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GYAKORLOTT
HÁZIORVOS ÉRKEZIK

A KÖZBIZTONSÁGRÓL

KEDVES TÖLGYÜNK

Február 1-től Czikajló doktor úr
praxisát dr. Fodor Tamás veszi át.

Jelentősen javult Martonvásár és a
járás közbiztonsága.

A jó öreg csertölgy szeretete
hozott össze mindnyájunkat.

12-15. oldal

POLGÁRMESTERI SOROK
Karácsony, az év legszebb ünnepe

Szeretetvendégség, jótékonysági vásár és
sok-sok szeretet zárta a 2017-es évet
Martonvásáron

Fotó: Vécsy Attila

03. oldal

06. oldal
FEJLESZTÉSEK
Két pályázaton összesen 125 millió Ft-ot nyertünk a Könyvtár és az Óvodamúzeum fejlesztésére

			

ESEMÉNYEINK

JAN. 16.
|
Teleki Blanka Hölgy Klub –
		
Éves eseménynaptár egyeztetése
		
16.30 órakor
		
BBK Központ
JAN. 18.
|
Ökumenikus Imaest			
		
18.00 órakor
		
BBK Központ Színházterem
JAN. 19.
|
		

Magyar Kultúra Napja – „A magyar
kultúra és reformáció kapcsolata”
Előadást tart: Dr. Szabó István
a Magyarországi Református Egyház  
Zsinatának lelkészi elnöke
		
Kiállítás Buksa Dalma festményeiből
		
18.00 órakor
		
BBK Központ Színházterem

			
FEBRUÁR

10-ÉN INDUL AZ ELSŐ
MARTONVÁSÁRI BOLHAPIAC
A termelői vásárokkal párhuzamosan, az idei évtől kezdve
bolhapiacot is rendez városunk a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ épületének oldalában található fedett részen.
Jöjjön el Ön is családjával február 10-én az első martonvásári

FORUM MARTINI / 2018. JANUÁR

JAN. 25.
|
Közmeghallgatás
		
18.00 órakor, BBK Központ Színházterem
FEBR. 10.
|
Termelői vásár és bolhapiac
		
7:00 órától 12:00 óráig
		
BBK Központ Udvar
|
Bálint-napi kézműves foglalkozás
		
9:00 órától 12:00 óráig, Könyvtár
FEBR. 10.
|
Szent László Katolikus Óvoda
		
Jótékonysági Bálja
		
19:30 órakor (Kapunyitás: 19:00)
		
BBK Központ
FEBR. 17.

|

III. Jótékonysági Kézilabda Est
Belépés támogatójeggyel.
		
19:00 órakor, BBK Központ

bolhapiaci napra, és csemegézzen a különféle retro és praktikus portékák közül, vagy tegye pénzzé a garázsban felhalmozott lim-lomokat! Asztalt sajnos nem tud biztosítani a
BBK Központ, cserébe helypénzmentes használtcikk-értékesítést tesz lehetővé az árusok számára. Árusítási szándékát
kérjük, előre jelezze a vasar@martongazda.hu email címen.
| Martonvásár Város Önkormányzata
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
A karácsonyi előtti napokat mindannyian a várakozás élményével éltük meg. Ez az év legszebb ünnepe, mikor a rohanó
világban megállhatunk egy pillanatra, hogy szeretteinkkel és
pihenéssel töltsük el azt a néhány napot.
Az újév az a pillanat, mikor egyszerre kavarognak lelkünkben
múltunk történései és jövőnk vágyai, reményei. Számunkra
a legfontosabb, hogy az itt élők otthon érezzék magukat, és
büszkén mondhassák, hogy martonvásári lakosok. Ha visszatekintünk az elmúlt évre, láthatjuk, hogy városunk folyamatosan fejlődik és szépül, azon dolgozunk, hogy minden igénynek
és lakossági elvárásnak megfeleljünk. Köszönetet szeretnék
mondani az egymás iránt tanúsított türelemért, a beruházások
következtében fellépő kellemetlenség elviseléséért, és az odafigyelésért. Köszönet illeti mindazokat, akik ebben az évben is
segítették az időseket, rászorulókat és nagycsaládosokat. Bár
nincsenek sokan, akik nélkülözésben, magányban töltötték az
ünnepeket, az ő számukra nyújtott segítséget és reményt az
immár 11. alkalommal megszervezett „Szeretetvendégség”.
Köszönetet szeretnék mondani a közösség erősítéséért. Az önkéntesek, civilek és nyugdíjasok egész évben segítették munkánkat, és olykor erejükön felül teljesítve tettek városunkért.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti a vállalkozókat,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy sikeresen meg tudjuk rendezni
a Magyar Népdal Napját.

MTA BERUHÁZÁS

			

BESZÁMOLÓ A DECEMBER 11-I
LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL

Az advent második hetében megtartott tájékoztatási célú lakossági fórum témája a Brunszvikkastélypark új látogatóközpontjának és az MTA
új kutatótömbjének beruházása volt.
A fejlesztéseket koordináló MTA ATK projektiroda munkatársai elmondták, hogy a Brunszvik-kastélypark területét is érintő munkálatok 2018. januárjában kezdődnek el,
melynek keretében a Beethoven Emlékmúzeum is kibővül.
A munkálatok során a park továbbra is nyitva tart, ám bejárata ideiglenes jelleggel átkerül a vasútállomáshoz közel
eső északi kapuhoz. A fejlesztéseket kísérő egyik legfontosabb elem, hogy a Szent Anna templom előtti köztér egybenyitásra kerül a Brunszvik-kastély előtti parkrészlettel, így
jelentősen kibővül a mindenki által ingyenesen látogatható
területek nagysága. A tervek szerint a bejárat körül lévő jelenlegi kerítések futása megváltozik, azt egy íves formában
kialakított sűrű cserjesor fogja felváltani. Mind a Brunszvik-kastélyparkban, mind pedig az újonnan összevont kastély előtti területen új tanösvények kerülnek kialakításra. A megújult parkot végső pompájában 2018. júniusától
csodálhatják meg a látogatók, melyet a martonvásáriak
továbbra is ingyenesen használhatnak.
A Brunszvik-kastélypark új látogatóközpontjának építési
FORUM MARTINI / 2018. JANUÁR

Városunk egy emberként él és lélegzik, együtt teszünk érte.
Szerencsésnek és büszkének érzem magam, hogy Önökkel
együtt dolgozhatok. Idén a megkezdett munkákat befejezzük
és újabbakba kezdünk. Mindezt a lakossággal összefogva,
együtt gondolkodva. Fontos feladatunk, hogy stabilitásunkat
megtartsuk, a pályázatokon nyert támogatásokat megfelelően
felhasználjuk.
Kedves Martonvásáriak! Az újévben is erősítsük egymást. Kérem, az idén is támogassák munkánkat, hogy a feladatokat közös erővel, sikeresen végigvigyük. Ehhez kívánok mindenkinek
továbbra is sok türelmet és kitartást.
Sikerekben gazdag 2018-as évet kívánok!
| Dr. Szabó Tibor • polgármester

munkálatai az ütemtervnek megfelelően, 2017. december
elején indultak el. A hivatalosan az „Agroverzum tudományos élményközpont” nevet viselő beruházást egy olyan
komplex látványosságként képzelte el a Magyar Tudományos
Akadémia, amely nem csak egy ismeretterjesztő központként, hanem egy tudományos játszóházként is funkcionál
majd. A központ kiemelt célja, hogy jelentősen növelje az agrártudományok társadalmi ismertségét, illetve hogy a tudománykommunikáció változatos eszközeivel (pl. kiterjesztett
valóság) népszerűsítse magát a letisztult tudományos gondolkodást is. Az Agroverzum további céljai közé tartozik, hogy
kohéziót teremtsen a tudományok és a kulturális értékek között, illetve hogy helyszínt biztosítson az igényes szabadidőeltöltés számára a gyermekek, családok és a turisták számára.
Az Agroverzum mindezt rendszeres kiállításokkal, sokrétű
foglalkozásokkal, élménytáborokkal, osztálykirándulásokkal,
családi napok által és tudományos forgatagok biztosításával
kívánja elérni. A tervek szerint 2018. augusztus 20-án kerül
sor az Agroverzum ünnepélyes megnyitójára.
Az MTA új Kutatótömbjének építési munkálatai várhatóan
2019. első felében kezdődnek el, melyben megközelítőleg további 250 szakember fog dolgozni 2020 első negyedévétől.
Az új tömb a meglévő MTA-s épületek és a kísérleti ültetvények helyére kerül, így annak kialakítása nem fog újabb
területeket elvonni a park zöldterületéből.
A megújult park és a kutatótömb által generált forgalomnövekedés érdekében jelentős számú új parkolóhely kerül
kialakításra a Kodály Zoltán utcában.
| Csoma Tamás
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TOVÁBB GYŰJTÜNK
SÜLE JÓZSEF
CSALÁDJÁNAK

			

Ahogyan azt minden martonvásári tudja, Süle
József barátunk január 2-án elhunyt.
Méltósággal, és elképesztő, példamutató kitartással, végig
bizakodva küzdött a halálos kórral. De sajnos nem volt esélye. Ezúttal nem győzhetett. A 42 éves, 3 gyermekes családapa gyógykezelésére és családja megsegítésére Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Molnár Krisztián
megyei elnök kezdeményezésére a Fejér Megyei Közgyűlés
még karácsony előtt indított akciót és gyűjtést, amihez természetesen a városi önkormányzat is csatlakozott.

A segítségre azonban most még nagyobb szükség van, hiszen
három kiskorú gyermek, Kincső, Viola és Csanád marad
apuka nélkül, így a gyűjtést a kezdeményezők meghosszabbították február 15-ig.
A letéti számla száma: 10029008-00319748-00000024, átutalásnál a közlemény rovatba be kell írni, hogy „adomány”.
A számla tulajdonosa a Fejér Megyei Önkormányzat.
Segítsünk együtt!

FÚVÓSZENEI
MUNKA 2017-BEN
ÉS 2018-AS TERVEK

gyományos adventi koncertünket, ezúttal a Beethoven Általános Iskola kórusával közösen léptünk színpadra szintén a BBK Központban. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a
műsorunkra, amelynek első felvonásában karácsonyi dalok
hangzottak fel. A második félidőben pedig ismert fülbemászó dallamokkal, filmzenékkel kedveskedtünk hálás közönségünknek.
2018-nak is nagyszabású tervekkel indulunk neki. Áprilisban Martonvásár német testvérvárosába, Baienfurtba utazunk a nemzetközi fúvószenekari találkozóra. Az út előtt
koncertet adunk majd Önöknek.
Hazaérkezésünk után elkezdjük a felkészülést a további
programjainkra.
Nyáron edzőtábort tartunk és egy németországi fúvószenekart látunk vendégül egy térzene koncert erejéig.
Szeptemberben reméljük, hogy ismét részt vehetünk a
Magyar Népdal Napján.
Szeptember hónap végére egy 3 napos vajdasági utat tervezünk a csapatépítés, összekovácsolódás érdekében. A program megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Bethlen
Gábor Alapkezelőhöz.
Szintén most nyújtottuk be a Nemzeti Együttműködési
Alaphoz működési és szakmai pályázatunkat. Ha nyerünk a
pályázaton, akkor terveink szerint hangszereket vásárolunk, és
stúdióba megyünk, hogy egy promóciós célú CD-t rögzítsünk.
2018 decemberben ismét megtartjuk majd szokásos adventi
koncertünket.
Természetesen idén is számos városi rendezvényen részt
veszünk majd. Kérjük, figyeljék a településen elhelyezett
plakátokat és kövessék facebook oldalunkat (www.facebook.
com/mvfuvosok), hogy mindig friss információval rendelkezzenek együttesünkről.
A fúvószenekar összes tagja nevében Zenében Gazdag Boldog
Új Esztendőt kívánunk Önöknek!

