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A Pannon Egyetem Rektora és
Szenátusa elismerésben részesítette
polgármesterünk, dr. Szabó Tibor
munkáját.

2005. július 30-ára keltezett az a
dokumentum, amely városi rangra
emelte településünket.

„...ha azt akarom, hogy János
olvasson, Jancsit kell megtanítani!”
Rá lehet az embereket az értékes
dolgokra szoktatni.

06-07. oldal

16. oldal

Ahogy közeledik a szeptember,
véglegesednek a Magyar Népdal Napjának,
napjainak programpontjai.

Semmelweis Nap
Bensőséges műsorral fogadta egészségügyi
dolgozóit a város.

A MEGYE NAPON KIOSZTÁSRA KERÜLTEK A FEJÉR MEGYEI KITÜNTETŐ CÍMEK
A martonvásári díjazottak: Wollek Tibor (balról) a mentőállomás bajtársai nevében (Dr. Paulkovics Elemér Díj),
Orbánné Molnár Anikó (Pápay Ágoston Díj – közösségi szerepvállalásáért) és Harcsa Tiborné
(Marosi Arnold Díj - gyűjtőmunkájáért), középen Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk és jobbról
Horváth Bálint, alpolgármester, akik szintén részt vettek a június 27-i Megye Napon.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

JÚL. 18.

BEETHOVEN KONCERT
A NEMZETI FILHARMONIKUSOKKAL
19.00 órakor
MTA ATK sziget

JÚL. 18.

HORVÁTH OTTÓ KÉZILABDA
EMLÉKTORNA (és pályabúcsúztató)
10.00 órakor, Sporttelep

JÚL. 18-19.

MV „OPEN” FÉRFI EGYÉNI ÉS PÁROS
TENISZVERSENY
9.00 órakor, Kastélypark Teniszpálya

JÚL. 24.

JÚL. 24.

BORÚT TALÁLKOZÓ
15.00 órától
BBKözpont
AMATŐR MŰVÉSZEK ÉS
KÉZMŰVESEK KIÁLLÍTÁSA
15.00 órától, BBKözpont Galéria

JÚL. 25.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 13.00 óráig
BBKK udvar

AUG. 1.

BEETHOVEN KONCERT
A NEMZETI
FILHARMONIKUSOKKAL
19.00 órakor
MTA ATK sziget

AUG. 15.

NYÁR ESTI
ZENEI PIKNIK
20.00 órától
BBKK előtt

AUG. 20.

ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE
ÉS AZ ÚJ PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT ÁTADÁSA
9.30 órától
Templomkert

PANNÓNIA FELSŐOKTATÁSÁÉRT DÍJ KITÜNTETÉST
KAPOTT MARTONVÁSÁR POLGÁRMESTERE
A Pannon Egyetem Rektora és Szenátusa elismerésben részesítette polgármesterünk,
dr. Szabó Tibor munkáját.
A Pannon Egyetem Szenátusa 2013-ban alapította a Pannónia Felsőoktatásáért díjat, a felsőoktatás megújításában és
fejlesztésben végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. A díjat, amelyet 2014-ben Porga Gyula, Veszprém polgármestere vehetett át, idén Martonvásár polgármesterének, dr. Szabó Tibornak ítélték oda, elismerve városunk és a Pannon Egyetem
kapcsolatának építésében játszott szerepét.
A díjat dr. Friedler Ferenc rektor adta át.								
| Nagy Árpád
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10 ÉVE VÁROS
MARTONVÁSÁR
2005. július 30-ára keltezett az a dokumentum,
amely városi rangra emeli településünket.
10 év távlatából nézve ez egy kiemelkedően fontos lépés
volt, hiszen így a 2010-et követő időszakban ténylegesen is
a kisvárossá válás útjára léphettünk. A városi rang nélkül
nem lehettünk volna járási székhely, nem kerülhetett volna
Martonvásárra a kormányhivatal, a kormányablak, a KLIK
tankerületi irányítása és most szeptembertől a pedagógiai
szakszolgálat.
A település közössége és a jelenlegi városvezetés nevében
szeretném megköszönni megboldogult Dr. Kara Pál államtitkár úrnak, városunk díszpolgárának a segítséget, az akkori
polgármesternek és alpolgármesternek, Orbán Andrásnak
és Kuna Ferencnek, valamint a Képviselő-testület egykori
tagjainak azt, hogy mertek álmodni és dolgoztak a kitűzött
célokért. Az ő munkájuk nélkül ma nem tarthatnánk itt.

FOTÓPÁLYÁZAT
A Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ

„ÍGY LÁTOM MARTONVÁSÁRT”
címmel

fotópályázatot hirdet
A pályázat nyitott,
minden amatőr és profi fotós részére.

Részletes pályázati feltételek és
jelentkezési lap a
www.martonvasar.hu/fotopalyazat
oldalon.

Fotó: Tőzsér Richárd
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A 2005 augusztusi Forum Martini címlapja

Az évfordulóról a Magyar Népdal Napja keretein belül megtartandó ünnepi Képviselő-testületi ülésen, a Díszpolgári
cím és a Martonvásárért díjak átadásával együtt kívánunk
megemlékezni 2015. szeptember 10-én.
| Horváth Bálint

