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SZELEKTÍV

A március 22-i ünnepi ülésen
kerülnek átadásra az önkormányzati
díjak és elismerések.

Ismét pályázhatnak szociális
ösztöndíjra a rászoruló és
jól tanuló diákok.

A gyűjtéssel és elszállítással
kapcsolatos legfontosabb
információk egy helyen.

04. oldal
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Rendhagyó interjú készült Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Szabó Tibor polgármesterrel
az országgyűlési választások előtt, az elmúlt négy-nyolc évről, Martonvásár jelenéről és jövőjéről.

			

ESEMÉNYEINK

MÁRC. 15.
|
Az 1848-49-es szabadságharcra
		
emlékezünk
		
10.00 órakor
		
Emlékezés tere,
		
BBK Központ, Színházterem
MÁRC. 17.
|
Termelői vásár
		
7.00 órától 12.00 óráig
		
BBK Központ udvar
MÁRC. 20.
|
Brunszvik Teréz Szakmai Nap 		
Óvodapedagógiai konferencia
		
10.00 órától 16.00 óráig
		
BBK Központ
MÁRC. 20.
|
Teleki Blanka Hölgyklub
		
Téma: Ételfotózás háttere
		
Vendég: Gyugyi Péter, a Nők Lapja
		
Konyha című havi lap ételfotósa
		
16.30 órakor
		
BBK Központ, Padlásterem
MÁRC. 20.
|
„KI MIT TUD” Nyilvános Gála
		
a Művészeti Iskola szervezésében
		
18.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem

MÁRC. 22.
|
B3 Takarékszövetkezet Agrárfórum
		
9.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
MÁRC. 22.
|
Ünnepi testületi ülés, Díjátadó
		
18.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
MÁRC. 23.
|
Tessely Zoltán országgyűlési
		
képviselőnk fogadóórája
		
17.00 órakor
		
Városháza

MÁRC. 24.
|
Húsvétváró - Vízfakasztó
		
rendezvény
		
Kézműves foglalkozás, Csiri-biri baba
		
torna, babajátszó, tojásfa állítás,
		
mesezenekar
		
9.00 órától 12.00 óráig
		
BBK Központ, Színházterem
MÁRC. 24.
|
Polgármester házhoz megy
		
14.00 órától
		
Dózsa György út, Brunszvik út,
		
Malom utca
MÁRC. 26.
|
Activyteam 1
		
18.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
MÁRC. 27.
|
Népzene tanszaki koncert,
		
Csőgör Róbert növendékeivel
		
17.30 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
ÁPR. 4.
|
Tavaszi fúvószenei koncert
		
19.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
ÁPR. 11.
|
Költészet napi rendezvény
		
18.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
ÁPR. 13.
|
Activyteam 2
		
18.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
ÁPR. 14.
|
A Művészeti Iskola családi napja
		
14.30 órától 18.00 óráig
		
BBK Központ és udvar
|
Tanári koncert
		
18.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem

1848. MÁRCIUS 15-E EMLÉKÉRE
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig
csak szolgáltam. És halálommal
is szolgálni fogok. Forrón
szeretett magyar népem és
hazám, tudom, megértik ezt a
szolgálatot.”

„…Letétetett a szabadság
talpköve, a felelős független
magyar minisztérium alakítása
által feltétetett az alkotmány
boltozatának záróköve.”

“Ez volt március 15-e.
Eredményei olyanok, melyek e
napot örökre nevezetessé teszik
a magyar történelemben."

(Aulich Lajos)

(Kossuth Lajos)

(Petőfi Sándor)
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HÚSVÉTI
ÜZENET
Húsvét reménységet ébresztő, szívet melegítő üzenetével
köszöntjük az ünnep alkalmából keresztény testvéreinket:
Jézus feltámadt! Jézus él! Élő Jézus Krisztusunk van! Ezen
az ünnepen is bejárja az egész világot ez a jó hír. Kilép ismét
a templomok, az imaházak kapuján, hogy megszólítsa a városokban és falvakban élőket, fiatalokat, öregeket. Szeretjük
az életet, ezért hirdetjük, hogy Krisztust nem a temetőben, a
holtak között kell keresni, hanem élő Jézus Krisztusunk előttünk megy az úton. Az élet útján haladók élén élőként vezeti
övéit. Ezért a húsvét reggelén tanúskodó asszonyokkal és a
hozzájuk csatlakozott tanítványokkal együtt megtapasztalhatjuk, hogy: Jézus él s Krisztus maga az élet, és mi mai
keresztények is csatlakozhatunk a tanúkhoz.
Az Egyházra bízta Isten ennek a hírnek hirdetését, terjesztését. Hangozzék hát mindenfelé, - mindenki felé - örömhírként: Jézussal életünk van! Örömünkben nem feledkezhetünk
meg ennek az örömnek az áráról: nagypéntekről érkezünk
húsvétra! A halál helyéről az élet helyére. Ha együtt tudtunk
a kereszt közelében sírni, akkor sírásunkat húsvét fogja elcsendesíteni, s felragyog a fény: Jézus feltámadt! Jézus él! Ő
Legyen ez az öröm a szívekben lévő félelmek kiűzője, a rekormányoz! Általa van életünk, örök életünk!
ménység megerősítője. Higgye el az egyház népe és élje,
Időszerű napjainkban a bibliai felhívás, hogy örvendezzen
hogy Jézus Egyházának és egyháza
Isten népe! Ezzel csatlakozik húsvét
népének életet szerzett, hiszen élő Jéünneplése révén az ég öröméhez (Zsolt
Hadd hallják mindenütt: az Úr
zus Krisztusunk van!
96,11), mert a nagy csoda láttán hangfeltámadott, Jézus ezzel örök
Azt kérjük Istentől az Egyház népére,
zik a csatlakozásra hívó szó is: „Örvenéletet hozott!
hogy húsvét jó hírével tegye örömtedezz Istennek egész föld” (Zsolt 66,1).
livé, megáldottá minden keresztény
Szálljon hát a jó hír a legtávolabbi földtestvérünk húsvéti ünneplését, hogy
részre, a legelhagyatottabbnak tűnő
tovább vihesse ennek mindenre kiható nagy értékét: Jézus
otthonokba, hadd hallják mindenütt: az Úr feltámadott, Jézus
él! Én is vele élek!
| Forrás: meot.hu
ezzel örök életet hozott!
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LÉPÉSRŐL
LÉPÉSRE
Rendhagyó interjú készült Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Szabó Tibor polgármesterrel az országgyűlési választások előtt, az
elmúlt négy-nyolc évről, Martonvásár jelenéről
és jövőjéről.
Nagy Árpád: Emlékszem az első interjúnkra, amelyikben azt mondta, hogy a Templomkert mellett azt a
zöld sövénykerítést el kell bontani, hogy ismét eggyé
válhasson a templom és a kastély épületegyüttese.
Közvetlenül utána bárkivel beszélgettem helyben,
mindenki szkeptikus volt. Hogy emlékszik vissza erre?
Tessely Zoltán: Gyerekkoromban a Templomkert mellett
vitt az utam az iskolába; régen történt, de még emlékszem
rá. Azt hiszem, gyermekfejjel fogalmazódott meg bennem,
ha nem is gondolat, de az érzés, hogy az a sövény nincs jó
helyen. Hogy a Templom és a kastély épülete egybe tartozik.
Bevallom, a településeken, ahol élek, rendre megtapasztalható egy érdekes jelenség – működik egy önálló szervezet a
nagy állami rendszeren belül –, és a sors valahogy mindig
úgy hozta, hogy tehettem érte, hogy ez a két rendszer harmonikusan, ésszerűen tudjon egymás mellett működni. Ennek eredményeként a helyi emberek úgy érezhették: olyan
megoldást sikerült találnunk, ami a város minden lakójának
érdekét szolgálja. A Templomkert sövénykerítése kapcsán
Tiborék megtalálták ezt a megoldást. Jó, nem pottyant az
ölbe, az biztos, meg kellett érte dolgozni keményen. Lépésről
lépésre jutottunk el e mostani biztató, pozitív helyzetig. És
talán többet is sikerült teljesítenünk annál, amit annak idején megálmodunk. Remélem, kicsit én is motorja voltam ennek a változásnak.

