfelől szeretünk belőle olyan Istent faragni, aki nagyon
fölöttünk van, aki annyira több nálunk, hogy szó sincs arról, hogy kövessük. A másik, talán ma elterjedtebb, amikor
Jézusnak csak az emberségét ragadjuk meg. Ilyenkor egy
nagyszerű tanítóvá válik, vagy egy jó baráttá. Ha csak egy
nagyszerű tanító, akkor rajta kívül még sok más tanítója van
az emberiségnek, miért kéne éppen őrá figyelni? Ha pedig
csak barát, akkor, mint egy „kedves barátot” meghallgatom,
néha kicsit el is távolodok tőle. A karácsony eseménye, története azonban segít az igazi Jézus Krisztust megragadnunk.
Karácsony éjszakáján Isten nagyon sokat elmond magáról.
Például azt, hogy emberré lett, hogy születése csendben és
egyszerűségben történt, szinte észrevétlenül. És mégis, ezáltal megváltozik a világ. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus belépjen
az én életembe, ahhoz nekem is szükségem van erre az elcsendesedésre és egyszerűségre. Az Isten ebben a csendben
tud megszólítani minket.
(forrás: Fejér Megyei Hírlap)
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜNNEPI NYIT VA TARTÁSA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Martonvásári Polgármesteri Hivatal az ünnepekre való tekintettel
a 2017.12.18. – 2018.01.02. közötti időszakban ügyeletet tart. Ebben a két hétben az ügyfélfogadás szünetel.
2018.01.03-tól (szerda) már rendes ügyfélfogadási időben várjuk Önöket! Megértésüket köszönjük!
Békés, boldog karácsonyt kíván: Martonvásár Város önkormányzata

!

HIVATALI KÖZLEMÉNY

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ
BIZOTTSÁGI TAGOKAT ÉS
PÓTTAGOKAT KERESÜNK
Tisztelt Martonvásáriak!
A Helyi Választási Iroda az elkövetkező 4 éves időszak választási eljárásainak lebonyolításában való közreműködéshez szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok jelentkezését várja.
A szavazatszámláló bizottságnak kizárólag Martonvásáron
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár lehet tagja.
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges
számban póttagokat a települési önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti
huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A tagok, illetve póttagok
megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart majd.
A szavazatszámláló bizottságok tagjai a polgármester előtt
esküt tesznek, feladataikkal kapcsolatosan oktatásban vesznek részt. A bizottságok tagjait a szavazás napján végzett

tevékenységükért tiszteletdíj illeti meg, továbbá a szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre
átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.
Nem lehet szavazatszámláló bizottsági tag a köztársasági
elnök, a háznagy, képviselő, polgármester, alpolgármester,
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló
személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a
választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati
jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.
Kérem, hogy jelentkezésüket a jegyzo@martonvasar.hu
elektronikus levelezési címre juttassák el, a személyazonosításhoz szükséges adatok és elérhetőségek megadásával legkésőbb 2018. január 30-ig.
Segítő közreműködésüket ezúton is köszönöm!
| Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

!

KÖZLEMÉNY
							
Tisztelt Adózók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának
számlavezető pénzintézete 2018. január 1. napjától megváltozik, így ettől az időponttól
módosulnak adószámláink számlaszámai az alábbiak szerint:
ADÓNEM
Építményadó beszedési számla
Telekadó beszedési számla
Kommunális adó beszedési számla
Helyi iparűzési adó beszedési számla
Gépjármű beszedési számla
Talajterhelési díj beszedési számla
Adóbírság beszedési számla
Késedelmi pótlék beszedési számla
Idegen bevételi számla
Illetékbevételek számla
Települési adó számla

SZÁMLASZÁM		
11736082-15727433-02440000
11736082-15727433-02510000		
11736082-15727433-02820000
11736082-15727433-03540000
11736082-15727433-08970000		
11736082-15727433-03920000		
11736082-15727433-03610000		
11736082-15727433-03780000		
11736082-15727433-01030000		
11736082-15727433-03470000		
11736082-15727433-10040007		

PÉNZINTÉZET
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.
OTP BANK NYRT.

Kérjük, hogy 2018. január 1. napjától befizetéseiket a fenti számlaszámokra teljesítsék.
Adócsoportunk munkatársai a szükséges új csekkeket kézbesítik az adózók részére az év eleji egyenlegértesítő
iratban, illetve szükség esetén egyéb módon. Kérjük, hogy utalásaikat, előre beállított csoportos vagy egyéb beszedési
megbízásaikat szíveskedjenek a fentieknek megfelelően módosítani.
További kérdéseik esetén szívesen állunk rendelkezésükre a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adóirodájában
ügyfélfogadási időben (H:13-16, SZ:8-12 és 13-17, P:8-12), a 06 22 569-224 illetve 06 22 569-206 telefonszámokon
vagy a vecsei.erzsebet@martonvasar.hu e-mail címen.
| Martonvásári Polgármesteri Hivatal, Adócsoport
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HOGYAN
ELŐZHETJÜK MEG
AZ INFLUENZÁT?

							

Az év utolsó hónapjaiban, ahogy napról napra
egyre hűvösebb, nyirkosabb és sötétebb napok
virradnak ránk, ugrásszerűen megnő a megfázásos betegségek és a vírusfertőzések gyakorisága. Az influenza évenként változó súlyosságú
és kiterjedésű járványokat okoz, s az állandóan
mutálódó vírus ellen oltásokkal próbálják felvenni a harcot. Tekintsünk át, hogy milyen
egyéb módszerekkel készíthetjük fel magunkat
és családunkat a következő hónapokra.
• Teremtsünk ritmust az életünkben. Étkezzünk rendszeresen, igyunk bőségesen, sétáljunk, mozogjunk friss levegőn,
aludjunk eleget. Használjunk ki minden napfényes percet.
• Minőségi és mértékletes táplálkozás. Asztalunkon
teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér legyen, fogyasszunk
rendszeresen zöldséget, gyümölcsöt. Együnk gyakran hagymát, fokhagymát, tormát.
• Növeljük a C-vitamin bevitelünket természetes forrásokból (citrusfélék, kivi, brokkoli, paprika, cékla, savanyú káposzta, csipkebogyó, homoktövis stb.). A C-vitamin
(aszkorbinsav) nagyon érzékeny: 60 fok fölött tönkremegy,
gyorsan lebomlik (3 hónap alatt az almának a vitamintartalma több mint felére csökken. Hámozással pedig a kukába
kerül az alma vitamintartalmának 60%-a.). C-vitaminból a
javasolt adagolás: 14 év alatti gyermekeknek 500 mg/nap,
nagyobbaknak és felnőtteknek 1000-2000 g/nap. Keressük a természetes alapanyagokból készített termékeket (pl.
csipkebogyó-kivonatok), ezek tartalmazzák a felszívódáshoz
szükséges bioflavanoidokat. Kerüljük a szintetikus alapú
multivitaminokat. A vízoldékony aszkorbinsav 3-4 óra alatt
kiürül a szervezetből, ezért a vitaminbevitel napközben ne
egyszeriből, hanem 2-3 adagra elosztva történjen.