OSSZÁK MEG
LEGKEDVESEBB
ÉLMÉNYÜKET!
10 éve város Martonvásár, ünnepeljük meg egy
kedves történettel.
Alig ocsúdtunk fel a főtér és az új kulturális központ átadási
ceremóniáiból, máris dübörög a következő nagyszabású beruházás (tornaterem és sportcsarnok), mellyel ismét nagyot
lépünk előre, élhető kisvárunk érdekében.
A sok fejlesztés közepette azért arról se feledkezzünk meg,
hogy Martonvásár idén nyáron ünnepli várossá válásának
10-ik évfordulóját, amelynek hivatalos ünnepsége egybeesik
őszi fesztiválunkkal. Ugyanakkor, e jeles alkalomból egy kis
kreatív játékra hívjuk Önöket.
Osszák meg velünk legkedvesebb martonvásári történetüket, esetüket, élményüket!
Ezt megtehetik levélben (BBKK, Emlékezés tere 2.), e-mailben
(bbkozpont@martonvasar.hu), a facebook oldalunkon privát
üzenetben, vagy személyesen is bejöhetnek hozzánk, és itt is
elmesélhetik érdekes, izgalmas, meghökkentő, nem szokványos történetüket az elmúlt 10 évből.
A történetet névvel, telefonszámmal és e-mail címmel kérjük!
A résztvevők között háromnapos fesztivál bérleteket
sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. augusztus 20., éjfél.
A nyerteseket e-mailben értesítjük.
| Pfiffer Zsuzsanna
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartotta soros ülését. A megtárgyalt és elfogadott
előterjesztések a következők voltak:
Beszámoló Martonvásár 2014. évi bűnügyi-közbiztonsági
helyzetéről.
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetési rendeletének módosítására.
Javaslat hitel felvételére vonatkozó határozat módosítására, melynek értelmében a hitelfelvétel lehetőségét fenntartjuk (iskolabővítésre), de egyelőre nem tudunk élni vele.
Javaslat a folyékony-hulladék kezelésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás megindításáról, mely jogszabályi kötelezettségünk. A csatornázatlan területeken a „szippantást”
egy közszolgáltatóval kellene már évek óta kötelezően végeztetni.
Javaslat ingatlan adás-vételi szerződés megkötésére:
Kismartonban a glóbusz körüli területet veszi meg önkormányzatunk, a vízellátás folyamatos biztosítása érdekében.
Javaslat HÉSZ módosításával kapcsolatos állásfoglalás
megtételére. Az állásfoglalás arról szól, hogy egy tervezett
lekvár manufaktúra (kisüzem) környékén élők (Budai út) tiltakozásukat fejezték ki. Az önkormányzat kinyilvánította,
hogy a hatóság dolga az előírások szerinti engedélyezés lefolytatása, de az itt fejleszteni kívánó vállalkozásokat sem
szabad elijeszteni településünktől.

Javaslatok a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására; a
Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére; kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatására, mintegy 50
ezer forinttal; polgármester munkájának értékelése.
Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
megpályázására. A pályázott összeg 2,5 millió forint, melyhez önkormányzatunknak ugyanennyit kell hozzátenni. Szeretnénk a BBKK-ba mikroportokat, rendezvényasztalokat,
továbbá kárpitozott, karfás székeket a nézőtérre beszerezni.
Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelésére. A tornaterem-sportcsarnok önrészének, mintegy 200
millió forintnak az átadása történik meg ezzel a 100%-os önkormányzati cég számára. A pénz forrása a 2014. évi kormányzati támogatás.
A Képviselő-testület zárt ülésen döntött a 2015. évi
„Martonvásár díszpolgára” cím és a „Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról. Az elismerések átadására 2015.
szeptember 10-én, a Magyar Népdal Napja keretén belül, a
várossá válás 10. évfordulójáról is megemlékezve kerül sor.
| Nagy Árpád

Kép: Martonvásár SK - facebook

Sajtóközlemény

FEJTSE KI ÖN IS A VÉLEMÉNYÉT AZ ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉSRŐL!
Magyarország Kormánya célul tűzte ki az állampolgárok és
a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek
enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. 2016-ban 10
milliárd forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése révén.
Mindezt az állampolgárok véleményének és javaslatainak
felhasználásával kívánja a Kormány megvalósítani.
Ennek érdekében az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez a Kormány. A résztvevők
kifejthetik véleményüket számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetéséről,
valamint javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére – hangsúlyozta dr. Simon László kormánymegbízott.
A konzultáció ideje alatt az állampolgároknak lehetőségük
van kettő kérdőíven, a magánszemélyeket és a vállalkozásokat érintő fizetési terhek megszüntetésére vonatkozóan javaslatokat tenniük. Az állampolgárok és a vállalkozások
számára külön kérdőív áll rendelkezésre a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, valamint az interneten
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( http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal .hu / ).
Ezek kitöltése önkéntes és anonim.
A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének
megszüntetésére tehet javaslatot a kitöltő. Mindkét kérdőíven
lehetősége van az állampolgárnak további 1-1 hatósági eljárásért fizetendő díj vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan
javaslatot tennie. A 9 javaslat közül legfeljebb 4-et jelölhet
meg, valamint további 1 javaslatot tehet írásban. A kérdőív érvényesen kitöltött, ha az állampolgár négy vagy
annál kevesebb javaslatot jelöl meg a kérdőíven. Nem
kizárt, hogy az állampolgár a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak szóló kérdőívet is kitöltse. A kérdőívek 2015.
június 5-étől 2015. augusztus 6-áig tölthetők ki.
Az állampolgárok a kérdőíveket kitölthetik papír alapon, és
leadhatják a kormányhivatal ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben. A kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.
hu honlapon: http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.
hu/. Az online-kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24
óráig nyílik lehetőség. | Fejér Megyei Kormányhivatal
4