NÁ: Így látja a polgármester úr is?
Dr. Szabó Tibor: Én árnyalnám képviselő úr hasonlatát:
amit ebben az ügyben nyújtott, felért egy repülőgéphajtómű
teljesítményével. És hogy miként tudtuk megvalósítani ezt a
sikert? Hogyan történt, hogy az Akadémiával való kötélhúzásból mindenki győztesen került ki? Szerintem, ha valamiben
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az elmúlt években jók voltunk – és azt hiszem, ez képviselő
úrra is kiterjeszthető –, akkor az az volt, hogy olyan projekteket tudtunk kigondolni és végigvinni, aminek az elindításánál is, de különösen a végén mindenki úgy érezte, hogy győztese és részese ennek a rendszernek. Szerintem egy
politikusnak, ha van érdeme, az egyrészt a határozottsága,
másrészt, hogy ezt a határozottságot úgy tudja cselekvésre
váltani, hogy a környezete a kompromisszumkészséget is
fölfedezi benne. Képes olyan hatást gyakorolni a közösségre,
hogy abban mindenki győztesnek érzi magát. Ha pedig győztesnek érzi magát, akkor szívesen azonosul is az eredményekkel, a politikussal. Úgy látom, hogy Martonvásáron azok
is szívesen azonosulnak Zolival, akik egyébként talán politikailag, vagy az ideológia szintjén nem elsősorban a jobboldalhoz kötődnek. Az ő a személye, lokálpatriotizmusa, helyismerete és teljesítménye bizonyított.
NÁ: Képviselő úr, mi az, ami mostanság leginkább leköti az idejét?
TZ: Leginkább az aláírásgyűjtés. Szeretném, hogy a munkát,
amit az elmúlt 8-10 évben elvégeztem, elvégeztünk együtt,
azt meg tudjuk őrizni és folytathassuk. Fontos, hogy felkészüljünk a választásokra.
NÁ: Martonvásárra milyen hatással lehet a választás?
TZ: Martonvásár egy kicsit zászlóshajója a választókerületnek; hiszen nemcsak a gazdasági fejlesztések tekintetében,
de a helyi közösség mindennapi életében is fontos dolgokat
tudtunk itt megvalósítani. Ilyen például az iskola új szárnya,
ilyen az induló egészségügyi fejlesztés, a Járási Kormány-hivatal, a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központ.
NÁ: Lehetne még bőven sorolni…
TZ: Soha nem titkoltuk, számunkra mennyire fontos a közösségépítés. Ennek egyik fontos pillére az egész országot
megmozgató kulturális rendezvénysorozat, a Magyar Népdal
Napja. És hát maga az új közösségi tér, amit nemrég vehettek
birtokba a martoniak.
De egy gondolat erejéig még térjünk vissza az országgyűlési
választásokra, azok legfőbb hatására. Fontosnak tartom
hangsúlyozni: mindent megteszünk azért, hogy az elért
eredményeket meg tudjuk védeni. Azokat a konkrét eredményeket, melyek a város vezetőinek és a helyi közösségeknek
az összefogását, elszántságát, akaratát dicséri. Hosszú utat
tettünk meg, sok számos dolgot elértünk, amikről előtte
évtizedekig csak álmodtunk. Viszont tar tok tőle, eddigi
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munkánkat komoly veszély fenyegeti. Sajnos, ezzel a félelmemmel nem vagyok egyedül. Szomorú kimondani, de igaz:
ha ezt az országot nem a polgári jobboldal fogja irányítani,
akkor vészjóslóan sötét és zavaros idők elé nézünk.
A szocialista kormány ámokfutása idején, 2008 és 2010 között ellenzéki polgármesterként pontosan láttam, mi történt.
Bárki-bármit szajkóz, tisztában vagyunk vele, mit jelent, ha
lebontják a kerítéseket. De ez nem következhet be. Azért dolgozom, hogy ezt megakadályozzam. Egyetlen célunk lehet:
folytatni a fejlesztéseket, megőrizni a kemény munkával elért eredményeket.
NÁ: Milyen az együttműködés az országgyűlési képviselő és a város között?
SZT: Az együttműködés helyett inkább azt mondanám:
együttgondolkodás. Ez szabatosabb kifejezés, jobban szeretem. És pontosabban leírja, miként működnek nálunk a dolgok. Mert mielőtt nekilátunk, hogy megvalósítsunk egy-egy
adott projektet – alaposan átgondoljuk a távlatokat, a lehetőségeket. Ebben a tekintetben szerintem az átlagosnál, de
még az elvártnál is többre számíthatunk a képviselőnktől. Ő
azon kevesek közé tartozik, akik együttgondolkodni is hajlandók. Projektjeink talán azért is ennyire sikeresek, mert mi
kitaláljuk őket, de Zoli segítségével megnézzük, hogy a
„nagypolitika” részéről is vállalható-e, harmonizálható-e,
mert akkor valószínűleg könnyebb végigvinni...
TZ: Nem szeretnék polgármester úr szavába vágni, de fontosnak tartom közbevetni: Tiboréknak hála, én nagyszerű
helyzetben vagyok. Szerintem nagyon nehéz dolga van egy
olyan országgyűlési képviselőnek, aki mögött a települési
vezetők nem fogalmaznak meg komoly, megvalósítható célokat. És Martonvásár ebben is remek példa.
A magyar nyelv csodálatosan kifejező: országgyűlési képviselő. Országos szinten kell képviselni a helyi elképzeléseket,
a helyi álmokat. Azok megvalósításában képviselni a településeket. És Martonvásárnak mindig voltak álmai. Ebben mindig élen járt. Ezért könnyű Martonvásárt képviselni, hiszen
nem nekem kellett a munkát itt helyben elvégezni, nem nekem kellett kitalálni, milyen irányba szeretne fejlődni a közösség. És ezt az ambiciózus, elszánt hozzáállást nemcsak a
martonvásáriaknak, de a választókerületem többi településén dolgozó vezetőknek is köszönöm. Azt ugyanis sehol nem
tapasztaltam, hogy ne lettek volna képviselhető céljaik.
NÁ: Ha a kitűzött célokat nézzük, hol tartunk most?
TZ: Ha vannak célok, akkor kutya kötelességünk tenni azért,
hogy azok a célok meg is valósuljanak. Ez a mi legfőbb feladatunk és felelősségünk. Én igazán büszke vagyok rá, hogy
az összes általam képviselt településen a közösségek aktivitásának megfelelő előrelépést láttam az elmúlt 8 évében.
Igen, mindenhol tapasztalom a fejlődést. Kétségtelen, hogy
Martonvásár egy kicsit nagyobb lépést tett a többiekhez képest. De azt is látnunk kell, hogy itt a helyi közösségek men�nyivel aktívabbak voltak.
SZT: A célokra vonatkozóan én azt mondanám, hogy a martonvásári jövő megalapozásának nagyjából a felénél tartunk.
Nem új célokról beszélünk, hanem annak a folyamatnak a
végig viteléről, aminek most a közepén tartunk. Bizonyos
alapokat leraktunk, van kulturális központunk, van sportcsarnokunk, ami a minimális feltételeket megteremti ahhoz,
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hogy működőképesek legyünk. De van a távlati célunknak
egy másik eleme. Ez pedig a város működésének a fenntarthatóvá tétele, ami pedig szorosan összefügg a gazdasági feltételekkel.
Különösen ebben a vonatkozásban nem kérdéses: folytatni
kell, amit elkezdtünk. Tény és való, hogy ezt csak úgy lehet,
ha ez a csapat megmarad – képviselőnkkel együtt.
NÁ: A megvalósuló projektek országos szinten mekkorának számítanak?
TZ: Csak a tudományos akadémiával kapcsolatos fejlesztések nagyságrendje 10 milliárd forint. Ez nem számít kicsinek
országos szinten sem…
SZT: Illetve, az ipari parkunk az 157 hektárjával jelentős…