Még januárban elkészült az éves munkatervünk,
amelyet a közgyűlés is elfogadott. E tervet
igyekeztünk is megvalósítani.
Heti rendszerességű próbáinkat januártól június végéig majd
augusztustól decemberig tartottuk meg. Alkalmanként 2-3
órát zenéltünk.
Februárban pályázatot nyújtottunk be Martonvásár Város
Önkormányzatához. Az elnyert 400 000 Ft-ból 300 000 Ft-ot
a szakmai munkánk támogatására, 100 000 Ft-ot komplett
kottagyűjteményre fordítottunk.
Zenekarunk művészeti vezetője másodszor vett részt a Győrben tartott, dr. Marosi László vezette nemzetközi karmester kurzuson.
Áprilisi filmzene koncertünk keretében először dolgoztunk
együtt a Beethoven Általános Iskola kórusával és vezetőjükkel Bodóné Polányi Tündével.
Május közepén karmesteri konferencián vett részt művészeti
vezetőnk.
Szerepeltünk a Hősök Napján és a Gyereknapon is.
Júniusban egy dán zenekar vendégszerepelt városunkban,
velük zenéltünk közösen.
Augusztus végén zenekari edzőtábort tartottunk a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.
Szeptemberben koncertet adtunk a Magyar Népdal Napja alkalmából, a Beethoven Általános Iskola kórusával közösen,
amelyet a Dankó Rádió is rögzített.
Decemberben immár 9-ik alkalommal szerveztük meg haFORUM MARTINI / 2018. JANUÁR

| Bártol Zsófia • elnök és Pfiffer Zsuzsanna • karmester
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GYAKORLOTT
HÁZIORVOS
ÉRKEZIK
VÁROSUNKBA
Czikajló doktor úr praxisát február elsejétől
dr. Fodor Tamás háziorvos veszi át.
Dr. Fodor Tamás 1974-ben született Marcaliban, iskoláit
helyben, Pécsett és Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte. 2000-ben diplomázott. Már az
egyetemi évei alatt sürgősségi területen, belgyógyászaton,
kardiológiai osztályon dolgozott, mint ápoló, végzősként
pedig az Országos Mentőszolgálatnál kivonuló mentőtisztként tevékenykedett.
Forum Martini: Jól sejtem, hogy nem könnyű munka
a „mentőzés”?
Dr. Fodor Tamás: Változatos, szép, mert segítünk az embereken, de jó is, mert gyakorlatot, tapasztalatot szereztem
betegellátásban, kommunikációban is.
FM: Mi volt a következő lépés?
FT: Egyetem után bekerültem a háziorvosi rezidensképzésbe.
Két év elméleti oktatás után a Szent István Kórház kardiológiai osztályán kezdtem el dolgozni. Osztályos orvosként működtem három évig. Ott általános belgyógyászati panaszokat és
kardiológiai problémákat kezeltünk.
Közben szakvizsgáztam, majd 2007-ben döntöttem arról, hogy
a kórházi munka helyett végül a háziorvoslást választom.
FM: 2018-at írunk, mi tartott ilyen sokáig, hogy megtalálja Martonvásárt?
FT: Akkoriban nem találtam megfelelő praxist, de kaptam
egy ajánlatot egy cégtől, ahol háziorvosként üzemelhettem a
XI. kerületben. A mai napig ott dolgozom, minden bizonnyal
egészen február 1-ig, amikor Martonvásárra megyek.
Munkám mellett a foglalkoztatás egészségügyi szakvizsgát
is letettem, amellyel szintén februárig a MOL központban és
Százhalombattán a finomítóban rendelek jelenleg is és működök sürgősségi orvosként.
FM: Mi vonzotta Martonvásárra?
FT: 2000 óta vagyok folyamatosan háziorvosi ügyeletben,
előbb Pesten és ott, ahol lakom, Szigetszentmiklóson is. Már
sok helyen dolgoztam, ezért úgy éreztem, eljött az idő arra,
hogy vásároljak magamnak egy saját praxist. Elkezdtem keresgélni. Budapesten zsúfoltság, dugó, stressz... bizonyára ismerős a helyzet, de Szigetszentmiklósi családomtól sem szerettem volna távol menni, vagyis maradt az agglomeráció.
Az orvosi kamara újságjában találtam rá Czikajló doktor úr
hirdetésére, tudtam hogy Martonvásár nincs messze, ezért
felhívtam a doktor urat.
FM: Már bizonyos, hogy február elsejétől önnel találkoznak a rendelőben a martonvásári páciensek?
FORUM MARTINI / 2018. JANUÁR

FT: Elindult a folyamat, de rengeteg papírmunka maradt
még. Úgy tűnik, hogy addigra minden elrendeződik.
Egyébként, hosszabb távú családi terveinkben az szerepel,
hogy odaköltöznénk.
FM: Ez lett volna a következő kérdésem...
FT: Hosszú távon gondolkodom. A praxis beindulásával családostól szeretnék Martonvásárra költözni.
FM: Ez idő alatt, amíg átveszi a praxist, milyen men�nyiségű információt tud egyáltalán átadni az egyik orvos a másiknak?
FT: Két-háromezer pácienssel kapcsolatban nagyon sok az
információ. Meg kell ismerni a praxis felépítését, a hozzá
tartozó lakosságot, életkor és betegségek szerinti elosztást,
a rendelőt, a helyi viszonyokat is ismerni kell, nem mindegy
milyen a számítógépes program, amelyet használ.
FM: A folytonosság biztosított?
FT: Ha minden jól megy, akkor a doktor úr régi asszisztense
marad. Ő fogja a folytonosságot, a biztos átmenetet garantálni.
Sok dolog merül fel az átadás-átvétel folyamán, amire az
ember előbb felkészül, megbeszél, de azért csak kerülnek
elő újabb és újabb problémák, amelyek miatt a január hónap
arról szól, hogy Czikajló doktor úrral szoros kapcsolatban leszek, és megyek majd be a rendelőbe is, akár a betegellátás,
akár az adminisztráció folyamatos átvétele miatt.
FM: Tervez-e valamilyen újítást?
FT: Tudom, hogy sokan nem Martonvásáron dolgoznak, a
munkahelyről pedig nem könnyű eljönni, ezért online időpont foglalás lehetőségét szeretném bevezetni. Ez talán
megkönnyíti az idő tervezhetőségét annak, aki bármilyen
nem sürgős, nem akut problémával érkezne.
FM: Ön szerint mennyi idő alatt ismeri majd meg a
helyieket?
FT: Azt hiszem, hogy a lakosság megismeréséhez vélhetően
egy évre lesz szükség. Ennyi idő ahhoz is kell, hogy mindenki megjelenjen a háziorvosi rendelőben. Mindenképpen az
egyik feladatomnak azt tekintem, hogy rávegyem az egészséges embert is arra, hogy évente egyszer legalább jelenjen
meg a háziorvosánál. Ha másért nem egy vérnyomásmérés,
egy általános laborvizsgálat miatt.
A háziorvosnak komoly feladata van a prevencióban. Szeretném az egészségőr feladatát is ellátni, amelybe beletartozik a tanácsadás, segítség a dohányzásról való leszokásban,
megfelelő diéta, testmozgás megtalálása... mindenki tudja,
hogy az egészséget könnyebb megtartani, mint visszaszerezni.
| Nagy Árpád
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JELENTŐSEN JAVULT
MARTONVÁSÁR ÉS A
MARTONVÁSÁRI JÁRÁS
KÖZBIZTONSÁGA

			

2017. december 5-én tartotta év végi beszámolóját a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum.
Az ülésen többek között részt vettek a Martonvásári járás településeinek polgármesterei,
Varga Péter, Fejér megyei rendőrfőkapitány, illetve Sági János, a gárdonyi rendőrkapitányság
vezetője is.

ményeinek összefogása áll. Az együttműködés keretében a
legnagyobb eredményt Ercsiben sikerült elérni a járásunkban. A városban mindössze 3 év leforgása alatt közel negyedére sikerült visszaszorítani a különféle lopásokhoz köthető
bűncselekmények számát. Az Ercsiben tapasztalható jelentős javulás a bűnmegelőzési programoknak is köszönhető,
melyek keretében a rendőrök a helyi fiatalokkal együtt meglátogattak egy büntetés-végrehajtási intézményt, a Petőfi
laktanyát, illetve egy tűzoltóságot is.
Városunkban 37%-kal csökkent a bejelentett bűncselekmények száma 2014. óta, ám a lakosságot közvetlenül érintő
bűncselekmények száma ennél még jelentősebben csökkent,
ugyanis az ittas sofőrök kiszűrése kapcsán indított új büntetőeljárások száma stagnált. A Martonvásáron elkövetett lopások
száma ugyanakkor közel harmadára csökkent 2014. óta.

Sági János rendőrkapitány, előadásában bemutatta a résztvevőknek a Martonvásári járás 2017. évi összesített nyomozáselrendeléseinek adatait, amelyek megerősítik a tendenciát, miszerint a járásunkban elkövetett bűncselekmények
száma drasztikus csökkenést mutat 2014. óta. A 2017-es év
bűneseteinek száma csupán 64%-a volt a 2014-es évi számoknak, aminek a hátterében a járás önkormányzatainak,
rendőrkapitányságainak, polgárőrségeinek és szociális intéz-

Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere megköszönte a
rendőrség munkáját, majd hozzátette, hogy „a statisztikák
nem mondanak ellent a valóságnak, érezzük a hatásukat”. A
polgármester úr szerint a lakosság részéről is pozitív vis�szajelzések érkeztek a helyi rendőri aktivitást illetően, így
a jól teljesítő rendőröket idén is elismeri Martonvásár Város
Önkormányzata.
| Martonvásár Város Önkormányzata