„HA AZT SZERETNÉNK,
HOGY JÁNOS
OLVASSON, JANCSIT
KELL MEGTANÍTANI!”
JÓKAI ANNA TARTOTT ELŐADÁST
A BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULTURÁLIS
KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBEN.
FM Utolsó ittjártakor könyvtárunkat avatta fel.
Meglepte, amit most látott?
JA Lám-lám, egy aránylag kis hely is milyen elegáns környezetet tud teremteni. Még nem volt semmi, amikor utoljára itt jártam, gyönyörűnek találom, amit most látok. Ki kell
használni ezeket a létesítményeket, nagyon szép minden.
Ez bárhol, Budapesten egy belvárosi környezetben is megállná a helyét.
Azt is megfigyeltem, hogy nagyon tiszta a környezet, ezért
úgy gondolom, az emberek sajátjuknak tekintik ezt a teret.
Jól tudjuk otthon sem szokták a padlóra szórni a csikket…
FM Rátérve előadására, az iránt érdeklődöm, hogy
ilyen élettapasztalattal, hogy sikerül egy előadásnak,
beszélgetésnek egy órás korlátot szabni?
JA Egy évben körülbelül kétszázszor adok elő. Nagyon érzékeny vagyok arra a környezetre, aurára, amelyik körülvesz.
Azt is megérzem, ha gyanakvással fogadnak – bár ilyen
helyre nem nagyon hívnak -, de azt is, ha szeretet vesz körül.
Sok minden van a tarsolyomban. A témakört, a beszélgetés
irányát a látogatók száma és összetétele szabja meg. Tudom,
mikor van a tetőpont és érzem azt, hogy mikor kell befejezni.
Viszont, az a tapasztalatom, hogy akik eljönnek, azok két
óráig is hallgatnák az előadást.
FM Az imént mondta itt valaki, hogy ön akárhányszor
eljön majd hozzánk, ő minden előadásán itt lesz. Miről
szólnak előadásai?
JA Még egyszer elő kellene adnom ahhoz, hogy ezt kifejtsem.
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Magamat nem tagadhatom meg, ezért hasonló dolgokról, de
mégis mindig másról. A szemeket nézem, mert olyan emberekhez nem lehet szólni, akik lehajtják a fejüket.
FM Itt mire csillant fel leginkább az emberek szeme?
JA Mindenkinek az esik a legjobban, ha a saját, esetleg rejtett véleményét hallja nyíltan egy úgynevezett híres embertől. Az embert befolyásolja a közvélemény, ezért nem mindig
meri bátran elmondani véleményét. Ha azonban azt hallja,
hogy valaki őszintén megfogalmazza, nem szégyelli kimondani, az a jó érzése támad, hogy nincs egyedül.
FM Úgynevezett híres emberről beszél harmadik személyben, önmagára gondolt. Véleményem szerint az
úgynevezettet nagyon idézőjelbe kell tenni. Hogyan
érintik azok a díjak, amelyeket kap?
JA A napokban kérdeztek erről, így összeszámoltam. Kitüntetésekkel együtt 39-nél tartok, és nincs kedvencem. A
legmagasabbak a Nagy Kossuth-díj, vagy a „Nagy Kereszt”,
aminél fajsúlyosabb kitüntetés nincs, vagy a Nemzet Művésze, de ugyanolyan kedves számomra a Bocskai-díj, az emberi méltóságért odaítélt, vagy a világ magyarságáért adományozott díjak. Azt gondolom, hogy nem a díjak minősítik
az embert.
FM Valamilyen hangsúlyt azért csak adnak a személynek…
JA Ez tagadhatatlan. Azt szokták mondani, hogy jó bornak
nem kell cégér, de ez nem igaz!
És az sem mindegy, hogy az ember kitől kapja a díjakat.
FM Előadásait nevelésnek is szánja?
JA Nem szeretem a nevelés szót, a gondolatébresztőt tartom
megfelelőnek.
FM Milyennek tartja a magyar társadalom állapotát?
JA A társadalom helyett én az emberi közösségek kifejezést
használom. Tartom magam ahhoz a mondáshoz, hogy ha azt
akarom, hogy János olvasson, Jancsit kell megtanítani! Rá lehet az embereket az értékes dolgokra szoktatni. De amíg például a „celeb”-eket tekintik sztároknak, addig mit tegyenek
a valódi sztárok? Az emberek felelőssége is, hogy nézettsége
van ezeknek a celebes műsoroknak.
FM Mi őszre a Magyar Népdal Napján értéket közvetítünk, például a Virtuózokkal is. Várhatjuk akkor ismét
Martonvásáron?
JA Nem ígérek semmit. Bevallom, amikor nem kell előadást
tartanom, akkor inkább pihenek. De ha meghívnak, akkor
legalább tudni fogok az eseményről.
| Nagy Árpád
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A rendezvény látogatása (szombat délelőtt kivételével)
belépőjegyes:

MAGYAR
NÉPDAL
NAPJA

MÁR ISMERTEK AZ ELŐADÓK
ÉS A JEGYÁRAK IS!
Martonvásáron idén szeptember 10-13. között
ismét nagyszabású eseményekkel várjuk a kikapcsolódni vágyókat.
Ebben az évben számos újítással készülünk annak érdekében, hogy Önök minél magasabb színvonalon legyenek kiszolgálva és zavartalanul szórakozhassanak. A részletes
programokból is kiderül, hogy igyekeztünk a legjobb előadókat elhozni Önöknek.
Most már nem titok, hogy a pénteki napon a méltán magas
színvonalat képviselő ifjú tehetségeket felkaroló Virtuózok
produkció érkezik városunkba.
A szombat délelőtti programokkal a kicsiket szólítjuk meg,
ez a program ingyenes lesz.
Szombat délutántól pedig indul az igazi zenei kavalkád,
melyben minden korosztály igényeit igyekszünk kiszolgálni.
Alma zenekar, Rúzsa Magdi, ByTheWay.
A programok nem érnek véget hajnalban, hanem vasárnap
már délelőtt 9 órától várjuk a népdalok/népzene kedvelőit
a színpad elé, ahol ismét a legjobbak mutatkoznak majd be.
Egy ekkora fesztivál szervezéséhez nem elegendő a BBKK kis
csapata, így idén is keressük az önkénteseket, akik szívesen

!