TZ: Hadd utaljak Tibor egyik előző gondolatára. Azt mondta,
hogy talán abban tudtam a legtöbbet segíteni, hogy a kormányzati filozófiát, és a célok megvalósítását harmonizáltam. Érdemes talán beszélni róla, hogy ez pontosan mit is
jelent. Hogyan is gondolkodik hát a kormány? Szögezzük le,
semmiképpen nem úgy, mint 2010 előtt. Emlékszünk rá, tudom, elcsépelt dolog, de nem mindenki érti, hogy miért volt
olyan nagy dolog, hogy a kormányzat konszolidálta az önkormányzatokat. A szocialista kormányoknak ugyanis az
volt az szándékuk, hogy rövid pórázon rángassák őket. Eladósították, majd a markukban tartották őket. Ugyanez volt
az elképzelés a polgárokkal, a devizahitellel kapcsolatban.
Ha rövid pórázon vannak, akkor az embereket szociális támogatásokkal, az önkormányzatokat pedig kormányzati
úgynevezett önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések támogatását kisegítő pénzekkel lehetett manipulálni.
Ennek a kormányzatnak egyáltalán nem ez a filozófiája. Azt
szeretnénk, hogy az önkormányzatok és az emberek álljanak
meg a saját lábukon. Itt térünk vissza az ipari parkra, mert a
helyi létesítményeket, működésüket fenn kell tartani. Lehet
arra kényszeríteni az önkormányzatokat, hogy mindig
„állambácsihoz” forduljanak, kuncsorogjanak a pénzekért –
de lehet ezt úgy is csinálni, hogy ilyen területtel, ilyen lehetőségekkel rendelkező önkormányzatnak – mint amilyen
Martonvásár is – saját bevételeket segítünk generálni, amiből fenntarthatja magát és a szolgáltatásait.
Ezen dolgozik a város. Meggyőződésem, hogy ez teljesen jó
irány, ami egybevág a kormányzati logikával.
SZT: Egyébként, ha már a választásról, meg választási
kampányról beszélünk, szerintem az igazi művészet ebben a
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tekintetben az, hogy a választópolgár érezze magát győztesnek a végén. Nem közvetlenül akkor, amikor kijön a szavazó
helyiségből, hanem 4 vagy 8 év múlva. Szerintem Martonvásáron ebben a tekintetben komoly esélyeink vannak, hogy
maga az itt élő polgár a mindennapjaiban érezze magát
győztesnek, és tudja, hogy igazából az önkormányzat, a parlamenti képviselő, az ország vezetése is tett ezért.
NÁ: Milyen időintervallumban gondolkodhatunk az
ipari park tekintetében?
SZT: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyjából párhuzamosan állt föl, dolgozik a város vezetése és a parlamenti képviselő. Ha a munkát így folytatjuk, akkor talán
5-10 éves időtávra lehet gondolni abban a tekintetben, hogy
a város teljesen a saját lábára tudjon állni. Örülnék neki,
hogyha a képviselő úr következő ciklusának a végén már azt
mondanánk, hogy célegyenesben vagyunk.
TZ: Tibor reális ember, jó időintervallumot tűzött ki célul.
Érdemes elmondani, hogy a 157hektárból 77 hektárra a kormányzati előterjesztése elkészült, tehát a martonvásári választók arról is döntenek, hogy szeretnének-e saját lábukra
állni, hogy a következő ciklusban a kormány elé kerül-e ez
elfogadásra, vagy visszatér a könyöradományok ideje.
Egyszerre nem mehet két irányba az ember. Döntenie kell.
Aki úgy dönt, neki azok a szimpatikusak, akiket a plakáton
látunk, kerítésvágó ollókkal a kézben – az nyilvánvalóan
nem ezt a fejlődést szeretné folytatni. És mi most egyelőre
csak önkormányzati világról, helyi közigazgatásról beszélünk. Képzeljük el, milyen károkat tudnak nekünk okozni, ha
kezükbe kerül az ország vezetése.
NÁ: Mit emelne még ki lényeges elemként?
TZ: Érdemes lenne megnézni, hogy a családok életében milyen változások történtek. Hallottuk persze mi is 2002-ben,
hogy nem fognak hozzányúlni a családtámogatási rendszerhez. Aztán mégis az volt az első dolguk, hogy megszüntették.
Ha most ki kellene valamit emelni a 2010 óta elért közös
eredményeinkből, akkor én biztos azt mondanám, hogy a
második és harmadik Orbán-kormánynak mindig a családok
voltak az elsők. A családos ember nyugodtan, őszintén elmondhatja, nem kell véka alá rejtenie, hogy a családi adókedvezménnyel ő mennyivel több pénzt visz haza, mint annak előtte.
Biztosak lehetünk benne: ha az ellenzékiek most hatalomhoz
jutnának, nem csak a határzárat, de a családtámogatás
rendszerét is azonnal megszüntetnék. Április 9-étől új időszámítást kezdenének – de ettől senki nem volna boldog.
FORUM MARTINI / 2018. MÁRCIUS