FEJLESZTÉSEK
AZ ÓVODAMÚZEUMBAN
ÉS A KÖNYVTÁRBAN
2017. márciusában és áprilisában 1-1 pályázatot
nyújtottunk be intézményegységeink fejlesztése
érdekében.
Júniusban tájékoztattuk Önöket, hogy a támogatási igény
benyújtásra került, és kértük, drukkoljanak nekünk a pozitív
elbírálásért. Örömmel értesítjük Önöket, hogy mindkét pályázatunk nyert! Az örömhírt december 15-én kaptuk, a két
pályázaton összesen 125 millió Ft-ot nyertünk. A két projekt
megvalósítása már februárban elindul, és várhatóan 2019
nyarán fog befejeződni.
Az elnyert pályázati összeget 21. századi technológiai újításokra fogjuk fordítani. Az új iskolaszárny elkészülése után a
régi ebédlő (ami most osztályteremként működik) épületébe költöztetjük a könyvtárunkat. A külső- és belső felújítást
követően kezdődik majd meg az interaktív tér kialakítása.
Számos változás várható, amely minden korosztály számára újdonság lesz. Olyan szoftveres fejlesztéseket tervezünk,
amelyek a verstanulást, az idősek nyelvtanulását, az iskolai kötelező olvasmányok könnyebb megértését, és a fogyatékkal élők mindennapjait segítik. Többek között tabletek,
e-könyv olvasók és laptopok fognak rendelkezésre állni megújult könyvtárunkban.
A könyvtár elköltözése után a következő lépés az Óvodamúzeum fejlesztése. Célunk, hogy a hagyományos múzeumi
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ismeretterjesztő tevékenységet kiegészítve, sokoldalú és
élményszerű kulturális ismereteket nyújtsunk múzeumi
keretek között. Szeretnénk lehetővé tenni, hogy az ide látogatók életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően ismerkedjenek meg a magyar óvodaügy történetével. Fontosnak
tartjuk, hogy felkeltsük a fiatalabb korosztály érdeklődését
is. Célunk, hogy betekintést nyerjenek az egykori óvodák
működésébe, megismerkedjenek a gyermekek múltbeli életmódjával, valamint a családban és társadalomban betöltött
helyzetével. Ehhez hívjuk segítségül a modern kor adta digitális lehetőségeket, többek közt az érintőképernyős ismeretterjesztő terminált és a virtuális valóság szemüveget, melynek segítségével nemcsak elképzelhetik, hanem át is élhetik,
milyen volt a múltban élni.
| Pfiffer Zsuzsanna • BBK Központ igazgató
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AZ INFLUENZA KEZELÉSE
TERMÉSZETES UTAKON
Az előző, decemberi írásban áttekintettük az
influenza megelőzésének természetes lehetőségeit. Mit tegyünk azonban, ha mégis betegek
lettünk?
Mindenekelőtt tisztázzuk az influenza fogalmát. Az influenza egy vírus okozta betegség, amelynek tünetei: hidegrázás, magas (39°C fölötti) láz, nagyfokú levertség, izomfájdalom, fejfájás. Mindezen panaszok hirtelen, minden
átmenet nélkül jelentkeznek. Tekintve, hogy vírusok okozzák, kezelése tüneti, antibiotikummal nem gyógyítható.
Fontos elkülöníteni az influenzát az egyszerű náthától
(megfázástól). A nátha tünetei lassan, fokozatosan alakulnak ki, hőemelkedéssel vagy alacsony lázzal jár, nem kíséri
fej- és izomfájdalom, és vezető tünete lehet a tüsszögés.
Influenza esetében elsősorban a nyugodt, gyógyító környezetet kell biztosítani a beteg szervezet számára, hogy a megtámogatott immunrendszer leküzdhesse a kórt. Tennivalók:
• A betegséget ne vegyük félvállról! Fontos az ágynyugalom és a bőséges folyadékbevitel. Ne menjünk munkába,
a gyerekeket ne engedjük iskolába, óvodába. Biztosítsunk ingerszegény, nyugodt környezetet a betegnek, szeretetteljes
gondoskodással vegyük körül, függetlenül az életkorától.
• Takarózzunk be mindig. Gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról. Igyunk sok hársfavirág- és bodzateát, köhögés esetén
kakukkfűteát. Fogyasszunk gyümölcs- és zöldségleveket.
• A böjtölés, a koplalás a javunkat szolgálja, rengeteg energiát tudunk „átcsoportosítani” az emésztésből az öngyógyító folyamataink irányába. Gyermekeink étvágytalansága a
szervezetük természetes jelzése, ne akarjuk őket mindenáron egy-egy falattal „megerőszakolni”. (A betegség miatti
súlyvesztésüket gyorsan pótolják majd.)
• Amennyiben ételt veszünk magunkhoz, teljes egészében kerüljük a tejet és mindennemű tejterméket. Ezek
ugyanis mind hurutosítanak, meghosszabbítják a betegségünket. Étkezzünk diétásan (gyenge zöldségleves, barna rizs stb.)
Ne együnk olajos magvakat, csokoládét, fehér cukrot tartal-

mazó édességeket.
• Növeljük a C-vitamin bevitelünket akár napi 5000 mgig. (Gyermekek adagját is felemelhetjük 1000-2000 mg-ra).
Az aszkorbinsavat 2-3 részre osztva szedjük be.
• A láz a szervezet reakciója a fertőzésre. Testhőmérsékletünk
emelkedése 1°C-al az immunrendszerünk hatékonyságát megduplázza. Ebből kifolyólag ne a lázcsillapítás, hanem a láz követése legyen a dolgunk. Amíg a testhőmérséklet emelkedik, a
beteg legyen jól betakarva, és igyon, amennyit csak bír. Ameddig hidegek a végtagok, addig a láz emelkedik. A lázmenetet
megsegíthetjük meleg lábfürdővel, illetve citromos vagy meleg
árnika eszenciás csukló-borogatással. Nyugtalan gyerekeknél
vigyázzunk arra, hogy ne takarózzanak ki. A szobában gondoskodjunk a rendszeres szellőztetésről, de kerüljük a huzatot.
• A lázcsillapítást csak akkor szabad elkezdeni, ha a láz
elérte a tetőfokát, és a végtagok már nem hidegek. Ilyenkor végezhetünk hűtő lábszárborogatást. Hatékony a hűvös
lemosás, a langyos fürdő. A fürdőkádba előbb a testhőmérséklettel megegyező meleg vizet kell engedni, utána kell ezt
lassan, fokozatosan lehűteni. Gyermekeknél hűtőfürdőt csak
akkor alkalmazzunk, ha ez nem kellemetlen nekik.
• Gyermekeknek influenza esetén soha ne adjunk szalicilát
tartalmú (pl. Aspirin, Kalmopyrin) lázcsillapítót, mert
keresztreakció miatt súlyos (akár halálos) agy- és májkárosodás léphet fel (Reye-szindróma)!
• 40 °C fölötti láznál azonnal forduljunk orvoshoz, gyereknél hívjunk mentőt!
• Felmenő láznál, de akár a betegség későbbi szakaszában is
érdemes beöntést végezni. Felnőtteknél 1 liter, gyerekeknél
1-2 dl kézmelegre lehűtött kamillateával látványos közérzetjavulás érhető el. Esetenként többször megismételhető.
• Borogatások, pakolások. Mellkasra citromos vagy sós
vizes, köhögéskor savanyú káposztás; torokfájáskor előbb
hagymás, később túrós pakolások javallottak.
• Száraz köhögéskor a váladék felszakadásáig szedjünk lándzsás útifű szirupot, utána elég az inhalálás.
Az influenzához való felelősségteljes hozzáállás nemcsak
megrövidíti és megkönnyíti a betegség lefolyását, hanem
csökkenti a szövődmények kialakulásának a lehetőségét és
a fertőzés terjedését.
| Dr. Papp Huba

TUDTA?

A C-vitamint nem lehet túladagolni, mert a nagy adagok szájon
át történő felvételekor csökken a belekben a felszívódás. Extrém
nagy mennyiségű vitamin (10 g/nap) híg székletet okozhat, ekkor
csökkenteni kell a bevitelt. Súlyos betegségeknél, fokozott igények
mellett akár 10 g-nál jóval magasabb C-vitamin mennyiséget
is hasznosítani tud a szervezet, anélkül, hogy kialakulna a
hasmenés. Azt pedig nem sikerült bizonyítani, hogy a magas
C-vitamin bevitel vesekövek kialakulásához vezetne. Hosszabb
idejű nagy adag C-vitamin szedése után az adagolást fokozatosan
kell abbahagyni, különben hiánytünetek alakulhatnak ki. Jó
tudni, hogy a C-vitamin megtámadhatja a fogzománcot. Ezért a
C-vitamin pezsgőtabletta vagy egyéb készítmény bevétele után
alaposan öblítsük ki a szájunkat vagy mossunk fogat.
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2017 A MARTONVÁSÁRI
BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

SIKEREINK

Ha egy iskola életének sikerességét, eredményességét nézzük, sokféle szempont alapján értékelhetünk. Természetesen
büszkék vagyunk azokra a tanítványainkra, akik különféle
versenyeredményekkel gazdagították iskolánk hírnevét. Köszönjük az őket felkészítő pedagógusok munkáját, és a szülők áldozatos segítségét, hiszen ezek az eredmények csak
együttes munkával valósulhatnak meg. A sikerek mögött támogató, segítő szülők és pedagógusok állnak, akik felkészítik
diákjainkat a versenyekre. Érmek tekintetében (1-3. helyezés) iskolánk mérlege: 2 Kárpát-medencei, 5 országos, 4
megyei, 22 területi döntős egyéni eredmény, ezen kívül
8 csapat helyezés, amiben 40 diákunk vett részt. Levelezős versenyekben 20 diákunk és 2 csapatunk ért el
kiemelkedő helyezést.
Országos és megyei helyezettek:
KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐK
• Himnusz szavalóverseny:
Herlinger Kata, 7. évfolyam – 3. helyezés
• Simonyi Zsigmond Szövegalkotási pályázat:
Rezessy Júlia Sára, 8. évfolyam
ORSZÁGOS DÖNTŐK
• Papírcsodák – Országos kézműves pályázat:
Fekete Adél – 3. hely
• Versünnep Országos Gála: Nagy Lázár – különdíj
• Kazinczy – Szép Magyar Beszéd:
Rezessy Júlia Sára – arany Kazinczy-jelvény
• Regősök húrján országos vers- és prózamondó
verseny: Boriszov Tímea – ezüst oklevél,
Rezessy Júlia Sára – arany oklevél
MEGYEI FORDULÓK
• Zrínyi Ilona országos matematikaverseny:
Sachs Beáta, 6. évfolyam – 3.hely,
Gábor Ákos, 8. évfolyam – 4. hely
• Szép Magyar Beszéd: Rezessy Júlia Sára – 1. díj
Vajda Róza – 2. díj
Mindemellett nagyon fontosak számunkra a „láthatatlan”
sikerek, amikor azt érezhetjük, a mindennapok történéseiben sikerült olyan diákjainknak segítenünk, akik vállára olykor többet rakott az élet annál, mint amennyit tizenévesen el
kellene viselniük. Akik gyerekekkel foglakoznak, tudják: a mi
munkánk - jó esetben - hosszú távra szól. Az örömteli, látványos sikerek mellett számunkra az is nagyon fontos, hogy
ott legyünk diákjaink mellett, ha kell, egy szelet kenyérrel,
ha kell jó szóval, olykor azzal, hogy meghallgatjuk őket. Olykor dicsérettel, olykor dorgálással. Azok az utca másik oldaláról átzengett, átmosolygott köszönések, amelyek még a
nyolcadik osztály elvégzése után is megtalálnak bennünket,
a visszajáró, későbbi éveikről szívesen beszámoló diákjaink,
bizony szintén egy – egy érmet jelentenek sokunk számára.