KERESTETIK MARTONVÁSÁRON
A LEGSPORTOSABB CSALÁD!
KEZDJÜK VIDÁM SPORTOLÁSSAL AZ ÚJ ÉVET!
Január első hétvégéjén egy játékos vetélkedőre várjuk
a vállalkozó szellemű sportos családokat a Tóth Iván
Sportcsarnokba!
Szándékunk szerint egy jó hangulatú, mókás, sportos játékban mérhetik össze képességeiket a jelentkező családok.
A játékos vetélkedő természetesen nyilvános, az érdeklődő
szurkolókat is szeretettel várjuk!
Tervezett időpont: 2018. január 6. (szombat délután)
Nevezési feltételek: 3 fős családi csapatokat várunk.
Minden csapat kötelezően kell legyen
FORUM MARTINI / 2017. DECEMBER

• Vitaminpótlás. C-vitaminból D-vitamin. Az őszi időszak beköszöntével a napfényes órák csökkennek, s ezáltal
a természetes D-vitamin forrásunk elapad. Ezért a tavasz
beköszöntéig a D-vitamin bevitelünket tudatosan növelnünk
kell. Ez történhet megfelelő táplálkozással, illetve D-vitamin pótlással. Felnőtteknek ajánlott napi adag 3000-5000
NE, gyermekeknek 1000NE. (A D-vitaminkészítmények receptkötelesek.) D-vitamint tartalmaznak: a tengeri halak,
halmájolajak, máj, tojás, tej, tejtermékek, illetve a búzacsíra,
zabpehely, sörélesztő, hidegen sajtolt olajak.
• Egyéni higiéné. Mossunk gyakrabban kezet, hazaérve öltözzünk át. Piszkos kézzel ne érjünk a szájunkhoz, orrunkhoz. Az influenzavírus ugyan cseppfertőzéssel terjed, mégis
a tárgyak nagy szerepet játszanak a fertőzés terjedésében.
• Öblögetés sós vízzel. Érdemes naponta kétszer sós (vagy
Hyperolos) vízzel gargarizálni. Hasonlatosképpen átmoshatjuk az orrüregünket és/vagy arcüregünket is testmeleg sós
vízzel. (A kereskedelemben kapható orrmosó kannákkal egyszerűen elvégezhető az átöblítés.) A sós víz vírusölő hatású.
• Levegő, szellőztetés. Töltsünk minél több időt friss levegőn: sétáljunk, kocogjunk, kiránduljunk. Otthonunkban,
munkahelyünkön, a tantermekben gyakran szellőztessünk.
• Meleg. A hűvösödő, szeles, nyirkos időben öltözzünk rétegesen, lehetőleg természetes anyagból készült ruhákba. Viseljünk sapkát, kalapot, kendőt. Ne hagyjuk a végtagjainkat
se kihűlni. A nedves zoknikat, harisnyákat azonnal cseréljük
szárazra. Este vegyünk forró fürdőt, lábfürdőt, soha ne feküdjünk le hideg lábakkal. Napközben fogyasszunk sok-sok
meleg italt (teát, vizet).
• Hatásos megelőzéskor a kámfor-olaj. Használhatjuk
párologtatóban (lakásban, munkahelyen, tanteremben), tehetünk fürdővizünkbe egy pár cseppet belőle, vagy bedörzsölhetjük felkarunkat vele (Szembe ne kerüljön!).
• Végül, de nem utolsósorban: ne féljünk a betegségektől!
Immáron bizonyítást nyert, hogy a félelem, a szorongás
gyengíti az immunrendszert. Legyünk inkább elfogadóak,
nyitottak és cselekvőek.
A következő, januári számban, az influenza kezelésének természetes lehetőségeit fogjuk számba venni.
| Dr. Pap Huba

• legalább egy fő 8-18 év között (gyermek),
• legalább egy fő 18 év feletti (felnőtt),
• illetve mindkét nem képviseltetve kell, hogy legyen
a csapaton belül.
Tét: Martonvásár legsportosabb családja kitüntető cím elnyerése (+ajándékok).
A nevezéseket kizárólag írásban alábbi e-mail címre várjuk:
martonsport@martonvasar.hu
Nevezési határidő: 2018. 01.03. 12:00
Túljelentkezés esetén az érkezési sorrendet vesszük figyelembe.
További részleteket a facebook oldalunkon fogunk közreadni.
Reméljük, hogy ezzel a saját szervezésű programmal vidámabbá és egészségesebbé tehetjük az új év kezdetét.
Addig is áldott karácsonyt és boldog új évet kíván mindenkinek a MartonSport Nonprofit Kft!
| Tóth Balázs
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ESEMÉNYEK,
PROGRAMOK
A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
Az évkezdést követően a Művészeti Iskolában
folyó munka mellett, minden hónapra sok egyéb
program is jutott.
A teljes képzős szak első közös útja az Ördög-árokba vezetett, ahol egy kalandos napot töltöttek el a gombákkal teli
rengetegben. Novemberben múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt két kisebb csoporttal is. Az egyik martonvásári csoport a Budapest Galériába, az ercsi tagozat diákjai
pedig a Műcsarnokba látogattak el. Kajászón képzőművészeti kiállítást állítottunk fel októberben, melynek megnyitóján a cselló tanszak növendékei is játszottak.
Egész éves tehetséggondozó program indult el újra októberben
a képzőművészeti ágon tanuló 13 diákunk számára Ego et
Mundi címen. Kárpáti József festő-művésztanár köré újabb
tehetséges, a képzőművészet iránt elkötelezett gyerekek csatlakoztak, Tanár Úr vezetésével a tizenhárom tehetséges fiatal
hónapokon keresztül kedvére alkothat, még több időt töltve a
művészettel, mint máskor. A növendékek első útja Gödöllőre
vezetett, ahol bebarangolták a Grassalkovich-kastély titokzatos termeit, hazafelé pedig megálltak a Magyar Nemzeti
Galériában és elmerültek a modern művészet rejtelmeiben.
Októberben Martonvásáron, Ercsiben és Válon az iskola tanárai zenés műsort adtak a Zene világnapján az általános
iskolások számára, ahol a különböző zenei stílusok megismertetése volt terítéken.
Novemberben két csellista diákunk (Raffael Hanna, Pálinkás
Panna) vehetett részt a Szombathelyi Zeneművészeti
Szakgimnázium 3 napos zenei táborában, ahol tovább mélyíthették zenei tanulmányaikat.
A vonós tanszak tanárai szakmai napot szerveztek novemberben, melynek fő témája a gyakorlás és az azzal kapcsolatos
nehézségek volt. A közeljövőben várható, hogy a Művészeti
Iskola tantestülete olyan tájékoztató anyagot állít össze,
mely mind a diákokat, mind a szülőket támogatja a rendszeres és hatékony gyakorlás kialakításában.

