XXVIII. évfolyam
4. szám
2019. április

MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

2019
/ 04

FORUM MARTINI
A SZELÍD ÉS HARCOS
MARTONVÁSÁR
Címlapos Világ Kupa-győztes
sportoló, Ifipark-avató,
a városban és főleg a városért
élőknek átadott kitüntetések,
színházi bemutatók, szóval
pezseg az élet a városban,
amely egyszerre szelíd-művészispirituális és harcos-sportosküzdő, s ez így is van rendjén.

A KÉPVISELŐTESTÜLETI
ÜLÉSEN TÖRTÉNT
- Martonvásár Város Önkormányzata megállapodott a Magyar
Tudományos Akadémiával és az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjával a Brunszvik-sétány beruházásával kapcsolatban.
A Pannónia Szíve turisztikai fejlesztési program martonvásári
elemeit a Brunszvik-terv karolja át, melynek megvalósulását
400 millió forinttal finanszírozza a magyar állam.
- Az Egészségház könnyebb megközelíthetősége érdekében
Martonvásár Város Önkormányzata használati díj ellenében
megállapodást szándékozik kötni a Sétáló utca és az Egészségház közötti ingatlantulajdonosokkal a beépítetlen ingatlanrészek használatáról és környezetrendezéséről. A területen
a szükséges kerítésbontást követően, parkosítást, térköves járda és kerékpártárolók kialakítását tervezi az önkormányzat.
- A Képviselő-testület érvényesnek nyilvánította a Váci Mihály
utca végén található önkormányzati (702/3 és 702/7 helyrajzi
számú) ingatlanok együttes értékesítéséről szóló egyetlen

benyújtott pályázatot. Az összesen 4312 m2 nagyságú területért a nyertes ajánlattevő természetes személyek összesen
32 040 000 forintos ajánlatot tettek az önkormányzatnak,
továbbá vállalták az ingatlanok közművesítését és a 4 telekre
történő megosztását is.
- Ragaszkodva a korábbi évek jó gyakorlatához, Martonvásár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is 100.000
Ft összegű támogatást ítélt meg a Rákóczi Szövetség részére,
mellyel a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű gyerekek
magyar iskolákba történő beiratkozását kívánjuk segíteni.

MEGHÍVÓ
a Százszorszép Táncegyüttes
40 éves Jubileumi Műsorára
Időpont:

2019. május 4., szombat,
15.00 és 19.00
Helyszín:

Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár
Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Jegyinformáció: Németh Zsuzsánál +36 30 390 93 07
keddtől csütörtökig 9.00-16.00 a BBK földszinti irodájában

Versnagykövet-választás

Nagyszerű és innovatív estet hozott össze közösen a BBK és a MASZK
Egyesület a Költészet Napja alkalmából, hiszen első ízben rendezték
meg a Martonvásár Versnagykövete Gálát. Az első helyezett Engler
Virág lett Székely János Virágok átka című versével, a második helyet
Mednyánszky Erzsébet és Pogány Zselyke szerezte meg ukulelére saját maguk által komponált Petőfi-versmegzenésítésükkel. Mindhárom
fiatal a Beethoven Általános Iskola tanulói. A harmadik helyezett a
MASZK-színész Farkas Bálint lett Petri György Sci-Fi szerelem költeményének előadásával. Különdíjasok lettek Szatmári Alíz, Farkas Gergő
és Bitó Kitti, utóbbi saját versét adta elő. Sikeres, szórakoztató és olvasásra ösztökélő este volt, mindannyiunk örömére.
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„ÉLETÜNK VÉGÉIG FORMÁLÓDUNK”
DUDÁS ÁDÁM ÉS A TUDATOS JÖVŐKÉP

19 éves és már Kung Fu-Világ Kupa-győztes.
Tudja, mit akar, szavaiban szelíd, tetteiben harcos.
Győztes típus és jó ember. Nem mellesleg pedig
martonvásári. A győzelem után nekünk
nyiltakozott először.
- Fiatal korod ellenére elég régóta űzöd ezt a sportot.
Mikor érintett meg, mi volt az alapélmény?
- Ebben az évben kezdtem a tizenkettedik évemet a Golden Tiger's Kung fu Egyesületben. Nálam az egész úgy
indult,hogy a szüleim szerették volna, ha valamit sportolnék. Így kerültem le 8 évesen az első edzésemre. A kung fu
valójában egy harcművészet, aminek az elsajátitása sokkal
több időt vesz igénybe, mint általában a többi küzdősporté.
Ez csak azért van így, mert míg a boxban van maximum 5-10
ütésfajta, addig a hét csillag sáska kung fu egy sokkal ös�szetettebb harcművészeti ág. Ütnek, rúgnak, dobnak és ami
a fő jellegzetességei a sáska kung funak, azok a rendkívül
robbanékony, gyors fogástechnikák.
- Mi is az a Wushu Sanda?
- Ez a sportágazat Kínában lett elfogadott, mint a kung fu
küzdelmi rendszere. Viszont ez a kung fuval ellentétben már
küzdősportnak nevezhető. A sanda egy igazán komplex küzdési forma. Ugyanúgy, akár a kung fuban, ütnek, rúgnak,
dobnak és a sebesség itt is hihetetlenül fontos.
- Mennyiben sport és mennyiben filozófia a wushu
sanda? Mennyiben van spirituális vetülete és persze
mennyire tud életvezetési "tanácsokat” is adni?
- Szerintem életvezetési tanácsadáshoz vagy annak teljes elsajátításához én még korántsem éltem eleget, de az biztos,
hogy a hét csillag sáska kung fu és a sanda által egy teljesen más gondolkodást sajátíthattam el. Ki merem jelenteni,
hogy a szüleimen kívül a sport formált olyanná, amilyen vagyok, de ennek a folyamatnak sose lesz vége, mert hiszem,
hogy az ember élete végéig formálódik. Ami nekem most a
legfontosabb, hogy jól sikerüljön az érettségi és hogy felvegyenek az egyetemre. De nyilván vannak távolabbi terveim
is. Aminek az a lényege, hogy nyugodt és biztonságos életét

tudjak biztosítani azoknak, akiket szeretek. Szerintem fontos a változatosság, ezért nem feltétlenül csak itt tervezem
a jövőmet, de ki tudja, lehet, hogy egyszer még visszasodor
az élet Martonvásárra. Mivel szüleim Martonvásáron élnek,
ezért valószínűleg nem költözök messzire. 12 évvel ezelőtt
Martonvásáron kezdtem el edzeni, de a gyorsabb fejlődés érdekében egy pesti edzőterembe is elkezdtem járni. S mivel a
középiskolám is Pesten van, ezért most már időm nagy részét Budapesten vagy Székesfehérváron töltöm a barátnőmmel. Sajnos nagyon kevés időt töltök Martonvásáron, ezért
számomra leginkább azt jelenti most itt lakni, hogy a nagyvárosi forgatag után, hazatérek a nyugodt környezetbe, amit
nagyon szeretek.
- A Világ Kupa elnyerése igazán impozáns ugrás a pályádon.
- Lignano Sabbiadoro városában rendezték meg 2019 március 2-3-án a versenyt. Az olaszországi kaland az első verseny
volt az évben. Ezek a versenyek mindig nehezebbek, mivel
még fel kell oldódni és rá kell hangolódni az egész szezonra.
Szerencsére ez most nagyon jól sikerült, és tudtam hozni azt
az eredményt-teljesítményt, amit szerettem volna, és amivel
mesterem is elégedett lehetett. Olasz és szlovák ellenfeleim
voltak. Mind a hármójuknál más és más taktikát kellett alkalmazni, mert nyílván egyrészt minden ember más, és ez a
bunyóban is igaz. Az elkövetkező időszakban persze az érettségire kell helyezem a hangsúlyt, de szeptemberben ismét
megkezdem a versenyzést.
| Prieger Zsolt

Birtokba vettük Ifiparkunkat
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ÉRTÉKTEREMTŐK ÉS LOKÁLPATRIÓTÁK
DÍJAZÁS, EMLÉKEZÉS, KITÜNTETÉS

Megemlékezés, megelevenedő népi
hagyományok, és a martonvásári
értékteremtők díjazása.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének
évfordulóján közel 150 fő gyűlt össze az Emlékezés terén a
zászlófelvonással kísért közös városi megemlékezésre, koszorúzásra és nemzeti imáink eléneklésére. Ünnepi beszédében
Nemes József, a Martonvásári Művészeti Iskola igazgatója és
helyi képviselő a néphagyományok megelevenítését hangsúlyozta, amelynek részét kell képeznie a hétköznapjainknak
is. A képviselő felkonferálta a „Felvidéktől – Erdélyig” című
különleges zenei összeállítás műsorát, amely hűen tükrözte
a korabeli magyarság nemzetiségi sokszínűségét. A több generációt is felölelő zenei formációt a hagyományos magyar
népzene ihletett tolmácsolójaként elhíresült Enyedi Ágnes
vezette.
Az ünnepi nap második felében rendezték azt a soron kívüli
képviselő-testületi ülést, melynek keretében dr. Szabó Tibor
polgármester Martonvásár Város Önkormányzata nevében
átadta az idei év díjazottjainak az önkormányzat által alapított elismeréseket és kitüntetéseket.
A Képviselő-testület a beérkezett lakossági szavazatok alapján a 2019. évben Martonvásár Díszpolgára címet adományozott