PROGRAMJAINK:

Felsorolni is nehéz lenne mindazon programok számát, amelyekkel igyekeztünk színesíteni diákjaink életét.
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A 2016/2017-es tanévben az Oktatási Minisztérium 3 tematikus hetet is hirdetett. Ezekben a témahetekben a nevelési-oktatási intézmény az adott témával összefüggő tanítási
órákat, foglalkozásokat szervezhet a témahét keretében. Iskolánk különböző évfolyamú diákokkal mindhárom témahétbe bekapcsolódott.
A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetéhez kapcsolódva különféle interaktív foglalkozásokon és előadásokon vettek részt diákjaink. Bár iskolánkban igyekszünk a
lehető legtöbb alkalommal kihasználni a digitális eszközök
adta lehetőségeket, a Digitális Témahéthez csatlakozva
még inkább előtérbe kerültek az IKT eszközök által kínált
oktatási, tanulási módszerek.
A Fenntarthatósági Témahét eseményeibe elsősorban 3-4.
évfolyamosaink kapcsolódtak be. Az osztályok közül volt aki a
tudatos vásárlás szerepével, mások a természet megóvásának
fontosságával foglalkoztak, majd a témahéthez kapcsolódó alkotásokból készült gyönyörű kiállítással zárult a hét.
A Művészetek Palotájának partneriskolájaként lehetőségünk van kedvezményes jegyek vásárlására a Müpa által
szervezett műsorokra, így diákjaink egy-egy csoportjával
mindig örömmel vettünk részt különböző Müpa programokon. (Orgona-expedíció, Zenés mesejátékok, zenetörténeti
programsorozat).
Számos színházi programot szerveztünk a diákoknak. A teljesség igénye nélkül néhány előadás, ahol jártunk: A Pál utcai
fiúk (Vígszínház), Tóth Ilonka (Nemzeti Színház), Harisnyás Pippi
(Pesti Magyar Színház), Az anyu én vagyok (HatszínTeátrum).
Rendhagyó tanórák keretében pl. Nagy Csaba tárogatóművész a tárogatók világába. avatta be 5-6. évfolyamos
diákjainkat. Ellátogattunk többek között a Petőfi Irodalmi
Múzeumba, a József Attila Emlékhelyre, A Terror Házába, a Nemzeti Galériába, az Iparművészeti Múzeumba.
Örömmel láttuk, hogy a jól kiválasztott kulturális programok
emlékezetes programokká tudnak válni.
Diákcsoportjaink ellátogattak a Bűvösvölgy Oktatási Központba, ahol lehetőségük nyílt az infokommunkiációs technika megismerésére, kipróbálására. Sokuk számára feledhetetlen élmény volt az újságok szerkesztése, a reklámfilmek,
kisfilmek forgatása, elkészítése.
Megnéztük a Fehérvár AV19 és az olasz Bolzano összecsapását a fehérváriak által csak Ördögkatlannak nevezett jégcsarnokban. 5. osztályosainknak a Tordas Zoo munkatársai vezettek érzékenyítő programot a segítségre szoruló
emberek és a terápiás kutyák kapcsolatáról. 1.b osztályosaink egy speciális zenei koncerten vettek részt a Pápay
Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Kollégiumban.
Nagy sikert aratott leendő elsőseink és szüleik körében a tavaszi Iskolakóstolgató programunk.
Mint minden évben, most is voltak állandó rendezvényeink, programjaink: különböző témájú tanulmányi versenyek,
nemzeti ünnepeink méltó megemlékezései, zenei világnap,
papírgyűjtés (tavaszi, őszi), klubdélután 5-6. évfolyam, sportdélután alsósoknak, 4-8. évf. bűnmegelőzési program, múzeumi napok, 7-8. évfolyam klubdélután, Beethoven-ünnepély
– az 1. osztályosok fogadalomtételével, adventi játszóház,
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karácsonyi műsor, farsangolás, egészségnap, gyermeknap,
bolondballagás, a nyolcadikosok ballagása.

PÁLYÁZATOK

Iskolánk két nagyobb összegű támogatásban is részesült a
2017-es évben.
Egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázattal iskolánk 40 708 580 Ft összegű támogatást nyert
infrastrukturális fejlesztésre. Az indoklás szerint a szakmai terv összeszedett és jól meghatározott indokrendszerrel
illeszkedik a hazai és Európai Uniós célkitűzésekhez, illetve a
specifikus helyi (Pl.: Fejér Megyei Fejlesztési Terv) céljaihoz is.
A fejlesztés terv megvalósítása során 2018-ban jelentősen
megújul az iskola oktatási tereinek és folyosóinak bútorzata,
beszerzésre kerülnek a tanulók fejlesztését segítő oktatási
eszközök. Megújul a közösségi terek berendezése, valamint a
szabadidős foglalkozások kellemes és hasznos eltöltését segítő játékok beszerzését is terveztük.
Másrészt a NKA - Miniszteri döntés alapján a Martonvásári
Beethoven Általános Iskola kórusának fellépését 2017-18
tanévben a Nemzeti Kulturális Alap 225 000 Ft támogatás-

A SEGÍTŐ HIVATÁS
ELMÚLT EGY ÉVE

		

Városunk területén évtizedek óta létezik professzionális segítő tevékenység, melynek szolgáltatásait egy egységes integrált szolgáltatási
központ biztosítja.
Napjainkra az intézmény sokrétű tevékenységi köre által
kiépült egy biztonságos szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási pillér, mely fontos részét adja az ellátási területét
átszövő szociális hálónak.
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat, mint személyes
gondoskodást nyújtó intézmény társulásos, illetve járási
szinten látja el feladatait az alábbi településeken: Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas, Vál.
Gyermekvédelmi szolgáltatásai pedig kiegészülnek Ercsi
város ellátásával.
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat működése az említett
szociális háló két fontos területére a szociális és a gyermekvédelemre terjed ki.
Az intézményben szociális és gyermekvédelmi szakemberek alkalmazásával segítséget nyújtunk minden olyan családnak, amely átmenetileg vagy tartósan válsághelyzetbe
kerül, családi konfliktusokkal, gyermeknevelési gondokkal
küszködik. Továbbá gondozási szolgáltatást biztosítunk az
otthonukban élő idős, segítségre szoruló és a fogyatékossággal élő emberek, valamint a tanyán, illetve települések külterületein élők részére.
Intézményünk szociális tevékenységének szolgáltatásai:
Házi segítségnyújtás: A szociális gondozó a lakásukon
nyújt - szükség szerint - segítséget azoknak az öregségi
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ban részesítette. A támogatásból a kórus fellépéseinek zenekari kísérete, a kórus egységes öltözete és fellépések utaztatási költségei finanszírozhatók.
A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány
– amely a Beethoven Általános Iskola közösségét támogatja
- az elmúlt évben az alábbi iskolai tevékenységek megvalósításához nyújtott anyagi támogatást:
• tanulmányi versenyek jutalmazása: 275 000 Ft
• kulturális tevékenységek támogatása: 144 000 Ft
• tanulmányi munka jutalmazása: 132 000 Ft
• szociális támogatások: 114 000 Ft
• közösségi rendezvények megvalósítása: 169 000 Ft
• egészségnapi rendezvény: 84 000 Ft
• gyermeknapi programok: 98 000 Ft
• iskolai eszközök, sportszerek beszerzésére: 384 000 Ft
Köszönjük minden támogatónak, hogy adója 1%-val hozzájárult az alapítvány céljainak sikeres megvalósításához. Kérjük, továbbra is támogassanak minket adójuk 1%-val, hogy
alapítványunk továbbra is minél több területen tudja támogatni az általános iskola nevelő-oktató munkáját.
| Rezessyné Zsoldos Erika

nyugdíjkorhatár feletti vagy önmaguk ellátására részben
képes személyeknek, akik az életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, valamint érdekeik védelméhez ezt igénylik, ill. arra rászorulnak.
Idősek nappali ellátása: A saját otthonukban élőknek biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, az igény
szerinti napi étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására.
Támogató szolgáltatás: Ez a szolgáltatás a fogyatékkal élő
személyek önálló életvitelének megkönnyítése érdekében
működik, feladataink között szerepel az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás – személyi szállító szolgáltatás - biztosítása. Az elsődleges célunk, hogy a fogyatékkal élő emberek
olyan segítségben részesülhessenek, amelyek hozzásegítik
az esélyegyenlőségük megteremtéséhez.
A támogató szolgálatunk, évente részt vesz a Fehérvár
- Travel Kft. által - fogyatékkal élők számára - kiírt pályáztatási rendszerben. A pályázatokon elnyert pénzbeli támogatások a fogyatékkal élők saját otthonukban
történő, életvitel javulását elősegítő műszaki átalakításokra
lettek felhasználva (ablakcserére, villanybekötésre, gyógyászati segédeszközök vásárlására, akadálymentesítésre, fürdőszoba felújításra, bútorvásárlásra).
Szociális étkeztetés: Martonvásár város közigazgatási területén biztosított azok számára, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
Tanyagondnoki szolgáltatás: Célja a települések külterületi vagy egyéb belterületi helyek intézmény hiányából eredő
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz és egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
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Intézményünk gyermekvédelmi tevékenységének
szolgáltatásai:
Család és gyermekjóléti szolgáltatás: Ez a tevékenység a
gyermekek mindenek felett álló érdekeit állítja középpontba,
figyelembe véve törvényben elismert jogaikat. Szolgáltatásunk
a gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Család és gyermekjóléti központ: Ezt a szolgáltatásunkat
a Martonvásári Járás teljes területére vonatkozóan biztosítjuk. Feladatunk a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint speciális
szolgáltatások biztosítása. Ezek:
- Kapcsolattartási ügyelet: Biztosítjuk a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra,
együttlétre alkalmas semleges helyszínt felügyelettel.
- Készenléti szolgálat biztosítása: Nyitvatartási időn kívül
eső, hétvégi és munkaszüneti napokon krízishelyzetekben
történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás
nyújtására biztosítjuk ezt a szolgáltatást.
Az ügyeletben hívható telefonszám: 06-20-376-2808
- Javaslattétel hatósági intézkedésre: A család és gyermekjóléti központunk kiskorú gyermek veszélyeztetettségének észlelése során javaslatot tehet a gyámhivatal részére a gyermekek
védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására,
harmadik személynél történő elhelyezésre, tankötelezettsége
teljesítésének előmozdítására, gondozási helyének megváltoztatására, családi pótlék természetbeni nyújtására.
- Pszichológusi tanácsadás működtetése: Hetente egy alkalommal 5 órában biztosítjuk. Fogadó óra péntek 12:0017:00, (előzetes időpont egyeztetés szükséges).
- Jogi tanácsadás működtetése: Havonta egy alkalommal 5
órában biztosítjuk.
Fogadó óra: Minden hónap első hétfője 09:00-13:30 (előzetes időpont egyeztetés szükséges).
„Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat: Az életkornak
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést biztosítjuk azon gyermekek számára, akiknek
szülei/törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzés - miatt, gyermekének napközbeni felügyeletét megoldani nem tudja.

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat
2017. évi prevenciós tevékenysége
• Kéthavonta szervezzük meg és koordináljuk az észlelő és
jelzőrendszeri megbeszéléseket az érintett szakemberek
bevonásával. Ezeken a fórumokon megbeszélésre kerülnek
a településen élők szociális és gyermekvédelmi problémái,
valamint a szakmai munka, közös gondolkodás szempontjai.
Ennek célja, hogy kiskorú gyermek ne legyen elhanyagolva
és veszélyeztetve a szülei/gondviselői által. Valamint kialakult veszélyeztetettség észlelése esetén pedig meg tudjuk
kezdeni a minél korábbi beavatkozást.
• Az ellátásban részesülő családok gyermekei részére egy hetes
időtartamban nyári napközis tábort szerveztünk. A táborban az
általunk ellátott településről összesen 22 fő gyermek vett részt.
• Havonta egy alkalommal szerveztünk ruhabörzét Martonvásáron és az ellátott településeken. Kiváló munkakapcsolatot alakítottunk ki a Martonvásáron működő Katolikus
Karitász munkatársaival. Ennek köszönhetően könnyebben
megszervezhető a célzott adományozás.
• Rendszeresen végezzük a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
által felajánlott, élelmiszerek rászorulók közötti szétosztását.
• 2017. év karácsonya előtt részt vettünk a Tesco és a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület által szervezett „Karácsonyi Adománygyűjtésen”, ahol mintegy 800 kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk össze és osztottunk ki rászoruló családok számára.
• Havonta egy alkalommal szervezünk a településeken fogyatékkal élő emberek számára közösségi foglalkozásokat
(filmvetítés, kirándulás, kreatív foglalkozások), melyeken
rendszeresen részt vesznek gondozottaink.
• Részt vettünk a 2017. évi „Szeretet Vendégség” lebonyolításában, valamint a 2017. évi Jótékonysági Vásár által felajánlott adományok kiosztásában.
• Közreműködtünk helyi vállalkozók által elkészített ünnepi
meleg étel rászorulókhoz történő eljuttatásában is.
Ezúton szeretnénk megköszönni Martonvásáron élő mindazon
magánszemélyeknek, vállalkozásoknak a támogatását, akik az
év során adományaikkal és munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy jobb körülményeket tudtunk teremteni a rászoruló családok életében. Köszönjük a martonvásári Katolikus Karitász
dolgozóinak a segítő együttműködését abban, hogy több nehéz
helyzetben azonnali felajánlásban részesítették ellátottainkat.
Valamint köszönjük az intézményt fenntartó önkormányzatok
– elsősorban Martonvásár város önkormányzatának - támogatását az ellátási területünkön végzett munkában.
| Szabóné Pályi Judit • SZLVSSZ igazgató