A gitáros és csellista növendékeink sem tétlenkedtek, hiszen 3
koncertet látogathattak meg a Zeneakadémián. A csellisták
Várdai István csellóművész hangversenyét, majd 2 héttel
később a Zeneakadémia gordonka szakos hallgatóinak koncertjét hallgatták meg. A gitáros növendékek pedig Csinády
Krisztina vezetésével a II. Budapesti Nemzetközi Gitárverseny Gálakoncertjét hallgatták meg. Mind a gyerekeknek, mind a szülőknek nagy élmény volt ebben a csodálatos
épületben lenni. A koncertterem akusztikája kiváló volt. A
fellépők színvonalas műsorukkal lenyűgözték a közönséget.
Művészeti Iskola néptáncosai szeptemberben részt vettek a
Magyar Népdal Napján ahol nagyon jól érezték magukat,
rengeteg program közül választhattak és közelebb kerülhetek a néptánchoz és a népzenéhez egyaránt. A következő
nagy esemény amire pedig már javában készülnek a gyerekek, az az Adventi táncos mulatság, amit december 2-án
rendeznek meg "Eljöttünk mi kántálni" címmel, a BBKK-ban.
A táncos növendékek nagy lelkesedéssel várják, hogy előadhassák az újonnan készült koreográfiákat.
Decemberben is további programok várnak még ránk, mint
például a Fúvószenekar Adventi Hangversenye melyet
december 9-én tartanak 17:00 órától a BBK-ban. Kiemelkedő
eseményünk pedig az évente megrendezett Karácsonyi
Hangverseny december 16-án 15 órától a BBKK színpadán,
ahová idén meglepetéssel készülnek a Művészeti Iskola növendékei, hiszen az iskolai zenekar és a szolfézs csoportok kórusa
elő fogja adni a nyári táborban tanult darabokat a Gyűrűk ura
filmzenéjéből, valamint egy ismert dalokból álló karácsonyi
füzért is. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Az év végi vizsgák előtt növendékeinknek a tanszaki hangversenyeken van lehetősége bemutatkozni, szerepelni. Ezek
a kis koncertek nyilvánosak, tehát buzdítanánk a kedves
szülőket és érdeklődőket, hogy bátran látogassanak el ezekre. Az időpontokról és helyszínekről a Művészeti Iskola honlapján és facebook oldalán (Martonvásári Művészeti Iskola)
értesülhetnek (www.mmiskola.hu).
Végül pedig felhívjuk a szülők figyelmét a nyári művészeti
táborunkra, amelyet június 25-től június 30-ig tartunk
Művészeti Iskolás hangszeres növendékeink számára a
Malom épületében. Részletekről december-január hónapok
folyamán fogjuk tájékoztatni a gyerekeket és családjaikat.
| Horváth Gábor

MASZK HÍREK

							
A két ünnep között ismét színpadra kerül a
Martonvásáron már nagy sikert aratott Szentivánéji álom előadásunk. Aki eddig lemaradt
volna, vagy ismételne, azt szeretettel várjuk –
ezúttal Kajászón.
Időpont: 2017. december 29. 19.00 óra
Mindeközben elkezdődtek egy új produkció próbái is. Érdemes figyelni a híreket, mert jövőre mindenkit elvarázsolunk!
Boldog Karácsonyt kíván a MASZK társulata minden eddigi
és jövőbeli nézőjének!
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MINŐSÉGI
KULTÚRA ÉS
KÖZÖSSÉGI ÉLET
2016-ban 408 esemény valósult meg intézményünkben. Ez a hatalmas szám mutatja, hogy
mekkora szükség van a kulturális központban
dolgozók munkájára.
2017-ben is hasonló számú közösségi eseménynek adtunk
teret. Lelkes csapatunk szakmai tudása legjavát nyújtotta
a rendezvényeink lebonyolításához. A sok pozitív visszajelzés
alapján úgy érezzük, munkánk nem volt hiábavaló.
A könyvtárunk könyv- és digitális állományát az idei évben
is szép számmal gyarapította. Augusztusban a 21 000 példányú állományunkat leltároztuk. Részt vettünk a Márai programban, érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően szintén növeltük könyveink számát. Megünnepeltük a népmese
napját, a Föld napját. A könyvtár közösségének számos alkalommal szerveztünk programokat, melyeket kézműves foglalkozásokkal, meseolvasással, diafilmvetítéssel fűszereztünk.
Csatlakoztunk az Országos Könyvtár Napok eseményeihez is.
A méltán híres Óvodamúzeum idén is közel 15 000 látogatót fogadott. Közel négyszáz alkalommal tartottunk tárlatvezetést, legkiemelkedőbb látogató számunkat október
6-án értük el, ekkor több mint 300 vendég tekintette meg
a gyűjteményt. Az óvodamúzeum közművelődési tevékenységet is folytat, ennek keretében idén harmadik alkalommal
rendeztük meg a Múzeumok Éjszakája programot. Egy játékos vetélkedő keretében mindenki másképp fedezhette fel a
Könyvtárat és a Múzeumot. A kiállított anyagokat egy nyomozás tette még érdekesebbé. Emellett gyermekkoncertet,
tűzzsonglőr produkciót tekinthettek meg a látogatók.
Részt veszünk egy óvodás korosztályt megcélzó országos
múzeumpedagógiai mintaprojekt kidolgozásában. A program
keretében együttműködünk a Hetedhét Játékmúzeummal
és a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal.
A Százszorszép Táncegyüttes idén nagyon tartalmas
évet tudhat maga mögött. A táncosok a Nemzeti Kulturális
Alap, Halmos Béla Programjának köszönhetően, az év első
felében havi rendszerességű táncházakat tartottak. Márciusban, nemzeti ünnepünk keretében mezőkölpényi testvéreink közül több mint százan állampolgársági esküt tettek. A
program részeként a térségben néptáncot tanulók ünnepi műsorral és táncházzal kedveskedtek vendégeinknek. A „Népművészet Mestere díjas”, Szabó Teri néni is közreműködött
a műsorban. Nyáron két alkalommal jártunk testvértelepüléseinken. Júliusban a németországi Baienfurtban, a 30.
születésnapját ünneplő Marktplatzfest rendezvényeit színesítettük. Augusztusban második alkalommal tartottunk közös

!