FELHÍVÁS

VÁRJUK AZ ÁRUSÍTANI ÉS BEMUTATKOZNI
SZÁNDÉKOZÓKAT!
A sokszínű programot az idei évben szeretnénk vásári hangulattal is kiegészíteni.
A szeptember 10-13-i rendezvények pontos forgatókönyve
elkészült. Abban kiváló fellépők fergeteges programjaira
lelhet mindenki. Kicsiknek, nagyoknak, komolyzenét, rockot
és népzenét kedvelők is találhatnak maguknak olyan programot, amelyre érdemes kilátogatni városunk főterére.
De a valóban kiváló, országosan ismert és megbecsült előadókon kívül mivel találkozhatunk még?
A főtéren szombaton és vasárnap kézműves kirakodóvásárt
tervezünk, egységes árusító asztalokkal, és nem mondunk le
FORUM MARTINI / 2015. JÚLIUS

3 napos bérlet felnőtteknek:
• elővételben: 3 000 Ft (2015. aug. 01.és szept. 05. között)
• a helyszínen: 3 500 Ft.
3 napos bérlet diákoknak és nyugdíjasoknak:
• elővételben: 1 600 Ft (2015. aug. 01.és szept. 05. között)
• a helyszínen: 2 000 Ft.
A Napi jegy felnőtteknek: 1 500 Ft.
Diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft.
Az elővétel helyszíne az Óvodamúzeumban működő InfoPont,
nyitvatartási időben (hétvégén is).
További, folyamatosan frissített részleteket a www.facebook.
com/ bbkozpont illetve a www.magyarnepdalnapja.hu
oldalon találhatnak.
vennének részt a szervezési és lebonyolítási munkálatokban.
Felhívom a középiskolás korosztály figyelmét arra, hogy a
közösségi szolgálatukat intézményünknél is teljesíthetik.
Kérdéseikkel kérem, keressék bátran kollégáimat az alábbi
elérhetőségek egyikén:
• Oroszné Pál Mónika igazgató helyettes, rendezvényszervező, önkéntes program szervező
tel: 0620/410-5616, e-mail: rendezveny@martonvasar.hu
• Nagy Árpád kommunikációs vezető, tel: 0620/625-0014,
e-mai: kommunikacio@martonvasar.hu
• Tóth Andrásné Hungarikum udvar, termelői és kézműves
vásár, Marton-EXPO szervező,
tel.: 0620/941-8319, e-mail: martoninyar@martonvasar.hu
• Természetesen magam is szívesen felelek minden felmerülő kérdésre, észrevételre:
tel: 0620/484-9955, e-mail: bbkigazgato@martonvasar.hu
Kérem, hogy a fesztivál színvonalas programjaira hívják fel
ismerőseik figyelmét is!
Töltsük meg ismét jókedvvel, jó hangulattal és rengeteg jó
emberrel belvárosunkat.
Remélem, szeptemberben találkozunk!
| Pfiffer Zsuzsanna • a fesztivál főszervezője

a megszokott termelői vásárról sem, melynek ezen a hétvégén a Dózsa György utcában biztosítunk területet.
A Kodály utcában Marton-EXPO néven a helyi és környékbeli vállalkozók számára biztosítunk bemutatási lehetőséget.
(Szintén egységes standokkal.)
Az óvodamúzeum és könyvtár udvarának Dózsa György út
felöli külső részén Hungarikum vásárt szervezünk, a belső
felében pedig ismét a gyerekeknek kedvezünk majd, népi
játszóházzal.
Minden helyszínre várjuk az árusítani és bemutatkozni
szándékozókat!
Jelentkezni és informálódni: a martoninyar@martonvasar.hu
e-mail címen és a 06 20/941 8319-es és a 460 286-os
telefonszámon lehet. A rendezvényre kitelepülni csak
előzetesen megkötött megállapodás alapján lehet.
Várjuk a jelentkezésüket.
| Tóth Andrásné
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M AG YA R
N ÉPDA L
NAPJA
M A R T O N VÁ S Á R
SZEPTEMBER
10 -13.

PROGRAMOK
SZEPTEMBER 10. / CSÜTÖRTÖK

SZEPTEMBER 13. / VASÁRNAP

17:00

Egész nap:
		
		
		

Hungarikum udvar
Kézműves vásár és foglalkozás
gyerekeknek, családoknak, népi játszótér,
Marton-EXPO a Kodály utcában.

Délelőtt:
		

Langaléta Garabonciások műsora
a vásári forgatagban.

09:30 -12:00
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Dalárdatalálkozó – Rendezvényközpont:
Iglice Népdalkör – Dinnyés
Alcoa-Köfém Nyugdíjas Klub kórusa –
Székesfehérvár
Vox Váli Együttes
Tordasi Férfi Dalárda
Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar
Polgármesteri kórus
Dabasi Dalkör
Beethoven Általános Iskola kórusa

10:00-18:00

„Utcazene fesztivál” a főtéren

18:00

„Így látom Martonvásárt”
fotókiállítás megnyitó (BBKK Galéria)
Ünnepi Képviselő-testületi ülés,
valamint Díjátadó

SZEPTEMBER 11. / PÉNTEK
19:00
19:30
21:00

Baienfurt Fanfár zenekara
Virtuózok műsor
Hajós Laura-Horváth "Tojás" Gábor duó

SZEPTEMBER 12. / SZOMBAT
Egész nap:
		
		
		

Hungarikum udvar
Kézműves vásár és foglalkozás
gyerekeknek, családoknak, népi játszótér,
Marton-EXPO a Kodály utcában.