ÁLLÁSHIRDETÉS
Játszótéri eszközöket gyártó és játszótereket
építő vállalkozás martonvásári telephelyére
munkatársat keres
- műszaki előkészítő munkakörbe.
Feladatai közé tartozik:
területfelmérés, helyszínrajzok készítése, műszaki rajzok, alkatrészrajzok készítése (2D, 3D); és
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- lakatost, hegesztőt, egyéb fémipari munkatársat.
Feladatai közé tartozik:
játszótéri eszközök fém alkatrészeinek gyártása, alkalmanként
az eszközök helyszíni szerelésében való részvétel.
Bővebb információ és jelentkezés a következő elérhetőségeken lehetséges: info@acerkft.hu, +36 20 313 9957
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Fotó: Vécsy Attila

KEDVES TÖLGYÜNK

termései, novemberben a meleg barnára színeződő, lehulló
lomb, télen pedig a szép szabályos ágrendszer látványa ejtetA JÓ ÖREG CSERTÖLGY SZERETETE
te ámulatba az arra járót. A múzeumba betérve sokan szóvá
HOZOTT ÖSSZE MINDNYÁJUNKAT
is tették, kérdezgették. Milyen fa ez? Ki ültette? Hány éves
lehet? Időzött alatta Beethoven? Ez a csertölgy idevalósi
volt. Ez nem messziről hozott egzótája a kertnek.
Szinte mindenkit aggodalommal töltött el a hír,
A csertölgy Dél-és Közép Európában él, a Dunántúlon a talaj
nagy baj van kedves tölgyünkkel, hatalmas faág
típusától függően a mohos tölggyel, illetve a kocsányos tölg�szakadt le a koronájából a nyár végén.
gyel erdőalkotó. Elterjedését jelzi gyakori előfordulása földrajzi neveinkben: Bakonycsernye, Cserehát. Nálunk az erdők
Ezt követően a kutatóintézet elvégeztetett egy számítógépes
királyi fái a tölgyek, jóllehet az erdészek a csertölgyet nem
vizsgálatot a Garden Fasorfenntartó Kft.-vel, aminek eredmésorolják a nemes tölgyek közé. Ha egy egészséges, vágásérett
nyeként bizonyossá vált: kedves cserfánk menthetetlen, bármicserfát jól rönkölnek és kezelnek, azt az épületbe beépítve
kor leszakadhatnak róla újabb ágak, sajnálatos, de a majdani
úgy számolják, a holt fa 500 évig nem indul korhadásnak. Az
Brunszvik kertben nélkülöznünk kell pazar szépségét.
élő fának nem jut ilyen hosszú idő.
Ez a fa, mint általában a hosszú életű fák, generációkat, s
Fiatal korában a cserfa viszonylag gyorsan növekszik, ám
ebben az esetben bízvást mondhatjuk különböző világokat
úgy 80 éves kora körül alacsony csersavtartalma miatt szákötött össze.
mos gombabetegség támadja meg, korhadásnak indul, ahogy
Ezt a fát, mint szép kis csemetét valószínűleg még a Brunszvika mi kedves fánkkal is történt. A tölgyeket az erő, a hataék vehették észre és ültették ide a kastély közelébe. Vethelom, a tekintély szimbólumának is tekintjük. Tábornokaink
tett rá bizalommal teli pillantást József főherceg is. Egészen
rendfokozatában, számos család címerébizonyos, hogy a Dreher család is várta
ben találunk tölgyfalevelet, sőt a magyar
a java korú fa kiteljesedését. Régi képes„A föld éghez szóló
címer piros-fehér-zöld pajzsát is cserfa,
lapokon látható, úgy alakították ki a kasvalamint olajfaág övezi.
télypark falu felőli oldalát, a virágágyást,
szavai a fák.” Tagore
A világhírű költő Tagore szerint:
hogy bőven maradjon hely a növekvő
"A föld éghez szóló szavai a fák".
lombkoronának.
Akkor mi mit is mondhatnánk? Köszönetet a gyökerei közt
Az ötvenes évektől kezdve már a kutatóintézet vezetőinek
nevelődött rengeteg szarvasbogárért, az ágain tartott malett feladata a csertölgyet egyedileg kezelni, egyre terebélyedarakért, a forró nyári napokon adott árnyékáért, az alatta
sedő koronáját vaspántokkal segíteni, megtartani.
töltött sok kellemes pillanatért, percért, óráért. Ha majd már
A fa szépsége mindenkit megragadott, bármely évszakban
nem lesz a fa, megőrizzük emlékét. Volt itt egyszer egy gyöis látogatott el ide. Nyáron a laza, terebélyesen szétterülő,
nyörű, hatalmas büszke csertölgy.
| Molnár Dénes
egész késő őszig sötétzöld lombja, októberben csinos makk-

A KÖZMŰVELŐDÉSBEN
DOLGOZÓK KÖSZÖNTÉSE

			

Egy település mindennapjaiban a sokszínű közösségi és kulturális élet olyan, mint az egészség egy ember életében: ha rendelkezésre áll,
azt magától értetődőnek tekintjük, hiánya viszont húsbavágó űrt hagy bennünk.
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A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ munkatársai
által megvalósított programoknak kulcsszerepük van abban, hogy Martonvásár egy sokszínű és szerethető kisváros, ahol mindenki otthon érezheti magát. Városunk
Képviselő-testülete és a martonvásári emberek nevében
is szeretnénk megköszönni nekik, hogy egész évben lelkiismeretesen dolgoznak településünk közösségi, illetve
kulturális életének megszervezéséért.
| Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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PÁPAY-S HÍREK

			

A Pápay Ágoston Általános Iskola Készségfejlesztő Iskola és Kollégium elmúlt évéről.
Intézményünk tanulólétszáma 104 fő.
Fejér megye, s a szomszédos Pest megyei településekről érkező értelmileg akadályozott, súlyosan halmozottan sérült,
autizmussal élő tanulók bentlakásos nevelését-oktatását
32 gyógypedagógus értő és szerető tevékenysége mellett,
12 gyógypedagógiai asszisztens 15 gyermekfelügyelő, s 6
technikai dolgozó áldozatos munkája segíti.
Főbb szakmai eredményeink:
Nem könnyű kiemelni néhány elemet sokrétű szakmai tevékenységünkből, de az alábbiak joggal szerepelhetnek e címszó alatt:
• Több mint 1 évtizede működik intézményünkben az ún.
Munkahelyi Gyakorlat Program, mely eredményes eszköz
az értelmileg akadályozott tanulók munka világába történő
bevezetéséhez. Jelenleg 7 környékbeli munkáltatóval működünk együtt. Ezúton is köszönjük: az AK Nyomda Kft, a
Coop ABC, Makler Kft, a tordasi Feldhoffer Virágkertészet,
Növényfajtakísérleti Állomás és a Gesztenyés Egyesített
Szociális Intézmény együttműködését!
• 2006 óta Öko-iskolaként, s 2012 óta „Örökös öko-iskola”
cím birtokosaként széleskörű környezettudatos tevékenység
szövi át mindennapjainkat.
• A sokoldalú élménybiztosításon túl – évről-évre a gánti
székhelyű Fecskepalotában biztosítunk erdei iskola keretében közvetlen tapasztalatszerzést növendékeinknek.
• Összetett funkciójú intézményünkben hangsúlyos szerepet kap a tehetséggondozás, mivel valljuk, hogy a sérült
fiatalok is mindannyian tehetségesek valamiben. Ennek kibontakoztatására – széleskörű pályázati tevékenység mellett
– országosan is egyedinek tekinthető módszereket (Ulwilamódszer, csengettyűs-módszer, kempo) is alkalmazunk a
néptánc-oktatás, bábozás mellett.
• Gazdag terápiás lehetőségek biztosításával igyekszünk neveltjeink hátrányait csökkenteni. Gyógylovaglás,
gyógyúszás, kutyaterápia, festés-, és hangtál-terápia mellett
a közelmúltban átadott Snoezelen-szoba biztosította terápiás
lehetőség gazdagítja kínálatunkat.

AZ ÁLOMBÓL
VALÓSÁG LETT!
JÓTÉKONYSÁGI EST
AZ ÉRTELMILEG SÉRÜLT
GYERMEKEK JAVÁRA
A több hónapos előkészítő tevékenységet követően december 15.-én jótékonysági estet rendeztünk a település Kulturális Központjában.
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Az ősz folyamán diákjaink 10 alkalomból álló kajaktréningen
vehettek részt Budaőrsön a Szent Vitus Alapítvány támogatásában a Ntone Events szakembereinek közreműködésével.
• E tanévben elnyertük az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet, melynek révén 5 szakmai területen – környezeti nevelés, munkahelyi gyakorlat program, erdei iskola,
speciális tehetséggondozás, Alternatív Augmentatív Kommunikáció – adhatjuk tovább szakmai tudásunkat.
• Széleskörű szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, melyet külföldi szakmai partnerek irányába is kiszélesítettünk.
• A szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét tudatosan és folyamatosan fejlesztjük. (nyílt nap; üzenő-füzet;
iskolaújság; hírlevél; ötletláda; családlátogatás; rekreációs
családi hétvége, stb.). Kiemelést érdemel közülük „Szülőklub” rendezvénysorozatunk, melynek keretében a különféle
tematikus napokat kötetlen együttlétek színesítik.
Nem könnyű ma egy összetett funkciójú intézmény működése/működtetése.
Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy szeretetteljes légkörben, - a tanulók egyéni képességeit leginkább
figyelembe véve - sokoldalú fejlesztést biztosítsunk a
ránk bízott gyermekeknek.
A tanórákon túl is igyekszünk sok-sok lehetőséget kiaknázni – alapítványi támogatást, partneri együttműködéseket, pályázatokat – melyek segítségével élménytelivé
tudjuk tenni a hétköznapokat.
Tevékenységünkről részletesebben honlapunkon is tájékozódhatnak. http://www.mvdiakotthon.sulinet.hu.
| Orbánné Molnár Anikó • igazgató

„Együtt-Értük” Alapítványunk szervezésében egy új
kezdeményezésünket indítottuk útjára – hagyományteremtő szándékkal.
Célunk az volt, hogy rohanó világunkban megálljunk,
s megállásra késztessük környezetünket is. Advent
időszakában egy ünnepre hangoló, valódi töltekezést
biztosító estet álmodtunk meg.
Az álomból valóság lett!
Vendégeink, meghívottjaink megtöltötték a színháztermet.
Programunkat 6 órakor – tanulóink kézműves termékeiből
összeállított - kiállítással indítottuk, melyet Csengettyűs
csoportunk játéka tett hangulatosabbá.
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Ezt követően – immár a színházteremben – Eötvös József
gitárművész és Prima Primissima-díjas tanítványa, Szalay
Lotti koncertje következett.
A vacsora mellett az est további műsorszámai az alábbiak voltak:
- a százhalombattai „Felhőjáró” mozdulatszínház előadása,
- Szabó Andris (nem látó fiatalember) zenés műsora,
- Farkas Gergő gitár-, és ének szólója.
A műsorok sorát az ÉTA Szövetség díjátadó ceremóniája szakította meg. A Szövetség ügyvezetője, s alelnöke adta át az ÉTA
ezévi díját Martonvásár Polgármesterének, köszöntve egyúttal
az Alpolgármestereket, s Farkas Erzsébet Képviselő Asszonyt
is. Az erdélyi származású Sándor János címer-faragásaival
mondtunk köszönetet a városvezetésnek a sérült gyermekek
ügye iránti nyitottságért, támogatásért. Jótékonyági estünket a
„Színvarázs” Uwila zenekar hangulatos műsora zárta.