FELHÍVÁS
December 18-tól január 2-ig a
Beethoven Múzeum zárva tart.
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tábort mezőkölpényi barátainkkal. Emellett meghívást kaptunk a Varsói Fesztiválra, ahol a rendezvény „Magyar udvarában” tartottunk kisebb bemutatókat a hagyományaink
népszerűsítéséből a külhoni magyarok részére. Az év folyamán a partnerségben működő NMI Művelődési Intézet országos szintű Értékek Napja rendezvényén is helyet kaptunk
egy bemutató erejéig. Szeptembertől folytattuk a felkészülést az év végi programjainkra. Előbb egy családi napot szerveztünk, a jótékonysági vásár keretein belül betlehemezünk,
zárásként pedig az év végi karácsonyi műsorunkat mutatjuk
be a Művészeti Iskola néptáncosaival közösen.
A kultúra művelése, azaz a közművelődés napjainkban
nem pusztán azt jelenti, hogy az ember ellátogat egy előadásra, megtekint egy színházi produkciót, vagy meghallgat egy koncertet. A XXI. században a média hatása óriási.
Nekünk, közművelődési szakembereknek az a célunk és felelősségünk, hogy minőségi és értékteremtő programokkal
közösségeket formáljunk, teret biztosítsunk a már meglévő
közösségeinknek és minden új kezdeményezést - lehetőségeinkhez mérten - támogassunk. Így tettünk 2017-ben is.
Néhány év kihagyása után kiszolgáltunk egy olyan közösséget, akik városunkban Bencsik Sándor „Samu” emlékét és
a korábbi fesztiválok hangulatát szívükben őrzik. Október
23. alkalmából Kövér László az országgyűlés elnöke látogatott városunkba. Házelnök úr elismerően nyilatkozott állami
ünnepségünk méltó megrendezéséről. Nagyon jó partnerségi viszonyt tartunk fent az NMI Művélődési Intézet Fejér
megyei kirendeltségével, akik segítségével idén már 5-ik
ciklusban veszünk részt a Kulturális Közfoglalkoztatási
Programban. Szoros az együttműködés a helyi civil szervezetekkel, a térségben működő vállalkozásokkal is.
Szaktudásunkat minden lehetséges módon fejlesztjük. Konferenciákra, képzésekre, tájékoztató fórumokra járunk. Tes�szük ezt mindazért, hogy rendezvényeink színesek, változatosak, érdekesek és szórakoztatóak legyenek.
Akik idén Önökért dolgoztak:
A kulturális közfoglalkoztatás keretében: A Százszorszép
Alapítványnál: Szmilkó Anita. A Martonvásári Kulturális
Egyesületnél: Nagyné Dalmadi Teodóra. Intézményünknél: Lizák Lia, Lepp Tiborné Zalka Ibolya,
A kollégáink: A Könyvtárban: Tóth Jánosné. Az Óvodamúzeumban: Hambalkó Katalin és Miklós Gergely. A Százszorszép
Táncegyüttesnél: Endrődi Anna Sarolta, Kiss Gergely Dávid.
A közművelődési intézményegységben: Kiss-Orosz Kata,
Kelemen Klaudia, Oroszné Pál Mónika igazgatóhelyettes.
A Martonvásári Kulturális Egyesületnél: Tóth Andrásné és
Szabó Lajosné. A Százszorszép Alapítványnál: dr. Kiss Attila
Balázs. A Martonvásári Fúvószenei Egyesületnél: Bártol Zsófia
Köszönjük, hogy idén is ilyen sokan éreztették velünk, hogy
fontos, amit teszünk Önökért, az Önök szolgálatában. Hogy
sok kisgyereknek csalhattunk mosolyt az arcára, hogy a pozitív visszajelzéseik mindig segítettek nekünk túllendülni a
nehézségeken, mert nekünk az a legnagyobb elismerés, ha
Önök elégedetten távoznak a programjainkról.
A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ minden dolgozója nevében eredményekben, sikerekben, egészségben és
minőségi programokban gazdag, békés, boldog új esztendőt
kívánok mindnyájunknak. | Pfiffer Zsuzsanna • igazgató
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FIGYELJÜNK A JÁRDÁRA

								
A város kezelésében lévő közterületi járdák (közintézményekhez, parkokhoz, terekhez és sétányokhoz kapcsolódó gyalogos
infrastruktúra) tisztításáról a martonvásári önkormányzat
megbízásából a Martongazda Nonprofit Kft. gondoskodik.
A megállóhelyek és az azokat övező járdaszakaszok takarításáért az üzemeltető közlekedési vállalatok a felelősek.
A lakossági ingatlanokkal közvetlenül határos havas,
illetve csúszóssá vált járdaszakaszok síkosság-mentesítéséről az érintett ingatlanok tulajdonosai, kezelői,
használói kötelesek gondoskodni. Mivel a takarítatlan,
lefagyott járdák gyakran okoznak baleseteket, így meg-

KÖNYVAJÁNLÓ
JASON MATTHEWS: VÖRÖS VERÉB
A szerző 33 évig volt a CIA ügynöke, dolgozott a Szovjetunióban, Kelet-Európában és Kelet-Ázsiában is. Munkájának köszönhetően rengeteget tud a hírszerzői munkáról, mely könyvének központi témája.
Kellemes meglepetés volt, hogy nem feltétlenül a kémkedés
technikai oldaláról mutatja be ezt a világot. Nincsenek rúzsnak álcázott lézerek, nem az a fontos, hogy az egyik vagy a
másik oldalnak milyen fejlett kütyüi vannak, és ki milyen
ügyesen tud elhelyezni egy poloskát az ellenség irodájában.
A regény az érzelmi világra és a tettekre épít. Két szálon fut
a történet, mely egy idő után eggyé válik. Két főszereplőnk
van: Nathaniel Nash, az amerikai titkosszolgálat ügynöke, és
Dominyika Jegorova, az orosz kém, a Vörös Veréb.
Dominyika karaktere nagyon érdekes. Szülei hiába próbálták
felnyitni a szemét, hogy Oroszországban nem minden úgy
működik, mint ahogyan azt a hatalmon lévők mondják, a
lány hajthatatlan. Leghőbb vágya teljesül azzal, hogy nagybátyja közbenjárásának köszönhetően bekerül a kémek közé.
A köd akkor kezd eloszlani a szeme elől, mikor kötelezik,
hogy végezze el a Verébiskolát. Ennek lényege, hogy a nők
testüket felhasználva szerezzenek információkat a kiszemelt
célszemélytől. Ezzel nem csak az eszét, hanem a testét is az
orosz államnak ajánlja fel. Dominyika egy rendkívüli képesség birtokosa, az úgynevezett szinesztéziáé. Ez azt jelenti,
hogy a zenei hangokhoz és a személyekhez különböző színe-

kérjük Önöket, hogy a cudar időjárás beköszöntével akár
napjában többször is gondoskodjanak a járdák megfelelő
csúszásmentesítéséről! A takarítás elmulasztásából adódó esetleges jogi következményeket a járdaszakaszért
felelős ingatlantulajdonosoknak kell viselniük.
Az élővilág és a járda burkolatának védelme érdekében csak
olyan síkosság-mentesítő anyagokat alkalmazzanak, amelyek
nem károsítják a környezetet (zeolit, zeokal, faforgács, homok)!
A jeges úttesttel és a kátyúkkal kapcsolatos problémákat és
észrevételeket a Martongazda Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni a 06-22/569-128-as telefonszámon,
illetve az ugyvezeto@martongazda.hu email címen.
| Martonvásár Város Önkormányzata