Dr. Barnabás Beáta
részére, Martonvásár határain túlmutató, kimagasló tudományos és a város hírnevét öregbítő munkássága elismeréseként.
Barnabás Beáta 1972-ben az ELTE-n szerzett biológia-kémia
szakos tanári diplomát, majd munkásságát a martonvásári
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetben kezdte meg. Tudományos munkássága döntően a búza és a kukorica virágzásbiológiája, illetve a pollen életképessége és tartóssága kapcsán
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teljesedett ki, publikációinak száma több, mint 300. A martonvásári intézmény ranglétráját végigjárva 1992-től 2014ig ő irányította a kutatóintézet biológiai szekciójának munkáját. 2013-ban az MTA rendes tagjává választotta, 2014 óta
pedig az MTA főtitkár-helyettese. Dr. Barnabás Beáta határozott és pragmatikus fellépése jelenősen hozzájárult ahhoz,
hogy az Akadémia és Martonvásár Város Önkormányzatának
közös fejlesztései elől elháruljanak az akadályok, és ilyen
példa értékű együttműködés alakulhasson ki egy intézmény
és egy város között.
A hazai és nemzetközi tudományos környezetben is neves
biológus kutatónő betegség miatt sajnos távolmaradásra
kényszerült, így díját Gémesné Juhász Anikó, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, az Élettudományi
Titkárság osztályvezetője vette át.
A város közössége 2019-ben „Pro Urbe – Martonvásár
Városáért” címet adományozott

Orbánné Molnár Anikónak
a martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium igazgatójaként, az „Együtt-Értük”
Alapítvány elnökeként az értelmileg akadályozott gyermekekért évtizedek óta végzett példaértékű, kimagasló szakmai munkája és Martonvásár város hírnevét öregbítő munkássága elismeréseként.
Orbánné Molnár Anikó okleveles gyógypedagógus, mesterpedagógus négy évtizede kezdte pályáját Pápay Ágoston,
azaz Guszti bácsi által néhány évvel korábban létrehozott
iskolában. Első és egyetlen munkahelyét rengeteg friss
nemzetközi tudással és pályázati források biztosításával
gyarapította. A speciális nevelési igényű gyermekekért végzett munkásságát a hálás szülői tekintetek és a mosolygós
gyermekszemek mellett, két alkalommal is miniszteri dicséretben ismerték el. 2016-ban a Fejér megyei Önkormányzat
által alapított Pápay Ágoston díjat vehette át.
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A Képviselő-testület tavalyi évhez hasonlóan idén
is a Brunszvik Teréz Óvoda egyik munkatársának
adományozza a „Martonvásár Jövő Nemzedékéért”
kitüntetést, ezúttal

A Képviselő-testület 2019. évben „Martonvásár
Sportjáért” kitüntetést adományozott

Morberné Balogh Eszter

részére, a martonvásári kézilabda sikereiért végzett kiváló
szakmai, közösségi munkája elismeréseként.
Kálmán (Kálmi) a 80-as években igazolt Martonvásárra,
majd visszavonulása után átvette Tóth Iván tanár úrtól és
Horváth Ottótól a férfi kézilabdacsapatok edzését. Vezetése
alatt jutottak fel az NB2-es ligába a martoni férfi kéziseink,
majd 1995-ben érték el eddigi legjobb eredményüket, az
impozáns ötödik helyezést. Kálmán az utánpótlás nevelés
tekintetében is letette névjegyét, majd a női kézisek edzőjévé vált. Munkásságának nyomai a mai napig felfedezhetők
Martonvásáron: több játékosa a mai napig aktív, sportegyesületeink vezetői is nála kovácsolódtak, csak úgy mint több
jelenlegi utánpótlásedzőnk is.

részére, a martonvásári gyermekek óvodai nevelőjeként és
az óvodai alapítvány elnökeként végzett kiváló szakmai és
önzetlen munkája elismeréseként. Eszter 1984-ben Debrecenből költözött Martonvásárra, így immár 35 éve részesülhetnek kifogyhatatlan szeretetéből, lelkesedéséből és a folyamatos szakmai fejlődése iránti vágyának gyümölcseiből a helyi
gyermekek, a szülők és az óvodapedagógus kollégák. 2001ben szülői támogatással felkarolta az óvodai alapítvány létrehozását, így a Martonvásári Gyermekkert alapítvány közel két
évtizede áll a helyi kisgyermekek szolgálatában.
Kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért, a martonvásári nemzetközi kisgyermek-nevelési konferencia létrejöttéért és a város kulturális életében
végzett munkája elismeréseként „ Mar tonvásár
Kultúrájáért” kitüntetésben részesült

Pázmány Karolina Ágnes

Illés Kálmán

A városvezetés „Martonvásár Szolgálatában”
kitüntetést adományozott

Pécsi László

rendőr főtörzszászlós részére, a város lakosságának biztonsága érdekében, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés területén évtizeÁgnes rajz és földrajz szakos általános iskolai tanárként, majd
dek óta végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként.
vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanárként
László 1990-ben került a frissen megalakult Gárdonyi Rendvégzett, később bölcsész diplomát is szerzett. Országos jelenőrkapitányság kötelékébe, majd hamarosan a martonvásári
tőségű szakmai munkássága kiterjedt a Nemzeti alaptanterv
új rendőrőrs járőr szolgálatát kezdhette meg. Húsz éve lett
és a kerettanterv kialakítására, továbbá sokat tett azért, hogy
Martonvásár I. sz. körzeti megbízottja, melyhez gyakorlatát
a rajz bekerülhessen az érettségi tantárgyak közé. Többször
előzőleg a szomszédos településeken szerezte meg. Körzeti
díjazták a művészetpedagógiában, a tehetséggondozásban és
feladatai mellett 2009-től 2017-ig szolgálatparancsnokként
a katolikus felsőoktatás érdekében végzett szakmai erőfeszíis tevékenykedett. Jelenleg a Martonvásári Rendőrőrs
téseiért. Ő volt az ötletgazdája és megvalósítója annak, hogy
körzeti megbízott csoportparancsnoka,
a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Rendőrségi Tanácsos. Elöljárói elégeés Martonvásár Város Önkormányzata
detten ismerik el munkáját, bizonyítja
közösen létrehozza az idén márciusban
Ahogy a méltatásban
ezt számtalan dicséret és jutalom, vaimmár 6. alkalommal megrendezett,
elhangzott: „Ebben az életben
lamint rendfokozatainak rendszeresen
jelentős szakmai érdeklődéssel övenem tehetünk nagy dolgokat.
soron kívüli emelése. Kiváló felkészültzett Kisgyermeknevelési Konferenciát,
Csak kis dolgokat tehetünk,
ségének, a hosszú évek alatt megszeramely friss és releváns szakmai tudást
nagy szeretettel.”
zett tapasztalatainak, együttműködő
nyújt az érintett szakembereknek és
képességének, közvetlen hivatali és
diákoknak. Az évről évre visszatérő
lakossági kapcsolattartásának köszönkonferencia 2019-ben harmadik alkahetően neve szinte fogalommá vált Martonvásáron.
lommal nemzetközi színtéren is bizonyított, a részvétel érdekében az előző hetekben Martonvásárra látogattak többek
között német, svájci és lengyel szakmabeliek is.
Az „Év Fiatal Példaképe„ kitüntetést
A Képviselő-testület „Martonvásár Jólétéért”
Tóth Máté
kitüntetést adományozott a
nyerte el, a népzene iránt tanúsított elkötelezettsége, kitartó
Czagler család
munkája, szakmai alázata, önzetlen közösségi szerepvállalása elismeréseként. A fiatalember méltatásában Nemes József
részére, a martonvásári lakosok egészségéért évtizedeken át
kiemelte és megköszönte a szülőknek azt a fajta stabil háttér
végtelen segítőkészséggel és szeretettel végzett kiváló szakbiztosítását, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy hasonló sikemai munkájuk elismeréseként. A díjat Dr. Czagler Károlyné
res hajtásokat hozhassanak a Mátéhoz hasonló tehetségek.
vette át, mivel férje, Károly 8 éve elhunyt. A házaspár példa
A zene egy misszió – hangsúlyozta Nemes, éppen ezért naértékű elhivatottságát mutatja, hogy Károly súlyos betegsége
gyon büszke rá, hogy Máté jelenleg a Zeneakadémia növenidején is halála napjáig bejárt dolgozni a Budai úti patikába,
déke, és több bandában is zenél.
Kati pedig a mai napig is sikeresen igazgatja a gyógyszertárt.
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Végezetül a Képviselő-testület „Év Vállalkozója
Martonvásáron„ kitüntetést adományozott az