07:00-13:00
08: 30-10:30
10:00-10:30
10:30-11:30

Termelői vásár (Dózsa György út)
Futóverseny
Óvodások műsora
Veszprémi Bábszínház

Délutáni programok a Nagyszínpadon:
14:00-15:15
		
16:00-17:00
17:15-17:45
17:45-18:15
18:45-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-22:30
22:30-22:45
23:00-24:00
24:00- 03:00

A Martonvásári Fúvószenekar és a
Dance Studio Nagy-Kuthy közös műsora
Alma Együttes
Zoltán Erika Dance Stúdió
Élelmiszerbiztonsági vetélkedő
LGT Emlékzenekar
Baienfurt Fanfár zenekara
Sörivó verseny a színpadon
Rúzsa Magdi koncert
Tűzijáték
ByTheWay koncert
Disco
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Rendezvényközpont:
12:20 – 14:00
		
14:00-15:00
		
15:30-15:45
		
15:45-17:00
17:00-17:30
17:45-18:45
		
19:00-20:30

„Martoni ebédhez szól a nóta” a
Dankó Rádió programja Görögh Athénével
Martonvásári Művészeti Iskola és a
Százszorszép Táncegyüttes műsora
Kacsó Hanga Borbála Páva győztes koncertje
Csík Zenekar és vendége Presser Gábor
Élelmiszerbiztonsági vetélkedő
„Fitos Dezső Társulat”:
„A magyar falu” című produkció
„Rendhagyó Prímástalálkozó”

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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„Kultúrvásár!”
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0086

„Táncoljunk a munkában!”
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0098

A Martonvásári Kulturális Egyesület 3 953 280 Ft uniós
támogatást nyert az Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázati kiíráson. Az elnyert támogatásból szervezetünk a következőket valósította meg:
1 fő 25 év alatti fiatal 40 óra/hét foglalkoztatása 12 hónapig
1 fő mentor foglalkoztatása 10 óra/hét időtartamban 13 hónapig.
Tárgyi eszköz beszerzés: laptop, vetítővászon
Projekt időtartama: 2014.06.01. - 2015.06.30.
A szervezetről és a projektről bővebb információt a http://
www.civikor.hu/cikkek/martonvasari_nyar.php oldalon
olvashatnak.
Köszönjük a támogatást és bízunk a folytatásban.

A Százszorszép Alapítvány 3 953 280 Ft uniós támogatást
nyert az Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása
a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázati kiíráson. Az elnyert támogatásból
szervezetünk a következőket valósította meg:
1 fő 25 év alatti fiatal 40 óra/hét foglalkoztatása 12 hónapig
1 fő mentor foglalkoztatása 10 óra/hét időtartamban 13 hónapig.
Tárgyi eszköz beszerzés: laptop, fényképezőgép
Projekt időtartama: 2014.06.01. - 2015.06.30.
A szervezetről és a projektről bővebb információt a www.
szazszorszep.hu, illetve a www.facebook.com/szazszorszep
oldalon olvashatnak.
Köszönjük a támogatást és bízunk a folytatásban.

Kapcsolat:
Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Telefon.: 06-20-941-8319
Adószám: 18486489-1-07
E-mail: martoninyar@martonvasar.hu

Kapcsolat:
2462 Martonvásár, Budai u. 13.
Tel: 06-70-253-9859
e-mail: szazszorszep@martonvasar.hu

„Zenével a közösségért, munkával a zenéért!”
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0067
A Martonvásári Fúvószenei Egyesület 3 959 551 Ft uniós
támogatást nyert az Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázati kiíráson. Az elnyert támogatásból szervezetünk a következőket valósította meg:
1 fő 25 év alatti fiatal 40 óra/hét foglalkoztatása 12 hónapig
1 fő mentor foglalkoztatása 10 óra/hét időtartamban 13
hónapig.
Tárgyi eszköz beszerzés: laptop, videó kamera szett
Projekt időtartama: 2014.06.01. - 2015.06.30.
A szervezetről és a projektről bővebb információt a www.
mvfuvosok.hu illetve a www.facebook.com/mvfuvosok oldalon olvashatnak.
Köszönjük a támogatást és bízunk a folytatásban.
Kapcsolat:
2462 Martonvásár, Beethoven tér 1.
Tel/Fax: +36 22/460-083;
Tel: +36 30-500-2290;
e-mail: fuvosok@martonvasar.hu

FORUM MARTINI / 2015. JÚLIUS

8

HELYI AMATŐR
MŰVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA
2015. július 24-én, pénteken 15 órakor vásárlással egybekötött kiállítást szervezünk, amelyre
szeretettel várunk minden kreatív helyi amatőr
művész munkája iránt érdeklődő látogatót.

14 kiállító lép színre, számos érdekességgel:
fa alkotásokat, goblein technikát, ékszereket, foltvarrók munkáit és még számos kedves látványosságot állítunk ki, amelyek mind
Martonvásár lakóinak kreativitását dicsérik.
Megtekinthető:
2015. augusztus 02-ig (vasárnap),
naponta 10.00 - 18.00 óra között
Helyszín: BBKK Galéria
| BBKK

50 ÉVE TÖRTÉNT
„ …Nézem ezt a szép világot. Mennyi bűbáj,
mily talányok! Mind, amit körültem látok.
Nap alattam, nap fölöttem, Aranyos tüzes felhőben. Lenn a fénylő víztükörben.
Itt az ég a földet éri, Tán szerelme csókját
kéri… Minden oly csodás, tündéri…”
Fülöp Ferenc

Vajda János szívmelengető soraival kezdem visszaemlékezésemet. Szűkebb hazánk, drága Mezőföldünk nem csak
szép fekvésével – dimbes-dombos, folyókkal szabdalt, lankás
vidék - de kiváló földjével szinte egyedülálló országunkban.
Világhírű gabonafajták sora került ki a Martonvásáron létrehozott MTA Agrártudományi Központban dolgozó szakembereknek, kutatóknak köszönhetően a termőföld nagyszerű
tulajdonságait kihasználva.
Mára egyre szépülő, gazdagodó városunk hírnevét egy 50
évvel ezelőtti esemény is segített megalapozni. Mégpedig
1965. július 29. hajnalán a Martonvásárhoz közeli „Kiriói”dombtetőn ejtette el, Cseterki Lajos vadász a világranglista élére került őzbakot. Ez a páratlan szépségű, nagyságú
őzagancs a magyar vadgazdálkodás máig egyik büszkesége.
Tizenhét évig vezette a világranglistát és napjainkban is e
lista negyedik helyezettje. A „Martonvásári világrekord” őzbak
abba a sorba illeszkedik, amelyik érmes trófeák igen magas