ket, színárnyalatokat társít. Ebből tudja megállapítani, hogy
ki megbízható és ki nem. A képessége kiismerése után eléggé
kiszámítható lesz a történet, de ez nem von le semennyit a
könyv értékéből. A szereplők hús-vér, gyarló emberi lények,
akik képesek hibázni. Matthews rengeteg példát hoz fel arra,
hogy egy-egy érzelmi döntéssel képesek az évek alatt gondosan
felépített álcájukat és karrierjüket derékba törni. A könyv ékes
példa arra, hogy azoknak az embereknek a gerincét, akiknek
fontosabb az erkölcs az előremenetelnél, megtörni igen, de
meghajlítani nem lehet. Természetesen ellenpéldát is találunk:
a legvisszataszítóbb szereplő Szergej Matyorin, a kegyetlen bérgyilkos, érzelmi torzszülött, aki puszta kedvtelésből gyilkol, miközben próbálja újra és újra átélni egykori rémes tettét.
A regény érdekessége, hogy láthatóvá és érzékelhetővé teszi a
metaszintet. A tárgyi szinten megállás nélkül pörög a cselekmény, nyomozunk a kém után, akit mindenki le akar leplezni.
Ezen a szinten viszont egy idő után akarva-akaratlanul ételeket keresünk. Az író ugyanis minden fejezet végére odaillesztette az adott oldalakon előforduló fogásoknak a receptjét.
Emiatt egy idő után már az ételekre kihegyezve fogjuk olvasni
a könyvet. Hogy ezzel Matthews célja az volt, hogy megismerjük az orosz konyhát, vagy valami rejtélyes dolgot akart vele
közölni… azt mindenki maga döntse el. Egy biztos: jókat lehet
mosolyogni rajta, főleg mikor egy-egy adott fejezetben abszolút nem indokolt az étel beleszövése, mégis felbukkan.
Azoknak érdemes elolvasni ezt a történetet, akik izgalomra
vágynak, akik betekintést szeretnének nyerni a hírszerzés
világába, hiszen olyan módszerekről olvashatunk, amiről a
hétköznapi életben nem hallunk.
| Takács Réka

ÁLLÁSHIRDETÉS
								
A Martongazda Nonprofit kft. azonnali belépéssel teljes
munkaidős munkavállalókat keres martonvásári munkavégzésre az alábbi pozíciókba:
Traktoros munkakör | Feltételek: Lassú jármű szerelvény (könnyű pótkocsival) vezetésére alkalmas jogosítvány;
Egészségügyi alkalmasság; Józan életvitel
Kőműves munkakör | Feltételek: Kőműves szakképesítés; B kategóriás jogosítvány; Alapszintű számítógépes ismeretek; Egészségügyi alkalmasság; Józan életvitel;
Előny: Hidegburkolói tudás; Pályakezdő fiatalember
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Karbantartó munkakör | Feltételek: Épület üzemeltetéshez köthető szakképesítés; B kategóriás jogosítvány; Alapszintű számítógépes ismeretek; Egészségügyi alkalmasság;
Józan életvitel; Hegesztési gyakorlat, Kazánfűtői tapasztalat
előny.
Bérezés és juttatások megegyezés szerint.
Jelentkezését önéletrajzzal a Martonvásár, Budai út 13ban vagy elektronikusan Vörös Péternél az ugyvezeto@
martongazda.hu e-mail címen várjuk!
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TELE A SZÍVÜNK
MELEGÉVEL

								

IGAZI KARÁCSONY AZ OVIBAN

Az adventi időszakban óvodánkban gyakran hallatszik ki a
csoportokból a készülődés hangja: - a „Kiskarácsony, nagykarácsony…”, vagy a „Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok…” dallama. Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, melynek hangja a családot, az otthon melegét juttatja
eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra és
figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak akik fontosak számunkra. Évek óta azt érzem, és látom, mintha többeknek a karácsony egy picit -, erőltetett lenne.
Azért mondom, hogy erőltetett, mert nem arról szól, amiről igazán szólnia kellene. Tülekedünk az üzletekben, versenyezünk a
szebbnél-szebb, jobbnál-jobb ajándékokért. Rohanunk, aztán felkapunk egy tárgyat „- Na ez jó lesz, csak vegyünk már valamit!”.
Elvárja tőlünk a világ!? Ez a szokás!? sokkal egyszerűbb, mint
leülni egy szerettünk mellé, megfogni a kezét és azt mondani: „-Ma a tiéd vagyok, ez az én ajándékom!”
A keresztény világ december 24.-én Jézus születését ünnepli.
Más hitek követői pedig azt, hogy december 23-át követő nap
az első, amikor a nappalok megint hosszabbodni kezdenek.
Milyen érdekes, hogy pont egybeesik a karácsony ezzel a természeti jelenséggel. A karácsony az évnek egy olyan időszaka,
amikor az ember egy kicsit megáll és megnyugszik… Elmondom önöknek, hogy az én szívemben milyen az igazi ünnep.
Az IGAZI KARÁCSONY tele van a szívünk melegével és a
szívünkben van. Nem tárgyak, és törődést helyettesítő eszközök átnyújtásáról szól, hanem odafigyelésről, békéről, és
együttlétről. Arról, hogy vagyunk egymásnak és meg tudjuk
osztani annak minden jó pillanatát. Arról, hogy családtagjainkkal napokig törjük a diót, hogy szeretteinket, barátainkat
egy üveg mézes dióval lepjük meg. Arról, hogy ha éjszaka
leesett a hó és kora reggel ellapátoljuk a havat járdánkról és
ezt a kedves szomszéd háza előtt is megtesszük. Arról, hogy
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egyedül élő, vagy idős hozzátartozóinkra, ismerőseinkre
rányitjuk az ajtót és segítő kezet nyújtunk.
Az IGAZI KARÁCSONY tele van önmagunkkal való számvetéssel és megbocsájtással. Nem azzal – „veszek neked valamit„ – engesztelésül. Fontos, hogy saját magunkra is gondoljunk, mikor megbocsájtást kapunk sok-sok hibánk miatt.
Az adventi időszak igazán jó alkalom arra, hogy szívünket
felkészítsük a kapcsolataink rendezésére.
Az IGAZI KARÁCSONY nagylelkű és bátor. Kiváló alkalom,
a megbántások és félreértések tisztázására. Kevés értelme
van azon gondolkodni, kinek kell, vagy illik kezdeményezni.
Ha szeretünk és megbocsájtunk, azzal magunknak teszünk
jót. A bennünk lévő érzelmek saját magunkat gazdagíthatják
vagy szegényíthetik. Ne feledjük a legszebb érzést még életünkben kell kimutatnunk egymásnak.
Az IGAZI KARÁCSONY meghitt, áldott, békés és reményteljes. A Kisded születésével értelmet kapott az emberi élet.
Mindnyájunknak az a küldetésünk, hogy reményt ébresszünk
a körülöttünk élő családtagjainkban, és embertársainkban.
Az igény erre nagyon-nagy. Sokakban nem is tudatosul a
reménytelenség, csak egyszerűen rosszul érzik magukat, indulatosak, félnek, gyakran megkeseredettek. Zűrzavarosnak
érzik az egész életet maguk körül. Mégis a közeledő ünnep,
karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít a szívünkben. Várjuk a csendességét, nyugalmát. A karácsony
titka megmutatja a szeretet útját, a megváltás reményét.
Kedves Martonvásáriak, Kedves Olvasók!
Karácsonykor, mikor együtt lesznek a családtagjaikkal és
körbeöleli önöket a szeretet, tegyék el azt a pillanatot, jó
mélyen a szívükbe, és akárhányszor az elkövetkező év során
neheztelnének a családtagjaikra, vagy más embertársukra,
legyen erejük elővarázsolni ezt az érzést a szívükből.
Kívánom, hogy szeretet és békesség tegye széppé az ünnepet.
Leljék meg örömüket szeretteikben, hogy a karácsonyt és az új
esztendőt megújult szívvel és erővel kezdhessék. Áldott, békés,
szeretettel teljes karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek! | Akli Anna • óvodapedagógus, Brunszvik Teréz Óvoda
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ŐSZI PROGRAMOK
A MARTONVÁSÁRI
BEETHOVEN ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
Ugyan iskolánk diákjai és kollégái már javában
készülnek a szokásos adventi játszóházra, az
ősz sem telt el programok nélkül.
8.b és c osztályosaink Pannonhalmára tettek feledhetetlen
kirándulást. Diákjaink a gyönyörű őszi időben megismerkedtek Szent Márton életútjával, meglátogatták az Arborétum
gyógynövényes kertjét, ahol különleges ízesítésű csokoládékat is kóstoltak. Kézműves foglalkozásokon valódi lúdtollat
használva próbálhatták ki nyolcadikosaink, hogy milyen
lehetett a középkori íródeákok munkája. Az Apátság épülete mindenkit lenyűgözött, majd a csókakői várat látogatták
meg a kiránduló osztályok és kísérőik.
Novemberben „iskolakóstolgatóra ” vártuk leendő elsőseinket és szüleiket. Bízunk benne, hogy Jutka néni és Ági néni