Ambach Kft.
részére a város gazdasági fejlődése érdekében éveken át végzett példaértékű munkájáért. A díjat Ambachné Bráth Tímea
és Ambach Attila vették át. A sikeres családi vállalkozás
2005-ben alakult, és mára már olyannyira kinőtte magát,
hogy napjainkban 40 alkalmazottjuk van, továbbá 25 nyerges szerelvénnyel végeznek áruszállítást Európa területén.
A házaspár 2017-ben arra a merész elhatározásra jutott,
hogy lakóhelyük közvetlen szomszédságában létrehoznak

Martonvásár tisztább lett

Embermagasságnyi hulladékhegyet gyűjtöttek össze a 2019-es
TeSzedd országos környezetvédelmi megmozdulás martonvásári résztvevői. Tettre kész önkénteseink többek között megtisztították a Szent László út, a Fehérvári út, a Beethoven Általános Iskola, a Damjanich utca, a Táncsics Mihály utca környékét
is. A martonvásáriak nevében is köszönjük szorgalmas munkájukat, reméljük 2020 áprilisában még több martoni kap kedvet
a környezetszépítéshez. A témához kapcsolódóan, sajtóértesülések szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium már
szorgosan dolgozik azon az új jogszabálytervezeten, amely bűncselekménnyé nyilvánítja az illegális hulladéklerakást, így sokkal szigorúbban lehetne szankcionálni a jelenleg szabálysértésnek minősülő szemétkihelyezést.

Martonvásár Sportjáért Alapítvány hírei

Tájékoztató alapítványunk tevékenységéről
Az alapítvány munkájának eredményeképpen ősszel felújításra került a Gábor Áron utcai játszótér elemei, valamint
a Kossuth téren elhelyezésre került egy pár új kapu. Most
tavasszal hálók is kihelyezésre kerültek. A cél az, hogy minél
több helyen tudjanak a fiatalok mozogni, sportolni szabadtéren. Reméljük, hogy a fiatalok élnek is a lehetőséggel.
Új célként tűzte ki az alapítvány azt, hogy olyan sportágakat is igyekszik felkarolni, aminek eddig nem volt komoly
helyi múltja. Ennek fényében tisztelettel bejelentjük, hogy
az asztalitenisz iránt érdeklődőknek biztosítunk két asztalon
helyet a Horváth Ottó Sportközpont klubszobájában április
18-tól kezdődően csütörtökönként 18:00 órai kezdettel (első
lépésben a nyár elejéig). A helyigény beosztása miatt jelentkezni az alapítvány e-mail címén lehet.
Az alapítvány kuratóriuma ezúton is szeretné megköszönni
a korábbi támogatásokat, amiket a jövőben is szívesen fogadunk. Kérjük, hogy aki teheti, gondoljon ránk az adóbevallás
1%-os felajánlásánál. Aki támogatni kíván minket, az alábbi
információk birtokában megteheti:
Adószámunk: 19097037-1-07
Bankszámla számunk: 57800040-10000018 (B3 Takarékszövetkezet) Elérhetőségünk megtalálható a város honlapján
is a közösségek között, írhatnak nekünk bátran: martonvasar.
sportjaert@gmail.com Köszönjük a figyelmet!
az Alapítvány kuratóriuma nevében:
| Tóth András • kuratóriumi elnök
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egy Szolgáltatóházat, amely az előző hónapokban nyílt meg
a Szent László úton.
Szívből gratulálunk az idei év díjazottjainak, akik innentől fogva a korábban méltán kitüntetett és elismert martonvásári polgárok illusztris társaságához csatlakozhattak. 2020. első hónapjaiban is lehetőség nyílik majd önök
előtt, hogy jelezzék Martonvásár Város Önkormányzata
felé, mely helyiek által példásnak ítélt életutakat jutalmazza meg a Képviselő-testület.
Jó Martonvásárt együtt építeni. Családjainkért, közösségeinkért és a többi martonvásáriért!

Megszűnt az erdőháti szelektív hulladékgyűjtő sziget

A rendezettebb környezet és a köztéri illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében Martonvásár Város Önkormányzata márciusban felszámolta az erdőháti szelektív
hulladékgyűjtő szigetet, így a jövőben a VHG Nonprofit Kft.
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési megoldásait tudják
igénybe venni az érintettek. Hasonló megfontolásokból várható a továbbiakban a Dózsa György úti (TSZ udvarban található) szelektív sziget bezárása is.

Pedagógiai Szakszolgálatok Hete

A Pedagógia Szakszolgálat, ezen belül a Fejér megyei részleghez tartozó, nélkülözhetetlen munkát végző martonvásári
tagintézmény is több programmal vett részt a szakszolgálatok
hetén, melyet április 8-12. között tartottak meg. Mese- és művészetterápiás, illetve nyelv- és beszédfejlesztésról szóló előadásokat, szakmai beszélgetéseket, mentálhigiénés tréningeket, nyílt napot és több más izgalmas találkozást hoztak tető
alá nemcsak Martonvásáron, de Ercsiben, Baracskán, Gyúrón
is a szakszolgálat munkatársai.

Egyeztetések a vasúti parkolóhelyek bővítéséről

Folynak az egyeztetések a MÁV Zrt.-vel a vasútállomás északi oldalán lévő terület önkormányzati bérbevételéről. Az év
eleji közmeghallgatáson felvetett lakossági igényeknek megfelelően, az önkormányzat célja, hogy a továbbiakban szabályszerűen lehessen parkolni a jelenleg katasztrófavédelmiés rakodóterületként nyilvántartott területen.

Elkezdődött a Brunszvik úti parkolósáv kialakítása

Március végén a Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. elkezdte a
Brunszvik út páratlan oldalát érintő beruházás megvalósítását, ami a főút Dreher utca és a Sétáló utca közötti 237 méteres szakaszán a zárt vízelvezetés, a párhuzamos parkolósáv
kialakítását - ez 25 darab parkolóhelyet jelent - , illetve az
Egészségház előtti buszmegállók, buszparkoló és új térkő járdaburkolatok kialakítását foglalja magába. Az építési munkálatok várhatóan júniusban fejeződnek be. A 41,12 millió forintos projektet a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött
2017-es 800 millió forint összértékű támogatási keret egyik
elemeként valósítja meg Martonvásár Város Önkormányzata.
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EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019.
Tisztelt Választópolgárok!
Köztársasági Elnök Úr 2019. május 26. napjára
tűzte ki az Európai Parlament tag jainak választását, mellyel kapcsolatban a Helyi Választási Iroda
(HVI) részéről az alábbi rövid tájékoztatást adjuk
Önöknek.
Hol és hogyan szavazhatok?
• Szavazás másik szavazókörben: az európai parlamenti
választáson az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon. A Helyi
Választási Iroda – a választópolgár (FIGYELEM! VÁLTOZÁS!)
május 22-én, SZERDÁN 16 óráig
benyújtott átjelentkezési vagy
olyan mozgóurna iránti kérelme
alapján, melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, s így azt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell kezelni – a
választópolgárt felveszi azon településnek a települési szintű lakóhellyel
rendelkező választópolgárok számára
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel egyidejűleg törlésre kerül a
lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből). A választópolgár – május
22-én 16 óráig – kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település
helyett másik településen szavazhasson (azaz módosíthatja kérelmét).
• Külképviseleti szavazás: a választópolgár kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szav a z at át a k ü l földi m a g y a r n a g ykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni.
A Helyi Választási Iroda – a május 17-én 16 óráig benyújtott kérelem alapján – a választópolgárt felveszi azon
külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy külképviseleti névjegyzékben szerepel. Ugyanígy, ezen határidőig kell kérnie kérelme esetleges
visszavonását vagy módosítását. Aki mégis Magyarországon
kíván szavazni, az május 22-én 16 óráig kérheti törlését a
külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.
• Levélben szavazás: A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választópolgárnak arra a címre küldi meg a szavazási levélcsomagot,
amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt.
A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező válaszFORUM MARTINI / 2019. ÁPRILIS

tópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2019. május 2-án, 16.00
óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.
Az Európai Unió más tagállama állampolgárának szavazásáról
• Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb
2019. május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi
névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak
választására is kiterjedjen.
Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án
16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az
Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.
A központi névjegyzéket érintő kérelmekről:
• A központi névjegyzékbe felvett,
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor,
folyamatosan kérheti a HVI-től,
hogy a központi névjegyzékben
kerüljön rögzítésre, hogy
• a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,
• fogyatékosságára tekintettel
segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le
szavazatát,
• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja,
• az Európai Unió más tagállamának állampolgára az előző két
pontban foglaltakon kívül azt is kérheti, hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.
A fenti névjegyzéki bejegyzések törlését a választópolgár
ugyancsak bármikor kérheti a HVI-től.
A kérelem nyomtatványok (elektronikusan is)
a valasztas.hu oldalon érhetők el.
A szavazásról előzetesen:
Szavazni a választás napján, 2019.05.26-án 06:00 és 19:00
óra között, a lakcím szerinti szavazókörben, személyesen
lehet. A szavazásra kérjük, hogy hozza magával:
• személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és
• lakcímigazolványát.
Érvényesen szavazni a jelöltek melletti karikába tett két
egymást metsző, tollal írt vonallal lehet.
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Egyéb kérdésükkel, kérésükkel kapcsolatban kérjük,
keressék bizalommal a Helyi Választási Irodát, vagy
tekintsék meg a Nemzeti Választási Iroda (www.
valasztas.hu), valamint városunk (www.martonvasar.hu)
honlapját.
A HVI elérhetőségei: 2462 Martonvásár, Budai út 13.,
tel.: 06 (22) 460-004, fax: 06 (22) 460-229,
e-mail: jegyzo@martonvasar.hu

KERTBARÁTOKNAK
Szeretettel köszöntöm minden régi és új olvasómat és kertbarátokat, különösen azokat, akiknek
hiányoztak írásaim. A meg jelenéshez igazodva, az
írásokban ismertetem a kerti tennivalókat,
amelyhez a naptári hónap csak a keretet adja.
Április; a római korban számos ünnep és rituálé kapcsolódott
a hónaphoz, a természet megújhodásához a kihajtáshoz. Nevét is Vénusz etruszk neve Apru (l. görög Aphrodité) után
kapta. Legjelentősebb keresztény ünnepe a húsvét. A virágvasárnapi zöldágjárás, ágszentelés a japánok cseresznyevirág ünnepe mind a természet megújulásának ünnepe a tavaszvárás, az új remények, várakozások és lehetőségek ideje.
A kert felveszi számomra legszebb ruháját. A kora tavaszi
hagymások után a tulipánokon és a nárciszokon és a virágba
boruló gyümölcsfákon a sor és mindehhez a zöld megszámlálhatatlan változata. Déméter visszakapta leányát Hádésztól
és a természet napról-napra, veszi vissza az elmúláson a hatalmát. Túl vagyunk a tavaszi lemosó (rezes-kénes) permetezéseken, de sajnos mai világunkban továbbra sem hagyhatjuk magukra fáinkat. A kajszi fák virágzása kezdetén, alatt
és után is monilia ellen kell védekeznünk. A szakemberek a
Chorus 50 WP-t ajánlják, amely a hűvösebb időben is hatásos, Később lehet Dithán-t is használni. Az év eleje eddig
nagyon száraz volt, ezért a veteményes öntözése mellett a
fákat is érdemes nagyobb mennyiségű vízzel segíteni, a kötődés érdekében.
A hónap elején még vethető a velőborsó. A kihúzott sorokat
érdemes beöntözni és ebbe vetni a magokat, majd takarni és
gereblye fejével tömöríteni a visszahúzott talajt. Az ágyások
szélében fejes salátát és árvácskát, vagy korai karalábét is
ültethetünk. A csalogató, megtévesztő időjárás ellenére se
palántázzuk a hónap vége-május eleje előtt a paradicsomot
és a paprikát. A teleltető helyekről az ablakokba kerülhet a
muskátli és a nyári helyükre a leanderek. A teleltetett növényeket alaposan vizsgáljuk át, a beteg fertőzött egyedeket,
növényrészeket távolítsuk el. A friss és tápdús talajba átültetve a növényeket, ebben a szezonban is bőséges virágzásra
számíthatunk. Aki szeretné, a balkonon és a teraszon is nevelhet növényeket. Legegyszerűbb a paradicsom nevelése.
A 10-30 l-es edényekbe egy-két folyton növő palántát ültetünk. A fejlődő növényeket karózni és kacsolni szükséges, de
FORUM MARTINI / 2019. ÁPRILIS

• HVI vezető: Miklósné Pető Rita, aljegyző (06-22-460-004/112 mellék, jegyzo@martonvasar.hu)
• HVI vezető helyettes: Dr. Bögi Viktória (06-22-460-004/103 mellék, dr.bogi.viktoria@martonvasar.hu)
• Választási Információs Szolgálat (VISZ): Buda Gabriella
(06-22-460-233, titkarsag@martonvasar.hu)
• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Molnár Lívia (06-22-460-004/121 mellék, molnar.livia@martonvasar.hu)
| Miklósné Pető Rita • HVI vezető

pár tő a fagyokig ellátja a családot finom paradicsommal.
Külön érték, hogy a növény illatát a szúnyogok nem kedvelik.
A befőzni való paradicsomot majd a borsó helyére ültetjük.
A paradicsom vírusos fertőzése megelőzésére jó a fölözött tej
és a víz egyenlő arányú keverékének permetezése. A hónap
második felében vethetjük a csemegekukoricát, a zöldbabot,
bokorbabot. A mákot egyeljük ki és a burgonya első kapálásánál töltsük fel a töveket. Ne tűrjük a burgonyabogarakat.
Az első példányok megjelenésekor permetezzük le a növényeket, így a további súlyos kártételeket előzhetjük meg.
A kártevők elleni permetezéssel egy időben réztartalmú
szerrel a burgonyavész ellen is hatásosan védekezhetünk.
Fordítsunk különös gondot a szamóca ágyásokra. A kitisztított, gyomtalanított ágyásokat szalmával mulcsozzuk. Ez véd
a betegségek a szárazság és a sárfelverődés ellen is. A megjelenő indákat távolítsuk el. Sajnos egy –két permetezést nem
úszunk meg, ha igazán szép és jó termést szeretnénk.
Az őszibarackosban a tafrinás levélfodrosodás, az atkát és a
levéltetvek ellen kell védekezni. Erre a rezes-kénes-olajos
szerek használhatók. Tömeges fertőzés esetén keményebb
szerekhez kell nyúlnunk. A Tiurán, Score, Folikur Solo, jó hatásfokkal hasznosíthatók a levélfodrosodás ellen.
Az égetés egyre gyakoribb tiltása miatt, sokan aprítják a levágott vesszőket-ágakat és mulcsként használják fel, ez nem
jó, mert a maradványokon a kórokozók túlélnek és szaporodnak. Az aprítékot komposztálni kell, és csak ezután lehet felhasználni. A tavasz a szép gyepkialakításának ideje. A megsárgult, megritkult füvet szellőztessük át, távolítsuk el a
gyomokat és pótoljuk a tápanyagot. Érett marhatrágyával,
átrostált komposzt földdel, fahamuval, talajfertőtlenítővel
szórjuk meg, és ha szükséges, vessük felül a területet.
Szőlőben megindult a tőkék fejlődése, fejezzük be a bujtatást, a tőke pótlást, a simavesszők és oltványok iskolázását.
Az ültetvényben ne tároljuk a levágott vesszőket. Hordjuk ki
és semmisítsük meg, vagy kössük kévébe és télen a kandallóba, vagy a nyári szalonnasütéseknél használhatjuk fel.
Nagymamám a kemencét kukoricaszárral és venyigével fűtötte fel a kenyérsütéshez. Tartsuk tisztán a szőlősorokat, a
tőkéket bontsuk ki és távolítsuk el a harmatgyökereket.
A pince is ad munkát, mely a kostólgatás mellett, a hordók
töltögetéséből áll, míg a kiürült hodókat alaposan mossuk ki
és kénezzük le. A hónap végén, május elején végezzük el a
második fejtést. Tartsuk tisztán a pincét és a présházat.
2019. március 25.
| Uhrin Gábor
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6-14 éves
7, 8, 9 éveseknek
6+
7-18 éves korig
7-14 éves
általános iskola
10, 11, 12 éveseknek
ovi nagycsoport3.osztályig
6-14 éves

nagycsoportosok
6-14 éves korig

4-18 éves

7-15 éves

Brunszvik-Beethoven
Közösségi Ház és
Könyvtár

Martonsport
Nonprofit Kft.

SPR Művészeti
Csoport

Maszk Társulat

BBK, Martonvásári
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

Agroverzum

Martonsport
Nonprofit Kft.