NÁ: Éppen egy fogadóóra előtt készül az interjú. Az
emberek, akikkel beszélget, dicsérik inkább vagy
panaszszal jönnek?
TZ: A fogadóóra általában valóban a panaszról, vagy olyan észrevételekről szól, ami általában alkotó jellegű, de valami olyan
dologra hívja fel a figyelmet, ami esetleg nem jól működik.
Érdekes módon, néha még az is megtörténik, hogy dicsérő szavakat is kapok. Fontosnak tartom elmondani, hogy az országgyűlési képviselő is ember, tehát ha bennünket néha-néha
megdicsér valaki, akkor abból mi is tudunk táplálkozni. Lehet,
hogy egy hétig még jobb kedvvel végezzük a munkánkat.
NÁ: Polgármester úr híres arról, hogy sokat beszélget
a martonvásáriakkal. Mi a legfőbb téma?
SZT: Kátyúsak az utak, amit egyébként szoktak mondani
képviselő úrnak is, aki át is jön a másik szobába és jelzi, hogy
kátyúsak az utak, amire hevesen bólogatok. Ma reggel is például azzal kezdtem a munkámat, hogy végigjártam azt a két
utcát, ahol tegnap kátyúztunk. Az önkormányzati, polgármesteri és a képviselői munkának ez is egyfajta szépsége,
hogy minden nap találkozik a rögvalósággal.
NÁ: Képviselő úr, a Facebook-oldalán láttam egy bejegyzést, amellyel megköszöni édesanyjának a segítséget.
A családjára jut ebben az időszakban, vagy úgy általában idő?
TZ: Nagyon erősen kell akarni, különben az embert elsodorja
a sok-sok kihívás... A legkisebbik lányomat azért még én
szoktam elvinni reggel az iskolába; vasárnap, ha nagyon nem
muszáj máshova, akkor csak a templomba megyünk. Ilyenkor nem vállalok más szereplést. Régebben feleségemmel a
gyermekeinket is magunkkal vittük a közösségi eseményekre. Sajnos, ebből már kezdenek kinőni. De általában úgy alakítom a heti és a napi beosztásomat, hogy legyenek benne
családi pillanatok.
NÁ: Polgármester úr továbbra is kerékpározik?
SZT: A bicikli több tekintetben is hasznos eszköz, a stresszt
levezeti, meg lehet izzadni rajta, és ha megizzadt az ember,
meg lehet állni az út melletti járdán és lehet beszélgetni,
tehát ideális szerszám.
NÁ: Egy keresztkérdés a végére. Képviselő úr, mi az a
Breuer Marcell diplomadíj?
TZ: Leányom néhány héttel ezelőtt vette át a mesterdiplomáját. A diplomamunkáját pedig, ami egyébként Bicske főterének átépítéséről készült, ezzel a kitüntető díjjal ismerték el.
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FELHÍVÁS
			