Rendezvény főbb támogatóinak ezúton mondunk köszönetet:
ÉTA Szövetség, Szentgáli Tamás és családja, Csák Zoltán és
családja, Eötvös József / Szalay Lotti, Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ, Makler Kft., Postakocsi Étterem,
Vabrik Ferenc, Kramár és Társa Kft., KRE-NA Food Kft.
A bevételből (771.000Ft) egy mozgássérültek és halmozottan sérült gyermekek által is használható játszótéri játék
beszerzését tervezzük.
Köszönöm kuratóriumi társaim önzetlen segítségét,
önkénteseink vállalásait, hiszen több tucatnyi személy
munkálkodott azon, hogy rendezvényünk céljai megvalósulhassanak!
| Orbánné Molnár Anikó
az „Együtt-Értük” Alapítvány kuratórium elnöke

A „FELHŐJÁRÓK”
LESZÁLLTAK KÖZÉNK,
HOGY ÖRÖMÖT
SZEREZZENEK

			

Jótékonysági vacsorára invitált bennünket –
szép meghívóval – a Pápay Ágoston Általános
Iskola Készségfejlesztő Iskola és Kollégium testülete és az „Együtt-Értük” Alapítvány, Városunk Színháztermébe. 2017. december 15.-én.
Örömmel mentünk, hiszen tudtuk, hogy kikért jelenünk
meg, hogy részt vegyünk a segítésben.
Gyönyörűséges meglepetések sora várt ránk.
A kiállítás sokszínűsége, változatossága. Számtalan technikát alkalmaztak a gyerekek, és ez nemcsak az ő ügyességüket, hanem tanítóik, nevelőik sokoldalúságát, gyerekeik szeretetét is tükrözi. A Csengettyűs zenekar szépséges hangjai
és a gyerekek megfeszített figyelme a gyönyörködés mellett
a könnyeket is kicsalta szemünkből.
A terített asztalok látványa, fenyőfaszerű elhelyezése. A helyünket jelölő gyertyácskával, fenyőággal, díszített almák,
melyben szívformájú táblácskára írt nevünk igazított el bennünket, hová és kikkel ülhetünk le a vacsorához. A látvány
felemelő szépségű volt.
A vendégeket az Alapítvány Elnöke (Orbánné Molnár Anikó)
és az est Háziasszonya (Szabóné Torda Csilla) köszöntötte,
meghitt szeretettel, örömmel. Felváltva informáltak bennünket nemcsak a műsorról de munkájukról, eredményeikről, miközben vetített diákon láthattuk, milyen sok élmén�nyel szereztek örömöt a fogyatékkal élő gyermekeknek, az
Iskola és az Alapítvány. Majd a műsor kezdődött, mely át
meg át szőtte a vacsora fogásai közötti várakozási időket.
A Martonvásáron élő Eötvös József gitárművész és tanítványa Szalay Lotti koncertjével nyitott a műsor (milyen kár,
hogy nem hallhatjuk többször Őt, Őket.)
A fellépők között –a martonvásári iskolások előadásain kívül
– vendégek is voltak: „Felhőjáró” mozdulatszínház SzázFORUM MARTINI / 2018. JANUÁR

halombattáról, Szabó Andris (nem látó fiatalember) zenéjével és saját szerzeményű dalaival, Farkas Gergő az itteni
iskola neveltje gitár és ének szólóval, majd a szintén „hazai”
gyerekekből álló ULWILA zenekar zárta a műsorfolyamot.
Mi pedig csak csodálkoztunk, nevettünk és könnyekig meghatódtunk mindazon, amit a fogyatékkal élő gyerekek nekünk ajándékoztak magukból: örömmel és erőfeszítésekkel,
ünnepi ruhában, ünneplő lelkeikkel.
A bőséges vacsorát az Iskola munkatársai által készített finom sütemények, desszertek ízével zárhattuk, üdítő italokkal s a VABRIK pincészet ajándékba kapott boraival olthattuk szomjunkat.
A jótékonysági vacsora magas szervezettségű, minden információval szolgáló, hatalmas élményeket adó ajándék volt
minden részvevőnek. Az Alapítvány Elnökének, (Orbánné
Molnár Anikó Igazgató Asszonynak), s segítőinek egyik célja
teljesült: „…megálljunk, s megállásra késztessük környezetünket is, Advent időszakában, egy ünnepre hangoló, valódi töltekezést biztosító esttel….”
Sokan igyekeztünk a kijelölt doboz felé adományainkkal,
hogy a másik cél is teljesülhessen. Nagyon megérdemlik a
gyerekek, a munkatársak, az Intézmény a segítséget.
Elköszönésnél mégis mi kaptunk még ajándékot, kerámia almát szépen csomagolva, naptárt, s az Alapítvány színes kiadványát. Talán nem is csoda, hogy mi is a fellegekben jártunk
az est szépsége után.
Mi: a gratuláció mellett a szeretet, az ámulat, az elismerés, s
a köszönet, szavaival hálálkodunk az ünnepi élményekért…
| Harcsa Tiborné
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ADVENTI SZERETETVENDÉGSÉG 2017.
Ez évben ismét megtartottuk a hagyományos adventi szeretetvendégséget. Vendégeinknek a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében terítettük meg az ünnepi
asztalt. Az adventi hangulatot teljesebbé tette a második
gyertya meggyújtása az adventi koszorún és a Színvarázs
Ulwila Zenekar által játszott sok szép karácsonyi dal.
Az idén is sok támogatónk segítette, hogy méltóan vendégelhessük meg azokat, akik önhibájukon kívül rászorulnak a segítségre. A már visszatérő adományozók köre – hála Istennek
– évről évre bővül, nagyon jó érzés nekünk, hogy ennyien
tartják fontosnak, hogy segítsenek nekünk. Halászlét, székelykáposztát, babgulyást kínáltunk, süteményekkel, ünnepi

mákos és diós beilglivel, többféle üdítővel, melegborral gazdagítva szolgáltuk ki a résztvevőket. Hála a jószívű adakozóknak, a családok számára 120 nagy csomagot készítettünk, melyek elsősorban tartós élelmiszert tartamaztak.
A távozáskor minden család megkapta a gazdag ajándékcsomagot, a gyerekek az adományként hozzánk juttatott játékokból válogathattak. A családsegítő szolgálat gépkocsijai
házhoz szállították az ételeket azoknak, akik nem tudtak
személyesen jelen lenni.
Ezúton is meleg szeretettel köszönjük támogatóinknak a
megvendégeltek nevében is a segítséget. 45-en vannak, az
újság hasábjain nem tudjuk Őket felsorolni helyszűke miatt,
neveik megtalálhatók az interneten városunk honlapján.
A szervezők, Süle Rózsika, Kántor Ildikó és Dobos Lajos
nevében
| Farkas Erzsébet

			

MI TÖRTÉNT 2017-BEN A
SZENT ANNA PLÉBÁNIÁN?
Az elmúlt év sok szép képet hagyott emlékül. A farsangi
mulatság, a nyári táborok vidám percei mellett szívesen emlékezünk a Zoltán atyával eltöltött első közös Húsvétunkra,
a megújult úrnapi körmentre, a Szent Anna-napi búcsúra, az
elsőáldozás és a bérmálkozás meghitt pillanataira. Nagy örömünkre lehetőségünk nyílt a közösségi házunk felújítására,
amelynek megáldását gyönyörű ünnepséggel köszöntöttük.
E naptól fogva a közösségi házunknak neve is lett: Szent IstA Kalász karácsonyi alkalmára meghívtuk Pázmány Ágnest,
ván Közösségi háznak hívjuk. Ebben az évben ketten végeza váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanárát, aki egy
ték el a lelkipásztori munkatársi képzést: Kreutzer Richárd
csodálatos, vetített képes előadást tartott
és Lipovics Tamás vállaltak szolgálatot
„Az Angyali üdvözlettől a három kiráa plébániánkon.
lyokig"
címmel.
Az advent meghittségét a hajnali rorate
KÖZÖSSÉGEINK
Nagy
feladat
minden évben a gyerekek
misék jelentették. Sokan kezdték itt a
Karitász
számára
a
karácsonyi
misztériumjáték
napjukat, erőt merítve a feladatokhoz.
Kalász – Katolikus Asszonyok,
betanulása.
Ebben
az
évben
40 gyermek
Péntekenként a gyermekeket kakaó és
Lányok Szövetsége
vett
részt
benne.
Máriát
idén
Kreutzer
kalács várta utána a közösségi házban.
Anya-baba klub
Johanna,
Józsefet
Somogyi
Marcell
Több délután rendeztünk mézeskalácsFelnőtt-hittan
alakította.
Tehetséges
gyermekeinknek
sütést is a gyerekeknek a gyönyörű új
MÉCS Családközösségek
hála az előadást hat szólót éneklő szekonyhánkban, ahol a kis cukrászok nem
négy helyi csoportja
replő – Wagner Viola, Szabó András,
csak sütötték és kóstolták a remekműBeke Éva Otília, Kreutzer Johanna,
veket, hanem felajánlották a mézeskaláAZ EGYHÁZKÖZSÉG
Gyulay Lili és Somogyi Marcell – ilcsokat a Karitász szeretetcsomagjaiba is,
ÉLETE SZÁMOKBAN
letve
öt gyermek – Trunki Péter, Beke
amiket többségében egyedülálló idősek
34 keresztelő
Éva
Otília,
Lipovics Ráhel, Jáky Júlia,
kaptak.
15 elsőáldozó
Lestyán
Júlia
- hangszeres játéka tette
Kiemelkedő esemény volt advent idején
9 bérmálkozó
felejthetetlenné.
a lelkinap. Délelőtt a gyerekeké volt a
10 esküvő
Az új év küszöbén nagy várakozással teterep. A különböző korosztályoknak szó26 temetés
kintünk Martonvásár idei nagy projektjéló előadásokat tartotta, közben a többi
re, a kastélypark felújítására, mivel ez a
gyermek karácsonyváró kézműves fogtemplomunk előtti kertrészt is érinti. Az ünnepeink szertarlalkozáson vett részt. Végül a Mikulás is meglátogatta őket.
tásait megpróbáljuk a munkálatok folyamatához igazítani
A délután pedig a felnőtteké volt, ahol tartalmas lelki készüés kíváncsian várjuk a végeredményt. | Szilágyi Melinda
lődésben lehetett része az érdeklődőknek.
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„RÉGI IDŐK FOCIJA”

			