Sutka Judit,
Tóthné Sutka Edit

Szent László Völgye
Segítő Szolgálat

Sutka Judit,
Tóthné Sutka Edit

Brunszvik Teréz
Óvoda

Golden Tiger's Kung
Fu Egyesület

Dynamic Dance Crew
Táncegyesület

Golden Tiger's Kung
Fu Egyesület

Dynamic Dance Crew
Táncegyesület

Jankura Erzsébet,
Huszár Hajnalka

Dynamic Dance Crew
Táncegyesület

Maszk Társulat

Agroverzum

Maszk Társulat

KALANDOZÓS TÁBOR

SZIVACSKÉZILABDA TÁBOR

KÉZMŰVES TÁBOR

DRÁMA TÁBOR

TŰZOLTÓ TÁBOR

AGRÁR-ÉS
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

KÉZILABDA TÁBOR

HÉTSZÍNVIRÁG
NAPKÖZIS TÁBOR

BARANGOLÓ TÁBOR

HÉTSZÍNVIRÁG
NAPKÖZIS TÁBOR

ÉLMÉNY TÁBOR,
NAGYCSOPORTOSOKNAK

GYERMEK KUNG FU TÁBOR

MODERN TÁNC/HIP-HOP
NAPKÖZIS TÁBOR

FELNŐTT KUNG FU ÉS
THAI CHI TÁBOR

MODERN TÁNC/HIP-HOP
NAPKÖZIS TÁBOR

NYÁRI TÁBOR

MODERN TÁNC/HIP-HOP
NAPKÖZIS TÁBOR

LÁTVÁNYTERVEZŐI KÉZMŰVES
ALKOTÓ TÁBOR

AGRÁR-ÉS
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

DRÁMA TÁBOR

08.12.-08.16.

08.12.-08.16.

08.09.-08.15.

08.05.-08.09.

08.05.-08.11.

07.29.-08.02.

07.26.-08.04.

07.22.-07.26.

07.19.-07.26.

07.16.-07.19.

07.15.-07.19.

07.15.-07.19.

07.08.-07.12.

07.08.-07.12.

07.08.-07.12.

07.08.-07.12.

07.01- 07.05.

07.01- 07.05.

07.01- 07.05.

07.01- 07.05.

min. 10 fő

25 fő

min. 15 fő

50 fő

30 fő

50 fő

35 fő

50 fő

35 fő

25 fő

25 fő

20 fő

25 fő

30 fő

25 fő

25 fő

min. 10 fő

15 fő

30 fő

25 fő

15 fő

50 fő

Létszám

Budai út 3.

35.000 Ft/hét egész napra
18.000 Ft/hét fél napra

napközis

Martonvásári
Beethoven
Általános Iskola

30 000 Ft/hét

30 000 Ft/hét

BBK Színházterem

Agroverzum

BBK kiállítóterem

BBK Központ

Fél napos tábor 4-6 éves
korig 10.000 Ft/fő,
Egész napos tábor 7-18
éves korig 20.000 Ft/fő
35 000 Ft/fő

Pálköve

BBK Központ

Fél napos tábor 4-6 éves
korig 10.000 Ft/fő,
Egész napos tábor 7-18
éves korig 20.000 Ft/fő
39.000 Ft

Murga

BBK Központ

Fél napos tábor 4-6 éves
korig 10.000 Ft/fő,
Egész napos tábor 7-18
éves korig 20.000 Ft/fő
57.000,-Ft/fő

Murga

napközis

napközis
9.00-17.00-ig

napközis

félnapos:
8.00-12.00
egész napos:
8.00-16.00

bentlakásos

félnapos:
8.00-12.00
egész napos:
8.00-16.00

bentlakásos

félnapos:
8.00-12.00
egész napos:
8.00-16.00

bentlakásos

bentlakásos

Szabóné Pályi Judit

napközis
7.30-17.00-ig

BBK Központ

vidéken

Sutka Judit,
Tóthné Sutka Edit
napközis

Martonvásári
Beethoven
Általános Iskola

Resetár Dániel

Horkay-Körtélyesi
Szabina

Resetár Dániel

Mózsik Viktória,
Bartus László

Jankura Erzsébet

Mózsik Viktória,
Bartus László

Kovács László

Mózsik Viktória,
Bartus László

Kovács László

Buzás Csilla

Sutka Judit,
Tóthné Sutka Edit

Kelemen Klaudia

sport/napközis

Tóth Iván
Sportcsarnok

Horkay-Körtélyesi
Szabina

Németh Zsuzsa

Resetár Dániel

napközis
9.00-17.00-ig

napközis
7.30-17.00-ig

napközis

Sütő Petre Rozália

Kelemen Klaudia

Németh Zsuzsa

Sütő Petre Rozália

Bódi Árpád

Kapcsolattartó

Agroverzum

BBK

47.000,-Ft/fő

25000 Ft + úti / gyerek

20 000 Ft/hét

20 000 Ft/hét

20 000 Ft/hét

18.000,-Ft/fő

30 000 Ft/hét

25 000 Ft/hét

BBK Színházterem

Budai út 3.

35.000 Ft/hét egész napra
18.000 Ft/hét fél napra
30 000 Ft/fő

sport/napközis

Tóth Iván
Sportcsarnok

18.000 Ft/fő
napközis, vagy
fél napos

napközis
7.30-17.00-ig

BBK

25 000 Ft/hét

napközis

Művészeti Iskola,
Martonvásár

20.000 Ft
napközis, vagy
fél napos

Jelleg

Helyszín

Részvételi díj

06-70-386-3047

06-30-629-3083
info@agroverzum.hu

06-70-386-3047

06-20-402-7260
06-20-326-5504
ddcmartonvasar@gmail.com

06-30-870-1006

06-20-402-7260
06-20-326-5504
ddcmartonvasar@gmail.com

06-70-450-4723
genhu@goldentigers.hu

06-20-402-7260
06-20-326-5504
ddcmartonvasar@gmail.com

06-70-450-4723
genhu@goldentigers.hu

06-22-460-290
mvovoda@gmail.com

06-20-661-7154, 06-20-8520382,
sutjud@gmail.com

06-20-512-1421
segito.martonvasar@gmail.com

06-20-661-7154, 06-20-8520382,
sutjud@gmail.com

06-20-241-1758
iroda@martonsport.hu

06-30-629-3083
info@agroverzum.hu

06-30-390-9307 K-CS: 9-16
martoninyar2@gmail.com

06-70-386-3047

06-30-851-8882
roza.suto@gmail.com

06-20-241-1758
iroda@martonsport.hu

06-30-390-9307 K-CS: 9-16
martoninyar2@gmail.com

06-30-851-8882
roza.suto@gmail.com

06-30-385-6952
bodiarpad@gmail.com

Kapcsolattartó
elérhetőségei

Táboroztatási költségekhez való hozzárulás céljára benyújtható pályázati űrlap letölthető a város honlapjáról: www.martonvasar.hu / Benyújtási határidő: 2019. május 20. 16.00 óra

7-18 éves korig

általános iskola

7-18 éves korig

4-18 éves

vegyes

4-18 éves

ovi nagycsoport3.osztályig

6+

SPR Művészeti
Csoport

KÉZMŰVES TÁBOR
06.24.-06.28.

06.24.-06.29.

Művészeti Iskolás
zenészek számára

Művészeti Iskola

MALOM TÁBOR

Időpont

Korosztály

Szervező

TÍPUS

MARTONVÁSÁRI SZERVEZÉSŰ TÁBOROK - 2018

A KÖZÖSSÉG EREJE
Fúvószenekarunk 2019. április 5-én este Nemzetek zenéi, fúvószenekari köntösben címmel remek koncertet adott a nagyszámú közönségnek. A
koncertünk első blokkjában a Tücsök zenekar
névre keresztelt formáció mutatta be 4 darabból álló műsorát.
A műsorban világ körüli utazásra hívtuk koncertlátogatóinkat. Cseh, német, amerikai, angol, olasz, görög, svéd zeneszerzők és együttesek fúvószenekarra írt darabjai és átiratai
hangzottak fel.
A zenekar művészeti vezetője, Pfiffer Zsuzsanna meglepetésprodukcióval kedveskedett a zenészeknek. Egy Queen-dal,
a Love of my Life csendült fel, melyben karmesterünk éne-

Napelemes rendszert és tűzjelző berendezést
kapott a Brunszvik Teréz Óvoda
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kelt, őt dr. Kőszeginé Gál Andrea kísérte zongorán.
A zenekarunk bemutatta az újonnan beszerzett dobfelszerelést, amit az SZJA 1%-ból és a Nemzeti Együttműködési
Alaptól elnyert működési pályázatból tudtunk megvásárolni.
Az est fénypontja egy ABBA-sláger a Chiquitita című dal
bemutatása volt, amelyben a Beethoven Általános Iskola 70
fős gyermekkórusa közreműködött. A gyerekeket Bodóné
Polányi Tünde készítette fel. Az Abba-kottákat a Nemzeti
Kulturális Alaptól elnyert támogatásból vásároltuk meg.
Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a zenei utazáson!
| Bártol Zsófia • egyesületi elnök