TÁJÉKOZTATÓ A
KORMÁNYABLAKOK
MEGHOSSZABBÍTOTT
NYITVA TARTÁSI
IDEJÉRŐL
Csak érvényes személyi okmányokkal szavazhatunk április 8-án. Meghosszabbítják a kormányablakok nyitva tartási idejét az országgyűlési képviselők 2018. évi választásával
összefüggésben, április 6. és április 8. között.

Magyarország köztársasági elnöke április 8-ára tűzte ki az
országgyűlési képviselők általános választását. A szavazás
napján, a szavazóhelyiségben az a választópolgár adhatja le
voksát, aki a névjegyzékben szerepel, és érvényes okmán�nyal - személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel – igazolja személyazonosságát, valamint a
lakcímkártyával a lakcímét és személyi azonosítóját. A lejárt
érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak,
őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.
A választások zavartalan lebonyolítása érdekében, a választójog gyakorlását biztosítandó, a kormányablakok az április
6. és április 8. közötti napokon (péntektől vasárnapig) meghosszabbított nyitva tartási idővel, reggel 7 órától 19 óráig
az ügyfelek rendelkezésére állnak, a személyazonosításra
alkalmas okmányok megújítására, kiváltására, cseréjére és pótlására irányuló ügyintézés érdekében.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Martonvásár Város Önkormányzata - idén első
alkalommal - szociális ösztöndíj formájában
pályázatot hirdet szociálisan rászoruló, jól tanuló
• általános- és középiskolai tanulók,
• felsőoktatásban tanulmányokat folytató,
nappali tagozatos hallgatók,
• művészeti oktatásban és
• sportban jól teljesítő tanulók,
• 14 éven aluli gyermekek és a nevelésbe vett kiskorú
gyermekek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőttek részére.

A pályázatokat a szociális rászorultság esetén nyújtandó
települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet
3.,4.,5.,7.,8.,10. számú mellékletei szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai
út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról (http://martonvasar.hu/szocialisugyek-nyomtatvanyai)

teljesítő tanulók tekintetében 2018. május 2. napja 17.00
óra, míg
• a 14 éven aluli gyermekek és a nevelésbe vett kiskorú
gyermekek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá
helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek
táboroztatási költségeihez való hozzájárulás céljára benyújtható pályázatok beadási határideje 2018. május 18. napja
12.00 óra.
A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést
a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat
elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 20 napon belül
értesíti.
Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése
nyilvános.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és
postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban
(2462 Martonvásár, Budai út 13.).
A pályázatok benyújtási határideje:
• a szociálisan rászoruló, jól tanuló általános- középiskolás,
főiskolai hallgatók, művészeti oktatásban és sportban jól
FORUM MARTINI / 2018. MÁRCIUS
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„EGO ET
MUNDI”

			

kívül Ercsiből, Iváncsáról, Kajászóról,
Nemesvámosból, Ráckeresztúrról, Tárnokról, Válról is szorgoskodik egy-egy
fiatal a műteremben.

„Én és a világ” vagy „ Az én világom” fordíthatnánk annak a
tehetségprogramnak a címét,
mely novembertől nyújt lehetőséget 15 tehetséges fiatalnak
a martonvásári műteremben
szabad alkotómunkára.
A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával futó programot Kárpáti József
tanár úr vezeti. A szombat délutánonként zajló program 60 órában biztosít
a fiatal képzőművészek számára folyamatos szakmai segítséget egyéni alkotói terveik megvalósításához.
Tervezéstől a kiállításig számtalan
részfeladathoz kapnak támogatást,
modellrajztól, a legkülönfélébb képzőművészeti technikák és anyagok kipróbálásán keresztül a meghívók, plakátok tervezéséig, a kiállítás rendezésig.
Munkájukat Janda Katalin tanárnő,
fiatal képzőművész hallgatók, diák
mentorok is segítik.
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Márciusban a csoport négy napos alkotótábort rendez Hollókőn, ahol a művészi feladatok mellett pihenésre is jut idő.

Kiss Kincső munkája

Martonvásáron immár harmadik alkalommal zajló tehetségprogramba a
művészeti iskola diákjaiból kerülhetnek be azok a kiemelkedő képességű
fiatalok, akik korábbi munkáik, elkötelezettségük alapján ígéretesnek tűnnek. A 15 beválogatott diák közül két
tapasztaltabb fiatal diákmentorként
segíti társait. Martonvásári diákokon

Érdeklődők betekinthetnek a műtermi
munkába minden szombaton délután.
A fiatalok munkáit április 14-én a Művészeti Iskola családi napján a BBK
kiállító termében mutatjuk be. Itt lehetőség lesz a fiatal művészjelöltekkel
történő találkozásra, beszélgetésre is.
A kiállítást a „Tizenegyes szoba” koncertje gazdagítja. A családi napot, mely
így igazi tehetségnappá minősül, a Tanári koncerttel zárjuk.
| Kárpáti József