GOMBFOCI MARTONVÁSÁRON

Nemrégiben Szabó János úrral beszélgetve, úgy
gondoltam, másoknak is tudniuk kell, hogy létezik egy kis csapat, akik töretlen lelkesedéssel
ápolnak egy több mint 60 éves martonvásári
hagyományt.
Ez a társaság heti rendszerességgel összeáll és gombfoci
mérkőzéseket vív egymással. A bajnokságba kedvenc csapataikkal neveznek úgy mint: Real Madrid, Ajax, Anderlecht,
Arsenal, Galatasaray, Ghána, Göteborg, Honvéd, AC Milan
és Zenit. Egy-egy bajnokság sokszor hónapokig tart. A játék
látszólag egyszerűnek tűnik, de jobban megfigyelve látható,
hogy ez egy igen összetett logikai, stratégiai és ügyességi
játék. A csapatokat irányító versenyző, kézzel vagy nyomópálca (“seca”) segítségével mozgatja (“pöcköli”) a játékosokat melyek leginkább egy műanyag karikára hasonlítanak.
A rugalmas műanyagból készült játékosok a mai szabályok
szerint maximum 5 cm átmérőjűek lehetnek és magasságuk
nem haladhatja meg a 1,5 cm-t. A nyomópálca mérete anyaga és formája különböző lehet, hogy az adott helyzet megoldásához minél jobban megfeleljen. A szabályok rendkívül
futballszerűek és játék közben egy focimeccs érzetét keltik.
A játék az 1910-es években fejlődött ki Magyarországon és
népszerűsége a futballéval együtt nőtt. A neve onnan ered,
hogy eleinte a csapatok nagyobb kabátgombokból készül-

tek a labdát pedig egy kisebb gomb jelentette. A korabeli
versenyzők a gombok széleit megcsiszolták a hatékonyabb
irányítás érdekében. A továbbítást akkoriban “pöcköléssel”,
vagy egy fésű élének rányomásával oldották meg. A szabályok ekkor még nem voltak egységesek. Az 50-es években
klubbok alakultak és 1961-re sikerült a szabályokat is egységesíteni. A játék 1989-ben vált sportággá, hivatalos neve
„szektorlabda”.
Martonvásáron Tóth Iván és Szabó Ferenc játékát csodálva ismerkedhettek meg a gyerekek ezzel a játékkal az 50-es
években. 1963-ban hivatalosan megalakult a martonvásári
gombfoci csapat. A 80-as évek közepéig rendszeresen szerepeltek Budapesten, Pécsen, Komlón, Vácon, Komáromban
is versenyeken. Sokszor még karácsonykor is összegyűltek
focizni. 1957 óta az összes mérkőzésükről készül feljegyzés.
Habár jelenleg hivatalos egyesület nem működik Martonvásáron, játékosaink közül többen is szerepelnek a hazai első és
harmad osztályú bajnokságokban a Szombathely és az MTK
színeiben. Jó lenne újraszervezni a helyi egyesültet, de ahhoz
a jelenlegi versenyzői létszám nem elegendő. Pedig a játék
kiváló szórakozást nyújt gyerekek részére, egyúttal fejleszti a
logikai és stratégiai készségeket, a kézügyességet és a szemkéz koordinációt. Ha valakinek ezek után kedve támadt a
játék kipróbálásához látogasson el kedd esténként az iskola
aulájába ahol fél 6-tól kezdődnek az „edzések”!
Sok sikert, kitartást, jó játékot kívánunk a mai gyerekek számára már alig ismert sporthoz Tóth Ivánnak , Szabó Jánosnak, Szabó Csabának, Aradi Lászlónak, Serák Györgynek és Rácz Ferencnek.
| Hargitai Lászlóné

A JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani MINDENKINEK, aki szívét-lelkét beletette ebbe a vásárba és esténként
az Óvodamúzeum alagsorában vagy otthon gyönyörű díszeket, finom édességet készített. Köszönjük a BBKK vezetőségének, hogy a Mesejáték bevételével támogatott minket.
A vásár bevétele: 670.900 Ft
A Mesejáték bevétele: 37.600 Ft
A kemencénél árusított kenyérlángos és tea bevétele: 72.000 Ft
Idén a tartósan beteg embereket és a fogyatékkal élőket támogattuk. 28 család kapott 15.000 Ft értékben ajándékutalványt családonként. Támogatni tudtunk még 24 gyermeket
a Pápay Ágoston Iskolában, akik a házakban laknak. Ők
10.000 Ft-ot kaptak fejenként. Az elmúlt évekhez hasonlóan
a Karitász munkáját 50.000 Ft-al támogattuk. A megmaradt
összeget a jövő évi alapanyag költségre tartalékoltuk. Én ismét jól éreztem magam ebben a 2 hónapban, amíg készülődtünk! Összetartozást és kitartást tapasztaltam! Lányok még
10 hónap és újra kezdjük!
A szervezők nevében:
| Miks Anikó
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MIKULÁS FUTÁS
2018.12.09-én szombaton tartottuk meg a Havasi Gyopár
Futó Egyesületünk Mikulás futását a martonvásári kastélyparkban. A célunk az volt, hogy népszerűsítsük a futást
kicsiknek és nagyoknak, valamint mosolyt csaljunk a gyermekek arcára egy kis ajándékkal és a Mikulás személyes jelenlétével. Mindenki jól érezte magát, sok vidám tekintetet
láthattunk, ami igazán szívet melengető érzés volt. Összejövetelünkön a székesfehérvári Family Tree egyesület tagjai Janota Zoltán 15-szörös Ironman és erőnléti szakértő,
edző, személyes képviseletével, valamint a százhalombattai
SZVISE tagjai is megtiszteltek bennünket!
Köszönjük mindenkinek a jelenlétét, segítségét és támogatását! „Mert jónak lenni jó!” | www.havasigyopar.com
| Szigetvári-Surányi Edina Barbara
Havasi Gyopár Futó Egyesület titkára
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KÖNYVAJÁNLÓ
AGATHA CHRISTIE:
GYILKOSSÁG AZ ORIENT EXPRESSZEN
Agatha Christie-t nem véletlenül nevezik a
„krimi koronázatlan királynőjének”. Élete során
több, mint 80 detektívregénye látott napvilágot,
ezzel a legtermékenyebb írók közé sorolható. A
titkozatos sytlesi esetet – mely első regénye –
1920-ban adták ki, és ebben a történetben mutatta meg az olvasóknak az általa teremtett tökéletes nyomozót, Hercule Poirot-t.
Amit Poirot-ról megtudunk a regények alapján: belga magándetektív, akinek nagyon jellegzetes külseje van. Alacsony
termetű, ápolt bajszú férfi, akinek az öltözködése mindig
rendkívül elegáns. Előtte nincsen titok, a legképtelenebb
helyzeteket is mindig megoldja, segítségül hívva „kis, szürke
agysejtjeit’”.
Christe számos művét vitték filmvászonra, és kedvenc nyomozóját olyan legendás alakok játszották, mint David Suchet,
Albert Finney és Kenneth Branagh (a 2017-es változatban).
A Tíz kicsi néger mellett számomra a Gyilkosság az Orient
Expresszen című műve volt a legemlékezetesebb.
A történet egy Közel-keleti ügy lezárása után (Gyilkosság
Mezopotámiában) játszódik. Főhősünk úgy tervezi, hogy
Isztambulban tölt pár napot, majd úgy indul haza Angliába. Természetesen semmi nem alakul a tervek szerint, egy
sürgős eset miatt azonnal Londonba kell mennie, így köt ki
ott, ahol a legkevésbé számítanak rá: az Orient Expresszen.
A vonaton tehetősebbnél tehetősebb személyek utaznak, és
szinte minden náció képviselteti magát. Valójában ez lesz
többek között az első nyom, ami felkelti Poirot érdeklődését,
hiszen az, hogy ennyire különböző személyiségek ugyanazon
a helyszínen, ugyanabban az időpontban gyűlnek össze, felettébb gyanús. Christie a műveiben főként a cselekményre
és a párbeszédekre helyezi a hangsúlyt, de így is tökéletesen
bele tudjuk élni magunkat a történetbe. Lelki szemeink előtt

láthatjuk az impozáns vonatot, átélhetjük a fülkék kényelmét, hallhatjuk a halálsikolyt, és zsigereinkben érezhetjük
a rettegést, mely körbelengi a téli éjszakában elakadt mozdonyt.
A gyilkosság ténye ismert: Edward Ratchett régiségkereskedőt 12 késszúrással meggyilkolják az éj leple alatt a saját fülkéjében. Poirot vonakodva bár, de végül elvállalja az
ügyet. Gyanítja, hogy a gyilkost az első osztály utasai között
kell keresni. Sorba vesz mindenkit, átnézi a tetthelyet és a
holttestet, majd megkezdődnek a kihallgatások. Az idő neki
dolgozik. Nem véletlenül lett ez a szerző egyik legsikeresebb
és legnépszerűbb regénye. Tulajdonképpen minden megvan
benne, amire az olvasók vágynak: titkok, feszültség, gyilkosság, első olvasatra ismeretlen indíték, és a gyanúsítottak
megdönthetetlennek látszó alibijei. Az egész történet hihetetlenül összetett, az olvasó együtt nyomoz Poirot-val. Mindenki gyanúba keveredik, ugyanakkor mindenki előáll egy
olyan dologgal, ami eltereli a figyelmet róla. Ez a végtelen
körforgás megy egészen a könyv végéig, és olyan fordulattal
zárul, amire senki sem gondolna.
Mivel a párbeszédekre van építve a történet, többet nem is lehet elmondani róla, azzal elárulnám a végkifejletet. A történet
logikusan, lépésről lépésre építkezik, és számomra az a legnagyobb erénye, hogy egészen a végéig fogalmam sem volt arról,
hogy ki a gyilkos. Manapság már nehéz ilyen krimit találni.
Általában a könyv és a film felénél már tudja az ember, hogy
mi történt, és hova fog kifutni a cselekmény. Hihetetlen, hogy
az írónő végig az orránál fogva vezeti az olvasót, hogy aztán a
végén jól átverje.
Aki nem olvasta még a könyvet, annak mindenképp ajánlom,
aki pedig olvasta, az nézze meg a 2017-es filmváltozatot,
mert igazi kuriózum. Filmadaptáció esetében – főleg ha egy
igazi klasszikust dolgoznak fel – elkerülhetetlen a könyvvel
való összehasonlítás. Én megnéztem a filmet is, és jó pontként a számlájára írható, hogy a pompás látványvilág ellenére színész és dialógusközpontú maradt. Modernség ide vagy
oda, képes volt megőrizni az archaikusságot, és visszahozta
a régi krimik hangulatát.
| Takács Réka

VAN MÁR
MARTONVÁSÁRI
FOTÓKKAL
KÉSZÜLT SZÍNES
FALINAPTÁRA?
Ha nincs, az Óvodamúzeum
infópontján támogatás
ellenében a 2018-as falinaptár
még beszerezhető!
A támogatás a Martonvásári
Kulturális Egyesület bevételét
képezi.
FORUM MARTINI / 2018. JANUÁR
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KERTBARÁTOKNAK
A kertben most nem sok dolgunk akad. A meleg
szobában sokaknál még ott van a fenyőfa, az
asztalon gőzölög a forralt bor és a sütőben puhuló sütőtök illata öleli körbe a családot.
A téli esték a meghitt beszélgetések, adomázások, borozgatások időszaka. A természethez visszaforduló ember számára
ez a boldogság az igazi ünnep, a feltöltődés.
Január az év leghidegebb időszaka. Átlaghőmérséklete -1 0C,
de előfordulhatnak mínusz 10 fokot meghaladó értékek. A
gyakori havas napokat, enyhe napok válthatják fel. A fák
alatt rigók futkároznak szegényes ebédjüket keresve.
A kertész számára ez a számvetés és tervezés időszaka. Tapasztalataink felhasználásával tervezzük meg egész évi tennivalóinkat, vegyszer, eszköz és szerszámigényünket. Szerezzük be a szükséges mennyiségeket. Érdemes nagyobb
tételben vásárolni. Már most rendeljük meg a tavaszi pótlásokhoz szükséges oltványokat /tavasszal már korlátozott választékból válogathatunk/.
Száraz napokon kaparóvasak és drótkefe segítségével a fák
és szőlőtőkék kérgének tisztogatását lehet elvégezni. Ha sok
gyümölcsfánk van, meg lehet kezdeni az almafélék metszését. Jellemző koronaforma a sudaras, ágcsoportos, de számos
más változat is előfordul. Szinte minden termőrész (dárda,
termőnyárs, termőbog) megtalálható. Csak tiszta és éles
szerszámokkal dolgozzunk. Ügyeljünk a termőrészek egyensúlyára. Szomorú látvány a túlságosan megkopasztott, vízhajtásokkal teli, gyümölcsnélküli alma- vagy körtefa. A naspolya, birs a hajtáscsúcsokon hozza termését, ezért csak
mérsékelten ritkítsuk a fákat.
A kertben most nem sok dolgunk akad. Ellenőrizzük a betakart
növényeket, pótoljuk a hiányosságokat. Javítsuk ki a támrendszereket. Ha tehetjük, meszeljük le a gyümölcsfák kérgét.