Költözik a könyvtár

A Szent László úti új könyvtárépületből várhatóan
május közepétől lehet ismét kölcsönözni.
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SZÍNHÁZUNK,
BÜSZKESÉGÜNK
Martonvásáron, európai színvonalon

Akinek kétsége van afelől, hogy milyen egy ötezres kisváros
színháza, amit ráadásul fiatalok, sőt, mi több, néha gyerekek is alkotnak lelkes helyiek és persze szenvedélyes szakemberek irányításával, az nézze meg a MASZK Egyesület
Bernarda Alba háza című bemutatóját, mert a Garcia Lorca-darab lenyűgöző. Csikász Ági könnyed, ugyanakkor szenvedélyes színészvezetése, a zavarbaejtően puritán díszlet, a
fojtogató légkört testközelbe hozó színpad, melyen a nézők is
helyet foglalnak, és olyan alakítások, amelyek láttán tényleg gondolkodóba esünk, hogy nem a Vígszínházban vagy
a Katonában vagyunk-e. Engler Virág, Dulovics Zóra, Iván
Mandula, Bitó Kitti, a főszereplő Juhász Jázmin és a többiek
olyan erős jelenléttel rendelkeznek, hogy az a karizmatikus
játék kategóriájába tartozik már. Lesznek még Lorca-bemutatók, nem szabad róluk lemaradni.
Igen, a MASZK-ról elmondhatjuk: színházunk, büszkeségünk.
| Prieger Zsolt

GRIMM: MESE FELNŐTTEKNEK
MÁJUS 9-ÉN ÚJ MASZK-BEMUTATÓ A BBK-BAN
A képünkön a BBK Galériáján a művészeti iskolások kiállításán ránk pillantó fiatalember a Grimm című fantázia,
felnőtteknek szóló mesejáték, humorral és iróniával átszőtt fantasztikus
előadás – nem is lehet róla megállapítani elsőre, hogy micsoda is, mert
minden pillantában más és más arcát
mutatja – megálmodója, írója és rendezője is egyben. Hlinyánszy Doma
nemcsak író-rendező, de tele van ötletekkel, drámapedagógiát is tanul,
illetve tanít, szóval amolyan 2019-ben
FORUM MARTINI / 2019. ÁPRILIS

alkotó és gondolkodó reneszánsz fiatalember, ráadásul innen a szomszédunkból, Ráckeresztúrról.
Május 9-én elmegyünk együtt és megnézzük ezt a fantasztikus darabot a
BBK-ban – minden adat az olvasóinknak mellékelt plakáton a 14. oldalon
– , s a következő számunkban pedig
nemcsak erről emlékezünk meg, hanem vele is beszélgetünk tanulásról,
tanításról, darabírásról, életről és persze a martonvásári színházról.
11

ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG
AVAGY EGY ISKOLAI MŰSOR
MARGÓJÁRA
Minden évben együtt emlékezünk meg a március 15-i eseményekről, a forradalom hőseiről. Óvodásként, kisiskolásként
zászlókat, kokárdákat készítünk, felső tagozatosként pedig olvasunk Petőfiről, Kossuthról, Vasvári Pálról és a márciusi ifjakról. Ismerkedjünk meg tehát most azzal a történettel, ahogyan mindezt egy iskolai műsor keretei közé illesztettem.
A műsor ötlete már január elején megfogalmazódott bennem. Nagyon sok szempontot kellett figyelembe vennem.
Fontossági sorrendet állítottam fel közöttük, és ennek alapján dolgoztam. Elsőként egy hagyományos műsort szerettem
volna, ahol elhangzik a 12 pont vagy a Nemzeti dal. Másodszor pedig úgy gondoltam, használjuk ki annak lehetőségét,
hogy van egy csodálatos hangú 80 fős énekkarunk kiváló
szólistákkal. A harmadik szempont pedig az volt, hogy tanítsam és ismerjem azokat a gyerekeket, akikkel az elképzeléseimet szeretném megvalósítani.
Január végén egyeztettem az igazgatóhelyettessel, aki mindenben szabad kezet adott és támogatott.
Ezután a versekhez és a táncokhoz kiválasztásra kerültek a
szereplők. A szülőket is kellő időben tájékoztattam a próbák
időpontjáról és a segítségüket kértem abban, hogy tegyék lehetővé azt, hogy a gyerekek itt tudjanak lenni minden alkalommal. Tudják pótolni az esetleges tanórai hiányzást és
mindig készítsék el a házi feladatot. Ezúton is köszönöm a
szülők támogatását.
A próbák rendkívül jó hangulatban teltek. Igazán jól összekovácsolódtunk. A gyerekek elsőre megértették, mi az, amit
szeretnék. Sokat tanultak időközben arról, hogy a vers az,
amit mondani kell. A tánchoz nem csak a zenére, hanem a
másikra is figyelünk. A részekből hogyan áll össze az egység.

Megtapasztalhatták, hogyan lesz egy papírra vetett gondolatból a szereplőkhöz, a helyszínhez, a lehetőségekhez képest valami egészen más, sokkal jobb. Be kell vallanom, néha sokkal
jobb ötleteik voltak egy-egy helyzet kidolgozására, mint nekem, ezért ezeket természetesen be is építettem a műsorba.
Mindig tanórák után próbáltunk. Külön dicséretre méltó, hogy
szabadidejüket áldozták 12-en e nemes cél érdekében.
A szereplők névsora: Baczoni Róza, Beke Éva, Botos Lili,
Izsányi Kata, Kun Zsófi, Lestyán Juli, Rácz Regő, Szabó Ákos a
6. a osztályból; Hegedűs Máté a 7. c osztályból; Botos Benedek,
Kovács-Kilin Marcell és Soós Tamás a 8.a osztályból. Köszönöm Gyurman Nikolett, volt tanítványunk zongorajátékát is.
Külön köszönet illeti a gyerekek közül Beke Évát, aki korhű
citerajátékával visszarepített bennünket a lovas nóták és a
Süvegemen nemzetiszín rózsa című népdal világába. A Martonvásári Művészeti Iskola is büszke lehet két diákjára,
Hegedűs Mátéra és Kovács-Kilin Marcellra, akik előzetes tudásukra támaszkodva az én irányításommal nagyon kiválóan táncoltak el egy szatmári verbunkot.
Egy ilyen nagyszabású visszaemlékezés csak közös összefogással jöhet létre. Én mint a műsor rendezője ezúton is szeretném megköszönni kollégáimnak a segítségüket. Bodóné
Polányi Tündének az énekkar vezetését és azt a sok-sok próbát, amivel készült a műsorra. Kizmus Beatrixnek és Nemes
Józsefnek a szükséges kellékek biztosítását, Kisdi Gergelyné
Annának, hogy egy fehér lepedőre gyönyörű Pilvax kávéházat festett, Takács Attilának, pedig, hogy kétszer is felvette
műsorunkat, amely a Youtube-on megtekinthető.
| Balázsné Hornyák Edit • történelemtanár,
a 2019. március 15-i iskolai műsor rendezője

CSALÁDI FITT NAP MARTONVÁSÁRON!

		
		
		

A Tóth Iván Sportcsarnokban 2019. május 4-én (szombaton)
9:00 órától kerül megrendezésre az első CSALÁDI FITT
NAP a MartonSport szervezésében. A rendezvényen a helyben elérhető mozgásformákat bárki ingyenesen kipróbálhatja,
valamint egészséges táplálkozással kapcsolatos termékeket,
vitaminokat, táplálékkiegészítőket ismerhetünk meg és részt
vehetünk néhány egészségügyi szűrésen. Aki helyben bejelentkezik valamilyen vizsgálatra a Marton Klinik vállalkozásnál, még kedvezményben is részesül a vizsgálat díjából.
Azt szeretnénk, ha mindenki megtalálná a neki legszimpatikusabb mozgásformát és a rendszeres testmozgás mellett
döntene. Az egészségnél nem sok dolog lehet fontosabb, amit
sokkal könnyebb megőrizni, mint visszaszerezni. Ezért buzdítunk mindenkit arra, hogy foglalkozzon a testével és építse
be a rendszeres testmozgást az életvitelébe.
Köszönjük minden résztvevő trénernek, vállalkozásnak, akik
vállalták, hogy ezen a napon megjelennek és részvételükkel
hozzájárulnak a lakosság tájékoztatásához a helyben elér-
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hető lehetőségekről. Külön köszönet Bárányos Reninek, aki
a szervezésben is sokat segített. Bízunk benne, hogy sokan
eljönnek és a rengeteg érdekes program közül választanak
olyan mozgásformát, amit rendszeresen is szívesen csinálnak majd.
Igyekeztünk minden korosztály számára érdekessé tenni a
napot, így lesznek a gyermekesek számára gyerekprogramok
is, valamint az idősebb generációk tagjai is találkozhatnak
számukra hasznos információkkal. Egyszerre két-három
helyszínen zajlanak majd a programok, a küzdőtér is meg
lesz felezve és az emeleti nagyteremben is folyamatosan foglalkoztatjuk a látogatókat. Reméljük, hogy évről-évre egyre
többen csatlakoznak sportos közösségünkhöz. A részletes
programokról mindenki tájékozódhat a plakátjainkról és a
facebook oldalunkról.
Minden érdeklődőt várunk szeretettel! Hiszünk abban, amit
mottónknak is választottunk: „A mozgás öröm :)”
| A MartonSport csapata

		

SZÍNVONALAS FÜLESBAGOLY
Tíz fantasztikus zenekar közül végül a Margot hozta
ki győztesnek a zsűri a Fülesbagoly Tehetségkutató döntőjében a BBK-ban.