A világrekord trófea
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Spányiel Pál

számával öregbiti országunk és Mezőföldünk hírnevét. E csodálatos agancs ma is megtekinthető a budapesti Vajdahunyad
várban, a vadgazdálkodási és vadászati kiállításon. Az elejtés helyszínén a 40. évfordulóra emlékezve a Szent László
patak völgye vadásztársaság emléktáblát helyezett el. A terület gazdája a Mezőföldi Erdő- és Vadgazdaság volt, mely
cég híres szakemberekkel, hosszú évtizedek szisztematikus
munkájával érte el a világraszóló eredményt. A mai utód, a
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. követi a sikeres úton a neves elődöt és igen szép eredményekkel gazdagítja a magyar erdő és vadgazdálkodás hírnevét.
Megemlékezésem végén pedig felsorolom azt a méltán híres
szakember gárdát, akiket a településünkön is nagy szeretet
és megbecsülés övezett: Spányiel Pál (1906-1995) hivatásos
vadász, Fülöp Ferenc (1911-1974) hivatásos erdész, Arany
József (1913-2007) hivatásos vadász, Uhrin György (19252014) hivatásos vadász. Sajnos ma már mindannyian az
„örök vadászmezőkön” járják útjukat. Mi, akik ismertük e
nagyszerű embereket őszinte tisztelettel gondolunk rájuk.
A VA DE X Z r t . szeptember hónapban Soponyán a z
Ökoturisztikai központban, kiállítással és további rendezvényekkel emlékezik meg a szép évfordulóról és a kiváló földijeinkről, minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.
Külön köszönetemet fejezem ki Pápay Ágostonnénak,
Cseterki Imrének, Szalainé Fülöp Margitnak, Arany
Józsefnek és Uhrin Gábornak a segítségért.
| Danka Dénes
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KÖNY VA JÁNLÓ

CSOBÁN ZSUZSA:
ROZZANCS ROZI
BARATHÁNIÁBAN

A meseregény - melyben Rozi
és Roli vidám manókalandjait
olvashatjuk – 10-12 éves gyerekeknek szól, akik elsősorban
kalandot, extrém helyzeteket és
erkölcsi tartalmat is keresnek.
A főszereplők mindketten kiskamaszok, előttük a nyári szünet, ami azonban nem úgy telik el, ahogy ők azt elképzelték. Sokkal kalandosabban és
izgalmasabban. Rozi és Roli, a két tizenhárom éves kamasz meglepő kinevezést kap: a körzeti boszorkány és táltos
munkakörét. Rozi nagynénjének féleszű lidérce lehetővé teszi, hogy a két
fiatal eltűnjön pár hónapra Barathánia
faágain. Hirtelen kitágul a valóságképük, s néhány manón, lidércen és tündéren már meg sem lepődnek. Nem
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ülhetnek tétlenül, azonnal meg kell
menteniük a Kertet, és a benne lakó
apró lényeket. Egy ügyes varázslattal
összezsugorodnak, és kalandos útra
kelnek. Bámulatos világban járnak, fákon élnek, patkány elől menekülnek.
De Rozi és Roli bátran szembeszáll
minden veszéllyel és ostobasággal,
hogy megakadályozza két nép harcát.
Vajon mitől pusztul a Kert? Mit jelent a
barátság ereje? Meg tudsz-e állítani
egy háborút, amikor nincs másod, csak
a tiszta szíved? Milyen ország az a
Barathánia? A mesekönyv érzékeny témát dolgoz fel, látszólag hétköznapi
gyerekek élete fordul fel egyik pillanatról a másikra. Élményhű beszámoló, mely bepillantást enged Barathánia
és Hulpánia mindennapjaiba.
| Berta Attila
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A NYÁR KITÁRJA LOMBJAIT…
Újra véget ért egy tanév, s a diákok kezükbe kapták éves
munkájuk tükörképét, a bizonyítványukat.
Az idei tanévben a 466 tanulóból 460-an teljesítették a követelményeket . Különösen a nyolcadikosok tudhatnak fárasztó
évet a hátuk mögött, de a fáradság nem volt hiábavaló: végzőseink 83%-a érettségit adó középiskolában (43% gimnáziumban, 40% szakközépiskolában) folytathatja tanulmányait,
17%-uk szakmunkásképzőbe nyert felvételt.
Hagyományainkhoz híven a tanévzáró ünnepélyen vehették
át a Beethoven-emlékérmet azok a tanulók, akiknek nyolc
éven át kitűnő volt a bizonyítványuk: Fekete Aliz és Sulyok
Bence a 8.a-ból, Bencze Vanessza, Dohárszky András és
Riczu Noémi a 8.c-ből. Kimagasló teljesítményükhöz gratulálunk.

Az idei tanév kitűnő tanulói a következők:
1.a: Balogh Lili, Fischl Emma, Fodor-Adorjáni Zsófia,
Hadi Miron, Radvánszki Benjámin, Szmilkó Zóra
1.b: Boriszov Noémi, Czipa Emma, Geng Anita, Hadi
Maya, Kövecses Katalin, Perczel Dániel, Perczel Márton,
Rezessy Kata
1.c: Biró Dóra, Daradics Bence, Jáky Blanka, Márkus
Csenge, Nagy Lázár, Purcsel Nóra, Váradi Szófia
2.a: Baczoni Róza, Botos Lili, Izsányi Kata, Turcsányi Panna
2.b: Kárász Péter, Nagy Luca, Wagner Viola
2.c: Bordás Kinga, Boross Tímea, Gönczi Máté
3.a: Bernáth Anna Kata, Renglovics Anna
3.b: Bubálik Sára, Gurabi Evelin, Lazók Petra,