VERSENYEREDMÉNYEK:
Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium által meghirdetett
Humán tanulmányi versenyen Mednyánszky Pál 8. osztályos tanulónk 4. helyezést ért el. Kiváló eredménye azt
jelenti számára, hogy a gimnázium szóbeli felvételi vizsgáján
már nem kell részt vennie, megkapja a maximálisan szerezhető 50 pontot.
(felkészítője: Balázsné Hornyák Edit)
Keresztesi Dominika 8. osztályos tanulónk a székesfehérvári Tóparti Gimnázium által szervezett területi német
szépkiejtési versenyen 4. helyezett lett.
(felkészítője: Kővári Katalin)
A K&H által meghirdetett országos rajzpályázaton Seres Boglárka 4.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Móra Ferenc szépolvasási verseny iskolai forduló:
3. évfolyam: 1. Sachs Dóra, 2. Bognár Olivér
3. Somogyi Marcell Gergely
4. évfolyam: 1. Fodor-Adorjáni Zsófia, 2. Bíró Dóra Anna
és Nagy Lázár, 3. Geng Bálint Milán és
Kiss Gergő

vezetésével izgalmas volt számukra az iskola épületének
megismerése, és a játékos testnevelés foglakozás örömtelivé
teszi a készülődést .
Köszönjük a szülők lelkes támogatását az őszi papírgyűjtésen, iskolánk tanulói 22 400 kg papírt gyűjtöttek az idén.
Alsó tagozatban legtöbb papírt a 4. b osztály gyűjtötte (osztályfőnök: Onodyné Nagy Anikó) 2. helyezett a 2. b osztály
lett (osztályfőnök: Héhn Csilla) 3. helyen pedig a 3. d osztály
végzett (osztályfőnök: Fejesné Móri Ágnes). A felső tagozaton 1. helyen a 8. a osztály (osztályfőnök: Bottyánné Márkus
Olga) 2. helyen az 5. c osztály (osztályfőnök: D. Kizmus Beatrix)
3. helyen pedig az 5. b osztály végzett. (Osztályfőnök:
Sulyokné Czagler Katalin.)
Idén a bevételt közösségi célokra szeretnénk fordítani. Ennek
első programjaként októberben a 4-8. évfolyamon tanuló diákjaink mobilplanetáriumi előadásokon vettek részt. A Mobil
Planetárium segítségével csillagászati és űrkutatási ismereteket kaptak diákjaink, betekintve a csillagok lenyűgöző és
csodálatos világába. Az előadásokat egy 8 méter átmérőjű, 5
méter magas, hordozható, felfújható kupolában tekinthették
meg. Reméljük, mindannyiuk számára hasznos és élményteli
volt az előadás.
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Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai forduló:
3. évfolyam: 1. Tóth Tímea Boglárka, 2. Szüts Donát
3. Szrenkó Rozália
4. évfolyam: 1. Purcsel Nóra, 2. Bíró Dóra Anna,
3. Fischl Emma
5. évfolyam: 1. Pálinkás Gergely, 2. Bódi Véda Ajsa,
3. Kapu Zsófia
6. évfolyam: 1. Filipp Anett, 2. Hegedüs Máté,
3. Bubálik Sára
7. évfolyam: 1. Sachs Beáta, 2. Pálinkás Panna,
3. Kazsimérszky Nóra
8. évfolyam: 1. Hegedüs Péter, 2. László Luca,
3. Nagy Orsolya
Gratulálunk diákjaink eredményeihez, köszönjük felkészítőik
munkáját! A Zrínyi versenyen legjobban teljesítők képviselik
tavasszal iskolánkat a megyei fordulóban.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és a téli szünetben jó pihenést kívánunk mindenkinek.
| Rezessyné Zsoldos Erika
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SAKK ÉS LEGO
November 18.-án szombaton ismét megrendezésre került a várva várt VII.id. Pammer Endre,
Fejér megyei gyermek sakkverseny, valamint a
III. LEGO kiállítás és verseny.
A sakk és a LEGO verseny több mint száz gyermek és felnőtt
versenyző rendkívüli érdeklődése mellett zajlott a martonvásári BBK Központ színháztermében. A résztvevőket és az
érdeklődőket a rendezvény alatt büfé is hívogatta.
Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy a versenyt meglátogatta Csom István nemzetközi sakk nagymester és olimpiai bajnok, aki szimultánt játszott a három gyermek kategória győzteseivel. A versenyt nagy érdeklődéssel figyelte
városunk polgármestere dr. Szabó Tibor is, aki a körverseny
fő szervezőjével Katona Ferenccel és Csom Istvánnal közösen
adta át a megérdemelt díjakat és érmeket a győzteseknek.
A III. LEGO kiállitáson és versenyen közel 20 kiállító több
mint 100 alkotása vett részt. Terepasztal különböző vonatokkal, működő óriáskerék, daruk és technik verseny-autó, ICE
gyorsvasút, Star Wars legók, rendőrség, tűzoltóság, útépítők,
LEGO hamburger, uszály tolóhajóval és LEGO élőképek kápráztatták el a tömegesen érkező gyermek és felnőtt nézőket.
A sakkverseny győztesei korcsoportonként:
I: kezdő: Oroszi Gergely (MartonVál), Tót Noel, Borbély Gergő.
II: Alsósok: Jilg András (Dunaújváros/Rácalmás), Tamási
Levente, Kerekes László Fülöp,