A jazz-pop-r'n'b együttes első helyezésével nyert három
fesztiválos fellépést (FEZEN, SZIN, Fehértone Fesztivál), 5
millió forint értékű sajtókampányt, nyaralást a Szépalma
Hotelben, közösségi média- és menedzsment képzést, fellépési lehetőséget az Öröm a Zene döntőjében. Második helyen
végzett a jazz-rock Moped Loewen, harmadik helyen végzett
a progresszív rock Marcello's Mistical Mind. A martonvásári

szervező Nagy Szabolcs professzionális munkát végzett, több
énekes adta elő dalát ilyen beleéléssel, mint a győztes zenekar énekese, a neves szakemberekből álló zsűri pedig a
képen látható tökéletes koncentrációban gondolkodott el a
sok kiváló fellépő láttán.

A HÁZASSÁGPÁRTI MÓKA MIKI
GENERÁCIÓK HANGJA KÖNYVBEN, A MARTONVÁSÁRI MAG LÁSZLÓTÓL

Több generáció hang ja, félig gyermekkora,
reggeli felkelése, első nevetése, délutáni alvása,
első verse, játékosan művelő, vicces, komoly,
ábrándos, mókás. Sokunknak például legelső
emlékünk tőle egy titokzatos versmondó lány,
aki egy könyvből lépett ki Levente Péter segítségével. Mert róla van szó, ő a hírneves, egykori
tévés népművelő Móka Miki, hiszen ő csalogatta
ki abból a fránya tévéből.
Az erdélyi születésű Levente – akiről martonvásári szerző,
Mag László írt nagyszerű, tanulságos könyvet – nemcsak művészi, hanem emberi példa is: 50 éve élnek nem problémamentes, de nagyon boldog házasságban feleségével. A fiatalokat is
buzdítják a házasságra, izgalmas életformának tartják, mely
értelmet ad az ember felnőtt életének. A család biztonságot,
bátorságot, büszkeséget, felelősségvállalást, áldozatot és szerelmet jelent. Vallják, a szerelem nem múlik el, hiszen nem
egy-egy hónapra, húsz évre, hanem egy életre kapott ajándék
mindez. Nem válik megszokottá, ha naponta teszünk érte.
Igen, ahogy sok helyen elmondták, első látásra szerelem volt
az övék, és kitartóan ápolják azóta, ahogy író feleségével az
irodalom iránti szeretetüket is. Házat is építettek, mégpedig
egy kis faluban egy parasztházat, mert az is kell egy szerelmes élethez, „Az unokák bearanyozzák a napjainkat, de
a szívemben minden magyarul is értő gyerek egy kicsit az
enyém. Bármit kérdezhetnek, mert az előadásaim interaktíFORUM MARTINI / 2019. ÁPRILIS

vak. Sokat autózom, de ez a kicsi falu az otthonom, az itteni emberek pedig a tágabb családom.” - nyilatkozta Levente
Péter a közelmúltban otthonról, hazáról, családról, de Mag
László könyvéből rengeteg régi emléket és tanulságot tartalmazó információt kaphatunk még útravalóul. Olvassák a
könyvet, sőt, olvassanak könyveket!
| Forum Martini
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martonvásár
powered by: grx

fél óra alatt
akár 600-1000
elégetett
kalória

reggel 6-tól este 8-ig

várunk mindenkit

a fogyás
új dimenziója
martonvásár,
szent lászló utca 3.

A MAGY KERESZTEZŐDÉSNÉL,
A POSTA MÖGÖTT!

súlyproblémákra,
narancsbőrre
kiváló megoldás

martonvásár

1000 Ft-os akciós kupon
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NYELVI FEJTÖRŐK (SZÓLÁNC)

Édes magyar anyanyelvünk rendkívül bölcs,
gazdag, csodálatos. Tele van élettel és rengeteg
játékot is tartogathat. Eddig ez eszperente
megfogalmazásokkal játszottunk, most egy kicsit
több aktivitást igénylő új játékra invitálom a
kedves olvasókat:
Arra biztatok mindenkit, hogy alkosson olyan SZÓLÁNC-ot,
melynek minden következő eleme pontosan egy hangban
különbözik az előzőtől (a kettős betű egy hangnak számít),
mégis értelmes magyar szó. Egészen érdekes világban találhatjuk így magunkat. Érdekes módon, így nincsenek fizikai
vagy biológiai törvények, akadályok, korlátozó hiedelmek.
Ezzel a módszerrel az egyébként messze földön híres szólásmondásaink igazságára sem támaszkodhatunk, hiszen itt a
VÉR is könnyen VÍZ-zé válhat! (Ez a bemelegítő feladvány.)
Sőt, ha elég kitartóak vagyunk, a játék során pár lépésben
lehet az egyik végtagból egy másikat is varázsolnunk vagy
átképezhetünk embereket, sőt akár villámgyors teleportálásra - akár csillagközi léptékben - is képesek vagyunk.

Az új Egészségház kétharmada már készen áll

Ha jól csináljuk, hamar fülig érhet a száj is!
Ezt megmutatom, példának is kiváló:
FÜL – FEL – FEJ – FÁJ – SZÁJ
Kinek sikerül a legrövidebb úton mindegyiket megtalálni?
VÉR -> VÍZ
SZÉK -> PAD
FEJ -> LÁB
(Ennek egy érdekes továbbfejlesztése lehet, ha azt is díjazzuk, hány másik testrészt tudunk érinteni útközben)
SZŰCS -> PAP
HÁLÓ -> KERT
FÖLD -> MARS (Haladóknak)
Jó szórakozást kívánok!
| Tóth Balázs

Előző számunk helyes megfejtése Petőfi
Sándor: Nemzeti Dal volt. Nyer tesünk
Molnár Zoltánné. Nyereményét a Macska
Panzióban fogyaszthatja el, akár társaságban is.

ÁLLÁSHIRDETÉS
GyuriVill Kft
2030 Érd, Porcsinrózsa u. 2.
2030 Érd, Velencei út 5. 2462 Martonvásár, Budai út 23.
Tel: +36 30 99 07 051, E-mail: gyurivill@gyurivill.hu
Honlap: www.gyurivill.hu

Gyurivill Kft érdi telephelyére

értékesítő , raktáros

munkakörökbe munkatársakat keres !

Ingyenes lomtalanítás Martonvásáron - házhoz mennek

Az otthoni lim-lomok eltüntetésének több legális módja is
van, például a helyi facebook csoportokban történő felajánlás
(DIY BÚTORFESTÉS – Martonvásár; MARTONVÁSÁR INFÓ
- Tájékoztatás, Párbeszéd, Közösség.), garázsvásárok rendezése vagy a termelői piacokkal együtt megtartott martonvásári bolhapiacokon történő díjmentes árusítás.
Az ily módon történő felhasználásra és bevételtermelésre
nem alkalmas tárgyakat és egyéb kihelyezhető hulladékokat
évente egy alkalommal 3 m³ erejéig továbbra is ingyenesen,
ráadásul közvetlenül az adott lakás elől szállítja el a VHG
Nonprofit Kft. a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználóktól. Időpont egyeztetés
és részletek a 06-22/579-185-s telefonszámon. További információk a martonvasar.hu/lomtalanitas oldalon találhatók.
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Elvárás:
- megbízható, jól alkalmazkodó
- számítástechnikai ismeretek
- csapatban dolgozni tudó
- kiváló kommunikációs készség
- értékesítési tapasztalat
- B kategóriás jogosítvány
Előny:
kereskedelemben, vagy villanyszerelésben
szerzett tapasztalat!
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- kiszámítható ,hosszú távú munkalehetőség
- családias légkör
Fényképes önéletrajzát a
gyurivill@gyurivill.hu email címre várjuk.
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BENCSIK NAP
JODES EMLÉKÉRE
2 ÉV UTÁN ISMÉT MEGRENDEZZÜK
A BENCSIK NAPOT

2019. május 11-én du. 16.00 és hajnali 02:00 óra
között várunk mindenkit a Brunszvik-Beethoven
Közösségi Ház udvarára.
A közösségi örömfőzésre 20 csapat jelentkezését tudjuk
elfogadni. Jelentkezési határidő: május 5. Jelentkezési lap és
részletes információk a város honlapján az esemény alatt és
a facebook/bbkozpont oldalon olvashatók.