Pályázati azonosító: NTP-MŰV-17-0164
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BÚCSÚZUNK VOLT
KOLLÉGÁNKTÓL: BOTTYÁNNÉ
MÁRKUS OLGÁTÓL…
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
(Kosztolányi Dezső)
Tudod Olga, nehéz tőled múlt időben búcsúzni. Igen, tudjuk, az élet kérlelhetetlenül megy tovább, de azért azon
a januári délelőttön számunkra, itt az iskola tanárijában
kicsit mégis megállt az idő, megállt az élet. Ránéztünk
a székedre, az asztalon rendben álló tankönyvekre, és
ültünk néma csöndben, a könnyeinket nyelve. Emlékeztünk. Nem így köszöntünk el Tőled, visszavártunk ide,
ebbe a tanáriba, visszavártak a kollégák, visszavártak a
diákok, visszavárt a hely, ahol 36 évig olyan magától értetődő volt az ittléted. A mécsesek fényében keresgettük

magunkban az utolsó szavakat, az elmúlt évek mosolygásait, összenézéseit, a közös munkák darabkáit.
Üresem maradt a széked, de tudod, kevésszer éreztem
annyira azt a kezdő Kosztolányi idézetet élőbbnek: néha
úgy hiszem, úgy hisszük, itt vagy velünk. Biztos vagyok
benne, hogy ha hallottad volna az osztályoddal való beszélgetést, a mondatokat, amiket a maguk tizenéveivel
megfogalmaztak a halál visszavonhatatlanságáról, akkor
azt mondtad volna, igen, ezekért a mondatokért (is) tanítunk. Amikor a tananyagtól függetlenül valami sokkal
fontosabbról beszélgetünk. Az életről, arról, hogy ha en�nyire törékenyek és múlandóak a napjaink, akkor miért
érdemes mégis újra meg újra küzdeni a célokért. Mert érdemes, Te is ezt tanítottad valamennyiünknek. Azt mondták, a legmegfoghatatlanabb, hogy többé nem mondhatják: „sajnálom”.
Nekünk mindig itt leszel. Őrizzük magunkban életünk
darabkáit, a közös emlékeket. Ki ezt, ki azt vigyázza, soksok emléket hagytál ránk, ami megőriz Téged számunkra:
visszavonhatatlanul.
Valamennyiünk nevében: Erika

A váci A
 por Vilmos Katolikus Főiskolaegyüttműködve
Martonvásár város Önkormányzatával
a BRUNSZVIK TERÉZ SZAKMAI NAPOKkeretében
II. NEMZETKÖZI KISGYERMEK-NEVELÉSI KONFERENCIÁT szervez
az első magyarországi – amely egyben az első közép-európai – óvoda
alapításának 190. évfordulóján

TÉMA:A mese szerepe a nevelésben, oktatásban
IDŐPONT:2018. március 20 - 21.
2018. március 20.
HELYSZÍN
:Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
(Martonvásár, Emlékezés tere)
PROGRAM:
9.30 - 10.00
:

REGISZTRÁCIÓ

10.00 - 10.20:

MEGNYITÓ
Dr. Szabó Tibor polgármester
Libor Józsefné dr. rektor, főiskolai tanár

10.20 - 13.00:

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

10.20 - 11.00:

Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus
:
Mese az érzelmi intelligencia fejlesztésében, szerepe a nevelésben oktatásban

11.05 - 11. 30:

NÉMET NYELVŰ ELŐADÁS CSALÁD TÉMÁBAN

11.40 - 12.20:

Jankovics Marcell Kossuth - és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező,
grafikus, író: 
Mese, népmese feldolgozása rajzfilmre

12.25 - 12.50:

ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS MESE TÉMÁBAN

11.30 - 11.40:SZÜNET

12.50 - 13.30: SZENDVICSEBÉD
13.30 - 15.30:

FAKULTATÍV PROGRAMOK

13.15 - 14.45:

Óvodamúzeum
Beethoven Múzeum
MTA – ATK PARK megtekintése vezetéssel

15.00 - 15.30:

Hangverseny a Szent Anna barokk templomban
Hang - Ár kamaraegyüttes (AVKF) műsora
1
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„ELMÚLOTT A RÖVID
FARSANG, DE MI AZT
NEM BÁNJUK…”
Csoportjaink jelmezes farsangi mulatságai sajnos nem voltak elég hatásosak a tél elűzéséhez,
a betegségek távoltartásához. Pedig mi mindent megtettünk ennek érdekében.
A Művészeti Iskola tanárai Csőgör Róbert, Kiss Gergely és
növendékük Tóth Botond gondoskodott a „Farsangi Muzsika"
elnevezésű táncház hangulatáról, melyért köszönetünket
fejezzük ki. Táncoltunk, mulattunk, családokkal közös farsangi délutánokat szerveztünk, ahol mindenki magára ölthette elképzelt jelmezét, a szülők pedig mesék eljátszásával
kedveskedtek gyermekeik számára. Nagyon jó hangulatban,
vidáman teltek ezek a délutánok, ennek ellenére még tombol
a tél, támadnak a bacik, pedig már mindenki vágyik a langyos tavaszi időre, a napsütésre, a virágos mezőre, a betegségmentes napokra.
Álmodozunk a tavasz illatáról, a napsütésről. Felidézzük magunkban az előző évek tavaszát, amit sokszor átéltünk már,
minden érzékszervünkkel érzékeltünk már. A tavasz egy
igazi varázslat, újjá éled a természet. A természet ébredése reménnyel, hittel tölt el bennünket. Hittel, reménnyel tölt
el bennünket gyermekeink növekedése is. Példát mutatunk,
élményt nyújtunk, szeretetet, biztonságot adunk a mindennapjainkban. Mesélünk varázslatos dolgokról, sárkányokról,
boszorkányokról, királyfikról, királylányokról, a természet
csodáiról, amik gyermekeink képzeletében megelevenednek,
sajátos testet öltenek. Gyermekeink képzeletük szüleményiből, és valós tapasztalataikból szépen lassan megtapasztalják a körülöttük lévő világot a maga jó és rossz tulajdonságaival együtt.
A gyermekek életében nagyon fontos a teremtő képzelet,
melyhez nagy segítséget nyújt a mesék világa. A mesék világa