Mednyánszky Erzsébet, Nagy Lilla, Pók Panna, Süle
Kincső, Pákozdi Zétény, Vida Bori
3.c: Göröngyi Bernadett, Hegedüs Máté, Kovács Anna,
Kovács Hajnal
4.a: Kazsimérszky Nóra, Sach Beáta, Szili Mónika
4.b: Benkó Zsolt, Boross Kinga, Kozári Réka, Pálinkás
Panna, Pintér Patrik
5.a: Fekete Adél, Horváth Márk, Izsák Béla, Kálfári
Dóra, Keresztesi Dominika, László Luca, Prosser Natália,
Radvánszki Máté, Szalay Kristóf, Szigeti Orsolya,
Szőke Sára
5.b: Berki Nóra, Boriszov Tímea, Herlinger Kata,
Nagy Orsolya, Szilágyi Virág, Vajda Róza
5.c: Hegedüs Péter, Horváth Celina, Mednyánszky Pál
6.a: Rezessy Júlia
6.b: Gábor Ákos, Hargitai Eszter, Nemes Gáspár,
Szabó Anna, Kardos Petra
7.a: Nagymáthé Nikoletta, Süle Barnabás
7.b: Baczoni Ádám, Berki Edina, Gábor Márton,
Perczel Dénes
7.c: –
8.a: Fekete Aliz, Kovács Vivien. Rezessy Lili, Sulyok Bence
8.b: Kazsimérszky Áron
8.c: Bencze Vanessza, Dohárszky András, Riczu Noémi
Természetesen valamennyi gyerek megérdemli a dicséretet,
aki szorgalmasan dolgozott ebben az évben, s igyekezett
minden tőle telhetőt megtenni a jó eredményért.
| Szeidl Hedvig

RÉGEN VOLT… HOGY IS VOLT?

2015. június 19-én tartották 50 éves találkozójukat annak a régi martonvásári 8.a osztálynak
a tagjai, akik 1957-től 1965-ig jártak a Beethoven Általános Iskolába.
FORUM MARTINI / 2015. JÚLIUS
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MARTONVÁSÁRI
ÉREMESŐ
NAGYSZABÁSÚ ORSZÁGOS VERSENYT
SZERVEZETT A GOLDEN TIGER’S KUNG-FU
EGYESÜLET MARTONVÁSÁRON.
Martonvásáron – településünk arany fokozatú támogató –
jelentős sporteseménynek lehetett tanúja minden látogató,
aki a Beethoven Általános Iskola tornatermében járt június 13-án.
A Hét Csillag Sáska Stílus Országos versenyén jelentős eredményeket értek el a helyi klub tagjai is.

Nemes Gáspár József fegyveres formagyakorlata közben.

A teljes eredménylista közzététele meghaladja a Forum Martini kereteit, azonban a helyi érdekeltségűeket közzétesszük:
Dudás Ádám Zénó: küzdelem kat. 1. hely, pusztakezes formagyakorlat 3., hosszúfegyveres forma 3.
(junior lévén már felnőtt kategóriában indult)
Nemes Gáspár József: pusztakezes forma 1., fegyveres forma 1.
Kovács Emese Gyöngyvér: hosszúfegyveres forma 1.,
pusztakezes forma 3.
Kozári Gergő: hosszúfegyver 3.
Kovács Anna Bíborka: pusztakéz 1.
Kovács Hajnal Boglárka: pusztakéz 2.
| Kovács László
A legjobbaknak is kötelező a fogvédő. (Dudás Ádám Zénó)

TENISZVERSENY
Június 13-án, nagy érdeklődés mellett lezajlott
a Martontenisz SE "helyosztó" háziversenye.

Csak ennyi híja volt... Aradi Gergő

A Martontenisz kemény magja
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A piknikkel összekötött bográcsolós, játszós és sütievős,
családias versenyre 3-tól 99 éves korig lehetett nevezni.
A skála alsó végét Dolinka Zsolt teniszpalántái képviselték,
míg a szeniorok sorát, - az idén májusban 75. évét betöltött Zsembrovszki Petró barátunk és versenytársunk zárta.
A sporttársak, barátok, és rokonok lelkes szurkolása közepette, a férfi egyéni versenyt szenvedélyes küzdelemben a
14 éves Dávid Roland nyerte, kemény ellenállást tanúsító
édesapja, Dávid Zsolt ellen. Hasonlóan izgalmas mérkőzésen a Dávid Zsolt-Orbán Balázs duó két szettben fektette
két vállra a Zoboki Zoltán - Aradi Gergely párost.

A megnyitó
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ezen a
helyen rendszeresen megjelenő cikkek
szerzője VARGA BÉLA 2015. június 29-én
elhunyt.