KERTBARÁTOKNAK

								

December az év legmisztikusabb hónapja. A borongós, szürke nappalok és a hosszú éjszakák, a
sötétség, számos ártó szellemet (krampusz,
luca-buca) és segítő szenteket (Borbála, Luca)
szült. Meghalt a fény, hogy a Bak havában újjászülessen.
Az advent, a várakozás és felkészülés csodás misztériumában hetente újabb gyertyagyújtással siettetjük az újjászületést, a fény a napba öltözött Krisztus megszületését.
A természet pihen, a növények nyugalmi állapotba tértek.
A szorgos gazda egyre inkább a meleg szobában élvezi munkája gyümölcsét. Azért akad munka a kertben és a ház körül.
Csendes, száraz napokon járjuk körbe birodalmunkat. Tisztogassuk a fák törzsét, ellenőrizzük a hernyófogó öveket, huzaltartó oszlopokat és a betárolt gyümölcsöket. Amíg az idő
engedi, folytassuk a szerves trágya szétterítését és beforgatását a talajba. Ha szükséges, vastagítsuk meg a földkupacokat az új telepítésű szőlőoltványokon és facsemetéken. Az
első fagyok után vigyük fagymentes helyre a leandereket.
Ellenőrizzük a vízvezetékeket, kerti csapokat. Folytassuk a
lehullott levelek összegyűjtését, komposztálását, hogy kevesebb kórokozó telelhessen át.
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III felsősök: Csontos Milán (Dunaújváros/Bástya),
Kovács Máté, Sarok Péter. Gratulálunk a holtversenyben
3-6 helyezett Szijjártó Zoltán martonvásári sakkozónknak!
IV. felnőtt: Szabó Kristóf (Székesfehérvár), Szabó Levente
(Sárosd/MartonVál), Sarok Péter (Mór).
A LEGO versenyre a jelenlevő gyermekek szavazhattak.
Ennek alapján a verseny végeredménye: I. Szüts Dónát Malév repülőgép; II. Lévai Miklós – rendőrállomás; III.
Fackelmann Balázs - Star Wars csata; IV. Mittermann
Balázs - működő technik versenyautó. További díjazottak:
Kiss András, Landerberger Luca, Fackelmann Zsófi és
Zita és még számos kiállító.
Köszönjük támogatóinknak a segítséget. Akik nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg: a BBK Központ és
dolgozói, a TESCO, valamint a Fincsi Tej nagyvonalú támogatása, a Drago Rosso ajándék pizzái, az ENIS pékség és a
büfé finomságait elkészítő hölgyek.
| Dolinka Zsolt

A szerszámokat tisztítsuk meg és olajozzuk be, így hosszabb
életűek lesznek. A permetezőgépet fagymentes helyen tároljuk, különben a fém alkatrészek szétfagyhatnak. Tartsunk
rendet a présházban és a pincében, ügyeljünk a tisztaságra.
Most már van időnk az öreg, beteg fák, és szőlőtőkék kiásására, a vastagabb ágak felaprítására, mely jó tüzelő lesz a
kandallóban. A kiásott gödröket ráérünk tavasszal visszatemetni, így a fagy jól átdolgozhatja a talajt.
A fagymentes helyekre tett növények egészségi állapotát
rendszeresen ellenőrizzük. Idejében pusztítsuk el a tetveket,
kórokozókat. Vigyázzunk az öntözéssel. A földet tartsuk
nyirkosan, de ne folyjon ki a cserépből a víz.
Kezdjük meg és rendszeresen folytassuk a madarak etetését.
Elsősorban olajos magvakkal (napraforgó, dió), madárkalác�csal, faggyúval vendégeljük meg kertünk szorgos munkásait.
Minél előbb fejezzük be a borok első fejtését és alapkénezését,
majd a tél folyamán állítsuk be a szabad kénessav szintet.
Ellenőrizzük boraink állapotát, végezzük el a szükséges beavatkozásokat. A hordókat rendszeresen töltögessük fel. A
bort ne hagyjuk darabban, fejtsük át kisebb edényekbe. A pince
levegőjét és az üres hordókat, kénezzük a penészgombák ellen.
Végül, a sok munka után a tél a kertész számára a pihenés
ideje. Élvezzük a pihenést, az ünnepeket, a családot és a
barátainkat. Hiszen az ünnep nem csak az eszem-iszom, féktelen mulatozás, hanem a visszatekintés, a számvetés és a
tervezés ideje is.
| Uhrin Gábor
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FOLYTATÓDOTT
A HAGYOMÁNY

								

MÁRTON–NAPI LIBABÁL
A BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZPONTBAN
Krisztus után 316 vagy 317-ben, Saváriában, a mai
Szombathelyen, pogány családban született, a
hosszú, kanyargós életutat bejárt Martinus.
Gyermekkorában a saját elhatározásából áttért
a katolikus hitre, volt légionárius, pap, hittéritő
diakónus, szerzetesi közösség alapító, majd
Tours püspökévé választották. 397-ben bekövetkezett halála után a legkedveltebb szentek
közé emelkedett.
A néphagyomány szerint, életének egy epizódjára emlékezve
november 11-én, Márton napon libát kell fogyasztani, hogy
bőség köszöntsön a családra. Ez a nap egyben a téli évnegyed kezdete és ekkorra forr ki az újbor is, ami már lehetőséget ad a vígasságra.
Ezt a hagyományt elevenítették fel Tálas Józsefné Márti
kezdeményezésére a Teleki Blanka Hölgyklub tagjai és
2002-ben megszervezték az első Márton-napi batyubált.
Ettől kezdve évente megrendezésre került ez a vidám esemény,
melyhez csatlakoztak a Kertbarát Egyesület és a Nyugdí-

jasklub tagjai is. Mindig tartottak sütemény-, pálinka- és
borversenyt, vidám tombola sorsolást. Másfél évtized alatt
több helyszínen és váltakozó létszámmal, de mindig jó hangulatban múlatták az időt az összejövetel résztvevői. Évekig
a Süle család üzemeltetésében lévő Postakocsi vendéglőben,
néhányszor a Marton Vásár-ház nagytermében volt a rendezvény, de vendégeskedtünk Kajászón a Vabrik pincében is.
Ebben az évben, immár harmadik alkalommal a BBK Központ színháztermében jöttünk össze, hogy hagyomány
szerint emlékezzünk meg Szent Mártonról, kóstoljuk és versenyeztessük a süteményeket, borokat és pálinkákat. A
Macska Fogadó dolgozói idén sem vallottak szégyent, kiváló
minőségben készítették el a Martinust eláruló libák mai utódait. Provoda József – Kincs Sándor duó igény szerint biztosította a talpalávaló zenét. Éjfélt ütött az óra, amikor az
utolsó vendégek is elköszöntek. Beszélgetések közben többen
felvetették, hogy a jövőben nyilvánossá, minden lakos részére
elérhetővé kellene tenni ezt a rendezvényt. Kertbarátokon nem
múlik, amennyiben igény lesz rá, akkor nagy Márton-napi vigasságként lehet megszervezni.
| Foki Gábor

Aki a múltból mer meríteni, annak van útja a jövőbe.