MAJÁLIS
2019

Az elkészült ínycsiklandozó ételekből kóstolójegy ellenében a
közönség is fogyaszthat. Kérjük, hogy a környezettudatosság
jegyében lehetőleg hozzanak magukkal tányért és evőeszközt.
A gyerekeket ugráló vár, arcfestés, Retro játéksarok, a régebb
óta fiatalokat retro (C64-es) videó játékok várják.
Vendégünk lesz a Spirit of Eden zenekar. Jodes tiszteletére
ismét összeáll a Titán. Meghallgathatjuk a Jazztelen
együttest is. 21 órától pedig látványos koncertshow-val
érkezik hozzánk a Republic zenekar.
23 órától pedig dj Kozival mulathatunk hajnali 2 óráig.
Várunk mindenkit szeretettel!

10 órától 12 óráig:
							
Kicsik és nagyok ügyességi játéka –
		

MÁJUS 1., SZERDA

Hívjuk és várjuk szeretettel
Martonvásár apraját s nagyját
az „Együtt-Értük” Alapítvány
rendezvényére!
Célunk: a másság elfogadtatása
sérült embertársaink
értékeinek megismertetésén
keresztül.
Programjaink
9 órától 12 óráig:
• Játszóházak – folyamatosan
• Anyák napi ajándékkészítés
• Quilling technikával kép készítése
• Csuhébaba készítés
• Fonástechnikák
• Lufi-hajtogatás • Íjászat
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családi idő
10 órától:
„Majális-kondér” - a város önkéntesei,
társadalmi szervezetei közreműködésével
12.00 órától:
„Majális-kondérok” megnyitása
(Kóstolójegyeik megvásárlásával az
„Együtt-Értük” Alapítványt támogatják)
12.30-tól:
Jótékonysági estünk eredményeként:
Szabadtéri játék átadása
Közreműködik: Farkas Gergő –
Örömzene című műsorával
13.00-tól:
„Alkoss nekünk, alkoss velünk!” című
pályázat eredményhirdetése
(További részletek honlapunkon.)
Folyamatos programok:
• Árusítás gyermekmunkákból
(kerámiatárgyak, dísztárgyak)
• Virágárusítás • Büfé

| Pfiffer Zsuzsanna • főszervező

Helyszín:
Pápay Ágoston Általános Iskola
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium udvara. (Rossz idő esetén programunk az iskola épületében kerül
megrendezésre.)
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk:
| „Együtt-Értük” Alapítvány
önkéntesei

A martonvásári

A befolyt 735 026 forintot

-

terápiás lovagoltatására, erdei iskolára és speciális fejlesztő eszközök
beszerzésére használtuk fel.
Felajánlásaikat továbbra is várjuk!

Adószám: 1909 7123-1-07
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ÁPR. 26.
|
Tessely Zoltán képviselő úr
		
fogadóórája
		
17.00 órakor
		
Martonvásári Pogármesteri Hivatal
ÁPR. 27.
|
Polgármester házhoz megy
		
Brunszvik út, Malom utca, Kodály
		
utca, Rózsa utca a Kinizsi utcáig,
		
Vasút utca, Kinizsi utca
		
14.00 órától
ÁPR. 28.
|
Federico García Lorca:
		
Bernarda Alba háza
		
című előadást bemutatja
		
a MASZK társulat
		
Jegyek kaphatók: Fehérvári út 77.
		
19.00 órakor, BBK
MÁJ. 04.
|
40 éves a Százszorszép 		
		
Táncegyüttes –
		
Jubileumi Gálaműsor és kiállítás
		
15.00 és 19.00 órakor, BBK
MÁJ. 09.
|
„Grimm” című előadás premierjét
		
bemutatja a MASZK társulat
		
Jegyek kaphatók: Fehérvári út 77.
		
19.00 órakor, BBK

Fonalkép régi teniszütőből

A martonvásári Erényi Zsuzsanna alkotása I. helyezést ért el
az Alkotó energia nevű pályázat DIY (csináld magad – a szerk.)
dekorációk és ajándéktárgyak kategóriájában. Gratulálunk!
Az évről évre visszatérő verseny célja, hogy úgy népszerűsítse a környezettudatosságot és a hulladék megelőzést, hogy
közben teret biztosítson az egyéni kreativitásnak és értékteremtésnek. A nevezők régi vagy használt dolgokból (pl.: bútorokból, használati tárgyakból) új, egyedi értékeket teremtenek, amik még több ember számára adhatnak motivációt,
hogy hasonlóképp üzenhessenek hadat a dobd el kultúrának.
További ötletek és helyi kreatív energiák a DIY BÚTORFESTÉS – Martonvásár nevű facebook csoportban.
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MÁJ. 11.
|
Bencsik Nap
		
Jodes Emlékére
		
Közösségi örömfőzés, retro játékok,
		
Rock zenekarok, utcabál
		
16.00 órától 02.00 óráig
		
BBK udvara
MÁJ. 17.
|
Művészeti Iskola
		
Tanári Koncert
		
18.00 órától
		BBK
MÁJ. 18.
|
Termelői vásár és bolhapiac
		
07.00 órától 12.00 óráig
		
BBK udvara
MÁJ. 18.
|
Hollywood party 		
Jótékonysági buli
		
a Brunszvik Teréz Óvoda javára
		
19.00 órától 02.00 óráig
		BBK
MÁJ. 21.
|
Teleki Blanka Hölgyklub – 		
		
Költészet és gasztronómia
		
Vendég: dr. Mester Júlia
		
16.30 órakor
		BBK

Ime a Senior Örömtánc Klub csapata,
amely szeretettel várja a mozogni vágyókat,
minden szerdán 16.45-től a BBK színháztermében.
Híd a Martonvásári vízfolyáson

Az állami keret további elemeként a következő hetekben
elkezdődik a Széchenyi István utca, Váci Mihály utca –
Kossuth Lajos tér közötti szakaszának szilárd burkolattal
történő kiépítése a Martonvásári vízfolyás felett, amellyel
megvalósul az úthálózat hiányzó összeköttetése és a környező intézmények forgalmának ésszerűsítése is. Az összekötő híd tervezése és kivitelezése 26,19 millió forint állami
forrásból valósul meg.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22/460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (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

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
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
2462 MV, Szent László út 24. | 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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FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés:
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: 13-19 óráig
Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ:
www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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, védőnő: Máthéné Jaskó Anna
tanácsadási idő: hétfő 8-12 óra között várandósok
és csecsemők részére; iskola-egészségügyi védőnői
feladatok ellátása; tel.: 30/950-0875

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
ÚJSZÜLÖTTEK*
Bártol Buda
Fülöp Bence

ELHUNYTAK*
Hüll Antalné / 93 év
Szilasi József / 57 év

Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

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

MARTONVÁSÁR: ápr. 13., 14; május 1., 4., 5.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: április 27., 28.; május 18., 19.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: április 19.,20.,21.; május 11., 12.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám alatti
fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak, abban
az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/ ünnepnap
vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig
szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.

APRÓHIRDETÉS
CITROEN XSARA PICASSO 1,6 HDI 180E KM-REL
699.000 FT-ÉRT ELADÓ. 06 70 7759752

ÁLLÁSHIRDETÉS
Játszótéri eszközöket gyártó és játszótereket építő vállalkozás
martonvásári telephelyére felvételre keres faipari munkatársat (ács, asztalos), valamint minimum 8 általános iskolai
végzettséggel rendelkező, dolgozni akaró segédmunkást.
Bővebb információ és jelentkezés az info@acerkft.hu e-mail
címen, valamint munkaidőben 8-tól 4-ig a +36 22-569- 021es telefonszámon lehetséges.

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata | Főszerkesztő: Prieger Zsolt, e-mail: kommunikacio@martonvasar.hu
Művészeti vezető: Pletser Cecília | Címlapfotó: Prieger Zsolt, Fotó: Kortyis Dávid, Csoma Tamás.
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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