RECEPTÜNK
GENOVAI SPAGETTI
Salgó Béláné, Zsóka módra

Ha Itália, akkor spagetti és leggyakrabban
bolonyai, vagy milánói... , de ahány ház,
annyi szokás, még Itáliában is!
HOZZÁVALÓK (4 személyre)
• 60 dkg darált hús
• ½ kg spagetti (v. széles metélt, v. csőtészta)
• 3-4 db sárgarépa
• 2 nagyobb fej vöröshagyma
• 2-3 gerezd fokhagyma
• 1-2 ek. olaj
• só
• majoranna (ízlés szerint)
• oregánó (ízlés szerint)
• 2-3 babérlevél
• bors
• reszelt parmesan vagy más sajt
ELKÉSZÍTÉSE
1. A vöröshagymát apróra kockázzuk, majd kevés
olajban üvegesre pá roljuk a babérlevelek kel
együtt.
2. Ezt követően beletesszük a darált húst és pároljuk.
3. Amikor a hús kifehéredett a 0,5 cm-es kockákra
vágott sárgarépát belerakjuk, ízesítjük sóval, borssal, fokhagymával, majorannával és oregánóval,
majd együtt pirítjuk a hússal, míg a hozzávalók
megpuhulnak (hozzá lehet adni egy kevés vizet,
½-1 dl-t). Addig pároljuk, míg a hozzáadott víz
elfő, zsírjára sütjük
4. A tésztát bő sós vízben megfőzzük. Miután elkészült, leszűrjük. Ezután össze is keverhetjük az
ízesített darált hússal, de lehet külön szervírozni a
tészta tetejére. Ki-ki ízlése szerint reszelt sajttal
behintheti (parmesan vagy egyéb sajt is jó).
Jó étvágyat kívánok!
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1948. szept.1-én született Martonvásáron.
Igazi martoni volt, már a nagyszülei is itt éltek. Gyermekkorától szerette a természetet. Szívesen dolgozott
a kertben és a szülei szőlőjében.
Megfigyelte és megtanulta a növények gondozását.
Naplót vezetett az időjárásról, az aktuális munkákról és
a termés alakulásáról. Szakszerűen művelte a megörökölt szőlőt és jó borokat készített.
Kitanulta a méhészkedést és évtizedekig termelte a
mézet. 1955 és 1963 között a Beethoven Általános
Iskolába járt.
Szerszámkészítő szakmát tanult, majd középiskolát
végzett és felsőfokú képesítést szerzett. 1969-től a helyi
Termelő Szövetkezetben, majd 1984-től az MTA Kutató
Intézetében dolgozott.
Aktívan részt vett a falu, majd város közösségének életében. Jelentős része volt abban, hogy a fiatalság klubhelyiséget kapott a hajdani MADISZ épületében. Segítette a KEFIR Együttes megalakulását és hozzájárult a
sikeres működéséhez. Motorja volt az általános iskolai
osztálytársak közösségének. Évtizedeken keresztül
szakszervezeti titkárként képviselte, védte, a dogozók
érdekeit.

Kezdettől tagja és lelkes szervezője volt a Kertbarát
Egyesületnek.
Felelősségteljes munka és a társadalmi kötelezettségek
mellett elsősorban odaadó férj, testvér, apa, nagyapa,
keresztapa volt.
Felesége, testvére, két gyermeke, öt unokája mellett rokonai, a Kutató Intézet dolgozói, kertbarátok, osztálytársak, ismerősök búcsúznak TŐLE.
| Kertbarát Egyesület Elnöksége
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.......................................
22 / 569-285
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 569-283
Gyámügyek
22/ 569-288
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

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

!

RENDELÉSI IDŐ VÁLTOZÁS

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

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

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

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

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Boér Judit
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-334
Rendelés:
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13-19 óráig | Péntek: 7-13 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges!

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2462 Martonvásár Emlékezés tere 1. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

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

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

BBK KÖZPONT
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Kommunikáció:
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460 286

20/625 0014
22/460 039
22/460 065
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ÚJSZÜLÖTTJEINK
Bártol Mór
Czank Olivér
Pintér Szabolcs

ELHUNYTJAINK*
Csoli András / 64 éves
Mihovics József / 61 éves
Csepeli József / 83 éves

Varga Béla / 67 éves
Újszülöttjeink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

Tisztelt ingatlan Tulajdonosok!
Amint hallhattak róla ismét lehetőség nyílik
2015 07.01-től az új "Szoszpol", a Csok
igénybevételére új, és használt lakás vásárlására.
Újdonság: "C"-nél kedvezőtlenebb energetikai
minősítés esetén a hatósági bizonyítvány kiadásának
eljárási illetéke azt a személyt illeti, aki a CSOK-ot
igénybe szeretné venni, vagyis ilyen esetben a vevőt.
Az Energia Tanúsítvány árát továbbra is az eladó
fizeti.
| Eötvös Péterné
ingatlanközvetítő-értékbecslő
www.ingatlan-martonvasar.hu

!

FELHÍVÁS

IMPRESSZUM

2015. július 15 és augusztus 21. között a Martonvásári
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ügyeletet tart,
mely időben egyes ügyintézőink nem lesznek elérhetők.
Megértésüket köszönöm:
Miklósné Pető Rita • aljegyző

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: július 18., 19.; augusztus 8., 9.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: augusztus 1., 2.; augusztus 20., 22., 23.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: július 25., 26.; augusztus 15., 16.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

APRÓHIRDETÉS
PÓTVIZSGÁRA nagy gyakorlattal felkészít NÉMET
nyelvből nyugdíjas pedagógus: t.: 06 30 234-8694

Lakáscélú megtakarítás állami támogatással, lakáscélú
hitelek 3,9 % kamattal, vásárlásra, felújításra, beépített
műszaki megoldásokra. Banksemleges hiteltanácsadás,
hitel kiváltás garanciával.
| Eötvös Péterné Beáta
ingatlanközvetítő-értékbecslő
06 30 341 0975
www.ingatlan-martonvasar.hu
eotvos.beata@t-online.h

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindenkinek, akik Varga Béla temetésén részt
vettek, sírjára virágot hoztak és mély fájdalmunkban osztoztak.
| Gyászoló Család
Megköszönjük mindazoknak, akik Csepeli József temetésén
részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
| A gyászoló Család

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (BBK Központ), igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
Fotók: BBK • A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2. • E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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Dolinka Zsoltné veszi át a díjat

Wollek Tibor 11 éve teljesít szolgálatot
a mentőállomáson
FORUM MARTINI / 2015. JÚLIUS

A Semmelweis Nap alkalmából városunk műsorral
adózott egészségügyi dolgozóink lelkiismeretes tevékenysége előtt és odaadó munkájukért oklevelet adományozott Dolinka Zsoltné és Horváth Márta védőnők, valamint Wollek Tibor mentőszakápoló részére.
Jellinek Kinga doktornőt 20 éves martonvásári tevékenysége, dr. Czagler Károly Istvánnét pedig országos pályázaton elért eredménye és születésnapja alkalmából virággal köszöntötte Dr. Szabó Tibor.

Horváth Márta virágot és Oklevelet kap munkája elismeréséül

Lorem ipsum Gyermekeink „Kinga nénije”
már 20 éve gyógyít városunkban

Czagler Kati néni az Év Gyógyszerésze 2015
pályázaton az ország 20 legjobbja között!