A Martonvásári Nyugdíjas Klub az évzáró, egyben karácsonyi rendezvényén, 2017.december 07.-én
a klub elnöke, immár átvéve az elődök hagyományőrző tevékenységét, megemlékezett a
rendszerváltozás utáni Martonvásárért kiemelkedő tevékenységet végző személyekről. Az első
szabadon választott településünk polgármesteréről: Horváth Ottóról, az első díszpolgáráról:
Dr. Grimm Lórándról, az első Martonvásárért-díjasról: Id. Dobos Károlyról. Valamint a település
Brunszvikok által újra élesztésétől, odaadó, pedagógiai munkát végző tanárokról, tanítókról és
a mai klub, 1980-ban alakult elődjében résztvevő elhunyt tagjairól.
Ambrus István mkl klub elnök sk.

Horváth Ottó
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dr. Grimm Lóránd

Id. Dobos Károly
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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)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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
07.30 - 11.00
csütörtök
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: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
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Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Bartha Rebeka
Kovács Diána
Végh Bence
Vida Emma

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Csóti Edit / 49 év
Darázs Lászlóné / 78 év
dr. Manninger Istvánné / 90 év
Pop Vasile / 31 év
Puskás József / 34 év
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: december 16., 17., január 1., 6., 7.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: december 25., 26., 30., 31.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: december 23., 24., január 13., 14.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ÁLLÁSHIRDETÉS
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Fejér Megyei Igazgatóság Martonvásári mérnökség
Útüzemeltető szakmunkás munkakörbe munkatársat
keres, határozott időre.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú
szakmunkásképző iskola vagy szakirányú szakiskola, szakirányú OKJ bizonyítvány – C kategóriájú jogosítvány
Jelentkezési határidő: 2017.12.31. Érdeklődni: Bitaróczky
Tamás, mérnökség vezető, +36-30-991-4021
A Fejérvíz ZRt. Bicskei Üzemmérnöksége Ráckeresztúr
településre a vízellátási feladatok ellátására gépész,
hálózatkarbantartó munkatársat keres.
Alkalmazási feltétel: vízhálózat-csőhálózatszerelő, vagy
gépész szakmunkás képesítés.
Ráckeresztúr település szennyvíztelepének üzemeltetéséhez
szennyvízgépész, szennyvízgépkezelő munkakör betöltésére munkatársat keresünk.
A munkakör betöltéséhez nem feltétel, de előny a szakirányú
szakmunkás képesítés. A munkakörökkel kapcsolatos felvilágosítást munkanapokon 7-15 óráig a 22-350-259-es telefonszámon Gulyás József üzemmérnökségvezető ad. Jelentkezni önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okmányokkal a Fejérvíz
ZRt. Bicskei Üzemmérnökségén lehet 2060 Bicske, Bem u. 14.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet mindazoknak akik, szeretetük jeléül családunk felé
részvétüket fejezték ki, mély fájdalmunkban bármi módon
osztoztak. Orosz Ákos temetésén részt vettek vagy érte,
értünk imádkoztak.
| A gyászoló család

FORUM MARTINI / 2017. DECEMBER
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Martonvásáron márciusban nyíló
varrodánkba keresünk
szakképzett varrónőket,
betanított munkásokat,
szabót, illetve divattervezőt.
Munkavégzés 8 órás főállásban,
délelőtt-délutáni munkarendben.
Jelentkezéseket a 30/9299885
telefonszámon, illetve a timea.
ambach@ambachkft.hu címen
várjuk.

15

								

A keresztény kultúrkörben az ezekhez az évszázados
hagyományú színekhez tartozó fogalmak korunkban
különösen fontos és hangsúlyos jelentőséggel bírnak.
Ma, amikor a világ népességének egy része egyre
messzebre kerül a hittől, az első gyertya meggyújtásakor jusson eszünkbe, hogy hit nélkül lehet élni, csak nem
érdemes. És mély szomorúsággal kell érzékelnünk, hogy
Európa nyugati felének hangadói egyre hevesebben száműzik a hitet és egyre durvábban sértik meg a hitvallókat.
A második gyertya emlékeztessen bennünket arra,
hogy a ma még sokszor és sokak által megtagadott
Messiás - kinek születésére emlékezve készülünk évről-évre az adventi időszak alatt – ma is reményt jelent
mindazok számára, akik hisznek benne.

MARTONVÁSÁR
ADVENTI
KOSZORÚJA
Ahogy néhány éve a főtér, az Óvodamúzeum épülete
és BBK Központ, úgy már sok-sok éve Karácsony közeledtével Martonvásárhoz tartozik a város adventi
koszorúja, a meghitt ünnepséggel együtt, amellyel
vasárnaponként egy-egy újabb gyertyát gyújtunk.

A harmadik, rózsaszínű gyertya az öröm gyertyája.
Szűz Mária megszüli a kis Jézust. Azt a Jézust, akit
ma sokan, sajnos nagyon sokan, éppúgy nem tudnak
elfogadni, mint annak idején a saját népe. A keresztény
gyökerű Európa elkorcsosult ideológusai és azok hívei
(ott ülnek az Európai Parlamentben!) ma épp úgy keresztre feszítenék, mint egykoron a jeruzsálemiek.

ADVENT GYERTYÁI
December harmadikán meggyújtottuk az első adventi gyertyát. Ezzel kezdetét vette a „várakozás” időszaka. Az advent
szó eredete az „adventus Domini” latin kifejezésből (jelentése: az Úr eljövetele) származik. Minden adventi gyertya
egy fogalmat szimbolizál: a hitet, a reményt, a szeretetet és
az örömöt. A négy gyertyából a hit, a remény és a szeretet
szimbóluma lila színű: a meggyújtás sorrendjében harmadik az örömé, ez rózsaszín.
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A negyedik gyertya Keresztelő Szent Jánosé, aki utat
készített Jézusnak az emberek szívéhez. Ez a szeretet
gyertyája. A szereteté, amely mára már átértelmezett és
hamis tartalommal is megtöltött fogalommá silányodik
esztelen ideológiák zűrzavaros megnyilvánulásaiban.
De a hívő ember számára mindenkor Szent Pál apostol
„Szeretet himnusza” a mérték. És az eszerint élők töltik
meg adományaikkal ilyenkor (és nem csak ilyenkor) a
jótékonysági akciók gyüjtő kosarait, dobozait.
Jó lenne, ha az adventi gyertyák fényénél megvilágosodna Európa minden lakója és felismerné ezeknek a
napoknak az értelmét, jelentését, sugallatát.
Jó lenne, ha egyszer megint Jézus Krisztus születésének ünnepére koncentrálhatna a világ!
| Kizmus Lajos
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