fontos a gyermekek személyiségfejlődésében, érzelmi intelligenciájuk fejlesztésében. Ezektől az élményektől, a mesék
varázslatos világától bűn lenne megfosztani gyermekeinket.
Meséljünk hát gyermekeinknek, ne sajnáljuk rá az időt! Ne
érezzük elvesztegetett perceknek ezeket a gyermekünkkel
eltöltött órákat. Teremtsünk olyan környezetet, ahonnét kizárjuk a külvilág zavaró ingereit, ahol csak mi vagyunk, ahol
teret adunk saját és gyermekünk fantáziájának, érzelmeinknek. Legyenek ezek meghitt, bensőséges pillanatok, ami
csak a miénk, gyermekeink „hamuban sült pogácsái”,
amit útravalóul adunk az életük hosszú és rögös útjára.
Ezeknek a gondolatoknak a megerősítését várjuk Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus: „Mese
az érzelmi intelligencia fejlesztésében, szerepe a nevelésben- oktatásban”, és Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs
Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus, író: „Mese, népmese feldolgozása rajzfilmre” című előadásai segítségével.
A fentebb említett előadások sok más, német és angol nyelvű előadással együtt a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola és Martonvásár Város Önkormányzata által szervezett
BRUNSZVIK TERÉZ SZAKMAI NAPOK keretében immár II.
alkalommal megrendezésre kerülő NEMZETKÖZI KISGYERMEK-NEVELÉSI KONFERENCIÁN hallhatóak – amely egyben az első közép-európai – óvoda alapításának 190. évfordulója is.
A martonvásári Brunszvik Teréz Óvodában a beiratkozásra
2018. április 23-25-ig kerül sor. Részletes információt a
www.brunszvikterezovoda.hu honlapon találnak.
| Puskásné Varga Ildikó
szakmai vezető helyettes, óvodapedagógus

„EGYÜTT-ÉRTÜK”
ALAPÍTVÁNY HÍREI

			

KISBUSZT KAPTUNK AJÁNDÉKBA
Az ez évben immár 10 éves működését ünnepelő Fehérvár
Travel Alapítvány a Rászorulókért több alkalommal támogatta a martonvásári Pápay Iskolát. Segítségükkel végzős
tanulóinknak kirándulást szervezhettünk, s összesen 5 vizesblokkunkat tudtuk akadálymentesíteni, komfortosítani.
Ezúttal „Együtt-Értük” Alapítványunk részesülhetett
3.100.000 Ft értékű támogatásban, melyet egy jó állapotú, használt, akadálymentesített kisbusz beszerzésére fordítottunk.
Az adomány révén tovább tudjuk bővíteni szocializációs
FORUM MARTINI / 2018. MÁRCIUS

programjainkat, s a mozgássérült gyermekek számára is kitágulhat a világ.
2018. február 9.-én, a Fehérvár Travel Alapítvány képviselőinek részvételével, önkéntesek, szülők jelenlétében
szerveztük meg a kisbusz átadási ünnepségét. Tanulóink
hangulatos műsorával mondtunk köszönetet az adományozóknak.
| Orbánné Molnár Anikó • kuratóriumi elnök
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EGYMILLIÓ FORINTOS
YAMAHA PIANÍNÓ KERÜLT
A MŰVÉSZETI ISKOLÁBA

			

A Dunaújvárosi Tankerület lehetőséget kapott
két közép-kategóriás (egymillió forint értékű)
pianínó beszerzésére, melyből az egyiket a Martonvásári Művészeti Iskola kapta meg oktatási
célokra. Az iskola számára épp időben, hiszen
a Pusztai teremben használt öreg zongoránk
karbantartása, hangolása szinte reménytelenné
vált.
Az új hangszerrel már az óvodások is megismerkedhetnek,
hiszen március 26-28. között délelőttönként a két martonvásári óvoda nagycsoportosai meglátogatják a "Malom"
épületünket. Ezeken a délelőttökön számtalan hangszerrel,
népi játékkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Ugyanezeken
a napokon délutánonként (15:30-18:00) a gyerekek már szüleikkel közösen is megkereshetik a művészeti iskola tanárait,
hogy személyesen beszélgessenek a kisgyerekek művészeti
tanulmányainak lehetőségeiről. (Ezeken a napokon a Művészeti Iskolában nem lesz tanítási óra.)

KÖZELGŐ ESEMÉNYEINK:

Elindult "Tanösvény" című sorozatunk a Malomban, melynek első előadója Kárpáti József Tanár Úr volt. Érdekes, fordulatokban és eseményekben bővelkedő pályája a hallgató-

A kép illusztráció.

ság figyelmét megragadta. Számos kérdést lehetett feltenni a
művész úr számára, aki bölcsességgel és humorral válaszolta meg azokat. A sorozat következő része március 9-én 18
órakor lesz a Malomban, mely Kárpáti tanár úr előadásának
második része lesz, a harmadik részt pedig Bódi Árpád tanár
úr fogja tartani melynek témája a "gyakorlás" és a "játék" lesz.
A minden évben megrendezett "Ki-mit-tud?" gálánk március 20-án 18 órakor lesz a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban (megváltozott időpont!)
Április 14-én igazán gazdag szombati nap vár ránk: a Családi napunk, az Ego et Mundi Tehetséggondozó program
tehetségnapja és kiállítása, majd este hat órakor a tanári
hangverseny (megváltozott időpont!) egész napos tartalmas
kikapcsolódásra és együttlétre ad alkalmat. Nagy szeretettel
várjuk ezen a napon a martonvásári gyerekeket és felnőtteket a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.
| Bódi Árpád