Ezzel a fagyok és korokozók ellen egyaránt védekezhetünk.
Válogassuk át a betárolt terményeket. Semmisítsük meg a beteg darabokat (ne tegyük a komposztba). Csírázzuk le a burgonyát és rendszeresen fertőtlenítsük a tároló helyiség levegőjét.
A pincében gondosan ellenőrizzük a borok fejlődését. Állítsuk be a kénessav szintet. Az apadó hordókat töltögessük fel.
Ne legyen hosszabb ideig darabban a bor. Az üres hordókat
alaposan mossuk ki, majd szikkadás után kénezzük. A hordók felületét mindig tartsuk szárazon, tisztán. Ne tűrjük
meg rajta a penészgombákat. A pince levegőjét szükség szerint, de legalább havonta kénezzük be.
A fagymentes helyen telelő növényeket rendszeresen vizsgáljuk át. Távolítsuk el a beteg részeket. Ritkábban, de bő
vízzel öntözzük. (A muskátlikat alig kell öntözni)
A hagymás növényeket most érdemes hajtatni. Az amarilliszek hagymáit egyszer alaposan beöntözve tegyük meleg
helyre. Nem szabad addig újra megöntözni, míg a hagyma
szélén nem jelenik meg a virágszár. A virágszár megjelenését követően fekete süveget helyezünk rá, ezzel segítjük a
szár megnyúlását. Tulipán és nárcisz hajtatásával is megpróbálkozhatunk, ha biztosítani tudjuk a virágképződés idejére
a tíz fok körüli hőmérsékletet. Szobahőmérsékleten nem
képződik virág. Téli vitaminhiányunk csökkentésére vessünk
zsázsát. Az ablakba helyezett cserepekben két hét alatt megfelelő nagyságú (sziklevél, első lomblevél) növénykék fejlődnek, melyeket a talaj színe felett ollóval kell levágni. A tormánál enyhébb, de hasonlóan csípős íze széles konyhai
felhasználást tesz lehetővé.
| Uhrin Gábor

TAI CHI NYÍLT NAP

			

GERINCTORNA ÉS SELYEMTEKERCSELŐ
GYAKORLATOK

Február 17-én szombaton reggel 8:30-10:30-ig
Martonvásáron a Tóth Iván Sportcsarnokban
tartjuk a Tai chi nyílt napot.
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Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília
Fotó: Turcsányi Erzsébet, Kortyis Dávid, Zalka Ibolya, Vécsy Attila
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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Ezen a nyílt napon a résztvevők a Chen stílussal ismerkedhetnek meg Kovács László Mester interpretációjában, aki
Chen Kuo Wah Nagymester egyetlen európai főinstruktora.
A résztvevők elsajátíthatják az ősi kínai gerinctornát, megtapasztalhatják a selyemtekercselő gyakorlatokat és betekintést nyerhetnek a formagyakorlat egyes elemeibe is.

A nyílt nap végén laoszi, indiai, burmai és kínai teafajtákat kóstolhatnak a résztvevők. Részletes információt a Golden
Tiger’s Kung fu Iskola facebook lapján kaphatnak az érdeklődők.
| Golden Tiger’s

!

FELHÍVÁS
Február 6-án a VHG Kft. elviszi a fenyőfákat,
amik még visszamaradtak karácsonyról.
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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

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

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
FORUM MARTINI / 2018. JANUÁR

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:

FOGORVOSI 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
ELHUNYTJAINK*
Horváth Jenőné / 80 év
Horváthné Katona Ilona Margit/68 év
Jámbor Zoltán / 77 év
Végi Ferenc / 70 év

ÚJSZÜLÖTTJEINK:
Budai Hanna
Halász Lotti Léna
Nagy Zsombor
Kiss Levente
Körtvélyesi Vince
Urschler-Ayoub Noor
Végh Boglárka
Végh László

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

*Rendelkezésre álló adatok alapján.
Elhunytakról illetve újszülöttekről információt
hozzátartozóik tudtával, vagy azok kérésére
teszünk közzé.

MARTONVÁSÁR: január 27., 28.; február 17., 18.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: január 20., 21.; február 10., 11.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: február 3., 4.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812
Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretve tisztelt kollégánk,

TÓTH ZOLTÁN
2017. december 24. napján elhunyt. Szomorúsággal tölt el bennünket a veszteség, hiszen Zoli személyével és a
hivatalban végzett munkájával vívta ki szeretetünket és megbecsülésünket.
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét Martonvásár jegyzője Martonvásár polgármesterének
egyetértésével a közszolgálat halottjává nyilvánította.
Martonvásár Város Önkormányzata és a Martonvásári Polgármesteri Hivatal összes dolgozója nevében
együttérzésünket fejezzük ki feleségének és gyermekeinek, a család gyászában osztozunk.
Martonvásári Polgármesteri Hivatal nevében,
Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
szeretett hozzátartozónkat Csóti (Vári) Editet utolsó útjára elkísérték. Külön köszönjük a Magyar Tudományos Akadémia vezetőinek és dolgozóinak a támogatást, nem utolsó
sorban dr. Czikajló Gyulának áldozatos tevékenységét.
| A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazok számára, akik osztozva velünk mélységes fájdalmunkban elkísérték utolsó útjára
Süle Józsefet. Külön is hálásak vagyunk Dr. Jellinek Kinga
doktornő odaadó segítségért, dr. Czikajló Gyula doktor úr segítő támogatásáért, és azért a rengeteg szeretetért és odafigyelésért, ami a barátok, ismerősök, kollégák irányából felénk
áradt az utóbbi nehéz hónapokban.
| A gyászoló család
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Martonvásár Város önkormányzata nevében,
Dr. Szabó Tibor
polgármester

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, térburkolói tudás; Pályakezdő fiatalember
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, Szent László út
24-ben vagy elektronikusan Vörös Péternél az ugyvezeto@
martongazda.hu e-mail címen várjuk!
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MARTONSPORT 2017
A MartonSport Nonprofit Kft tevékenysége három
területre bontható melyek szorosan összefüggnek:
1. Sportlétesítmények megvalósítása és fejlesztése, illetve
fenntartása és működtetése (Ide tartozik a Horváth Ottó
Sportközpont, a Tóth Iván Sportcsarnok, valamint a Tornaterem is)
2. Labdarúgás és kézilabda utánpótlás nevelés megszervezése és megvalósítása
3. Irodai tevékenység (a feladatokhoz szükséges források
felkutatása, pályázatok írása, beadása, elszámolása, a folyamatos működés feltételeinek biztosítása, adminisztráció,
együttműködés egyéb sportegyesületekkel, bérlőkkel)
A TAO pályázati rendszernek és a jó szándékú vállalkozásoknak köszönhetően minden évben jelentős pénzügyi forrásokat
tudunk előteremteni az utánpótlás neveléshez, illetve a szükséges létesítmény fejlesztésekhez (pl: 2017 év végén érkezett
meg a vadonatúj karbantartó traktor). Ezen csatornán keresztül érkezik a költségvetésünk kétharmad része!
A pályázatokon felül a sportlétesítményeink bérleti díja biztosít további bevételeket. Minden saját bevételt a fenntartási
és működési költségekbe, illetve az új pályázatok önrészébe
forgatunk vissza.
A sportlétesítményeink megfelelő színvonalú fenntartásához
természetesen szükség van a MartonGazda munkatársainak
a segítségére is, amit ezúton is köszönünk nekik!
Az önkormányzattól – mint tulajdonostól – mindig csak annyi
támogatást kérünk, illetve kapunk, amennyi a tervek megvalósításához még hiányzik. Ez általában a pályázatok önrésze.
Tavalyi évben minden önkormányzat által adott forinthoz további 3 forintot gyűjtöttünk össze!
A 2017 évi költségvetésünk 65 millió forintos nagyságrendű volt.
Sportlétesítmény üzemeltetés megvalósítására kialakítottunk és felállítottunk egy rendszert, mely a körülményeket igyekszik biztosítani. Ez ugyan kevésbé látványos, de
annál fontosabb feladat.
Minden sporteseményt – bármelyik helyszínünkön valósul
meg – egy folyamatosan aktuális állapotot mutató virtuális
naptárban rögzítünk.
A sportlétesítményeink kihasználtsága igen komoly, a sportcsarnok hétköznaponként teljesen foglalt, hiszen 8 óra és 16 óra
között az általános iskola mintegy 500 tanulója mozog benne
rendszeresen, délutánonként pedig a helyi és környékbeli egyesületek edzéseivel válik teljesen kihasználttá a helyszín.
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Az utánpótlás nevelés terén két sportággal foglalkozunk
és immáron 6 labdarúgó csapat (U7, U9, U11, U13, U16, U19),
illetve 4 kézilabda csapat (lány U8, U10 és fiú U8, U10) fenntartása és versenyeztetése működik a MartonSport égisze
alatt. Minden utazás megszervezés, igazolás ügyintézés, felszerelés vásárlás rajtunk keresztül történik, és az edzőkkel
is mi szerződünk. Az is fontos mutatószám, hogy a rendszeresen mozgó gyermekek száma (igazolt sportolók) folyamatosan növekszik.
Iroda működés tekintetében az egyik legfontosabb feladat
minden évben a pályázatok beadása, elszámolása és a TAO
felajánlások begyűjtése, hiszen így tudjuk a legtöbb működési forrást előteremteni.
Ezen kívül a létesítményeinket használó minden bérlővel
szerződés köttetik, amely alapján történik a számlázás. Ezek
ugyan a bevételeinket növelik, de az adminisztrációja, nyomon követése is jelentős munkaidőt emészt fel. Mindezek
miatt 2017. április 1-től már 3 fő állású dolgozóval működik
a MartonSport iroda.
2017-ben még egy ÁSZ ellenőrzés is adott sok feladatot, hiszen az összes adat kívánt formátumú szolgáltatása a mi feladatunk volt.
A tulajdonos önkormányzat felé történő beszámolók elkészítése, a sporttal kapcsolatos témájú előterjesztésekben való
közreműködés is mind a feladataink részét képezi.
2018-as tervek között szerepel, hogy a Horváth Ottó Sportközpontban megvalósul az a kis méretű füves edzőpálya (a
játszótér mellett), ami a lakosság számára is ingyenes igénybe vehető lesz.
Ezen felül a tető nem járható részén egy napelem rendszer
kiépítését is megvalósíthatjuk egy tavalyi sikeres pályázatunk révén, mely a közüzemi kiadásainkat fogja jelentősen
csökkenteni.
A sportcsarnok fenntartási költségeinek csökkentése érdekében is pályázni kívánunk valamilyen megújuló erőforrás
megvalósítására.
Tornaterem világításának felújítása érdekében is megvalósítási forrásra pályázunk.
Bízom benne, hogy sikerül ebben az évben is eredményesen
tevékenykednünk.
Azt kívánom, hogy a szép helyszíneinken minél több gyermek és helyi lakos találja meg a mozgás örömét.
MartonSport csapata nevében:
| Tóth Balázs
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