NŐNAPI MEGEMLÉKEZÉS
A NYUGDÍJAS KLUBBAN
A zord időjárás ellenére szép számmal gyűltünk
össze a klub délutánon, melyen a klub elnök köszöntötte a meghívott vendégeket valamint a
jelenlevő klubtagokat.
Felolvasott egy rövid emlékeztetőt a nőnap eredetéről, valamint egy verssel köszöntötte a hölgy klubtagokat. Ezután
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr emelkedet szólásra,
köszöntve a hölgyeket, elmesélte egyik élményét, mely a
hölgyekről szólt, majd utána egy-egy szál rózsát nyújtott át.
Ezután Dr. Szabó Tibor polgármester úr köszöntője hangzott el. Ambrus István klub elnök emlék lappal köszöntötte Szénási Tibornét, aki az 1980. február 28-án alakult
nyugdíjasklub alapító tagja, az alkalomból, hogy a klub több
átalakulás után, február 28-án ünnepelte 38. évfordulóját.
Ezután asztalra került a Vianni Xem Kft. által felajánlott finom pogácsa, üdítő ital valamint hölgyeknek szóló virágdíszes dobozban levő bonbon, melyet ez úton is nagyon szépen
köszönünk.
| A klub vezetősége
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ALÁÍRÁSGYŰJTÉS NEMZETI KISEBBSÉGVÉDELMI
KEZDEMÉNYEZÉS
Martonvásár Város Önkormányzata is csatlakozik a FUEN
Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezéséhez (Minority
SafePack európai polgári kezdeményezés) annak érdekében,
hogy hozzájáruljon az egymillió aláírás összegyűjtéséhez.
Bár az Európai Unióban 50 millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti kisebbséghez, jelenleg nincs olyan átfogó Európai Uniós kisebbségvédelmi szabályozás, amely megfelelő
jogi védelmet biztosítana az őshonos nemzeti közösségeknek. A FUEN kezdeményezése arra irányul, hogy az Európai
Bizottság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti közösségek jogaival, és az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a
nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében.
Martonvásár Város Önkormányzata arra kéri a helyi lakoso-

BESZÁMOLÓ A MARTONVÁSÁRI
			
NYUGDÍJAS KLUB 2017-ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL, KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
1. Egyesületünk kulturális és cselekvési terv alapján tevékenykedett, együttműködve a Brunszvik Beethoven Kulturális Központ munkatársaival. A klub délutánunk összejöveteléhez biztosítva volt a helyiség.
2. A cselekvési tervet minden tagunk időben megkapta, ezért
nem tartom szükségesnek annak ismertetését.
3. A betervezett klubtevékenységet maradéktalanul végre
tudtuk hajtani.
4. 2017 évben rendeztük első alkalommal településünkön
a nyugdíjasok járási találkozóját, mely elismeréssel zajlott
le. A vendégek nyilatkozata alapján az idén is meg kívánjuk
rendezni. / Nyugdíjasoknak is volt egykoron országos hírű
rendezvénye.
5. A városunkban rendezett, ma már országos hírű Magyar
Népdal Napja rendezvényen számos nyugdíjas társunk kivette részét a rábízott munkából.
6. Az Önkormányzati központi rendezvényeken, minden alkalommal képviseltük egyesületünket.
7. Pályázaton nyert összeg nagyban elősegítette célkitűzéseinket. Ez az összeg 200 000 forintot tett ki, melyet decemberben a pályázat kiírója, az önkormányzat felé hiánytalanul
elszámoltam. Ez úton is megköszönöm a klubtagság nevében, a város vezetésének pályázatunk pozitív elbírálását.
8. Pénzügyi helyzetünk a következőképpen alakult:
Bevétel
Nyitó tétel:
6.373,- Ft
Tagdíj:
84.000,- Ft
Pályázat:
200.000,- Ft
Kamat:
9,- Ft
Összesen:
290.382,- Ft
Bank zárolt összeg:
5.000,- Ft
Mind összesen:
295.382,- Ft
Kiadás:
Pályázatból:
1/a: Járási nyugdíjas találkozó:
34.858,- Ft
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kat, hogy a magyar nemzeti közösségek érdekében írják alá
a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést.
A petíció a www.jogaink.hu oldalon, illetve a martonvásári
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán írható alá április 3-ig.
Álljunk ki a határon túli magyarok jogaiért! Minden magyar
felelős minden magyarért!
| Martonvásár Város Önkormányzata

b: első félévi születésnapi rendezvény :
68.775,- Ft
c: anyák napi rendezvény:
29.351,- Ft
d: második félévi születésnapi rendezvény:
31.758,-Ft
2/ Irodaszer:
34.388,- Ft
3/ Posta költség:
870,- Ft
Összesen: 200.000,-Ft
Tagdíjból:
1/, Vezetőségi ülésre:
3.000,-Ft
2/, Kéményseprésidíj:
4.270,-Ft
3/, Irodaszer:
3.570,- Ft
4/, Bank költség:
5.340,- Ft
5/, Egyéb kellékek / műag, tányér, pohár stb/
9.560,- Ft
6/, Karácsonyi közös vacsora:
50.006,- Ft
Összesen: 75.746,- Ft
Maradvány:
14.636,- Ft
9. Támogatást kaptunk a városban élő Pletser házaspártól,
valamint a Vianni Xem Kft-től nőnapi és anyák napi rendezvényükhöz.
10. A kötelező hivatalos jelentéseket elkészítettem a NAV,
Törvényszék és a KSH felé. Elmarasztalást nem kaptunk, tehát hiánytalanul lett benyújtva, ügyfélkapun keresztül.
11. Az évi két alkalommal rendezett közös születésnapi rendezvényeinket sikeresen, nagy megelégedéssel rendeztük
meg. Meghívott vendégeink pozitívan nyilatkoztak.
12. Közös karácsonyi és évzáró ünnepségünket megtisztelte, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő miniszterelnöki
megbízott, Dr. Szabó Tibor polgármester, valamint Horváth Bálint alpolgármester urak.
13. Több kiránduláson is részt vettünk egy-egy kisebb létszámmal.
14. Voltunk vendégségben a Ráckeresztúri és a Beiolanniszi
nyugdíjas barátainknál kisebb létszámmal.
15. Az idén október 30-án lesz 30 éve. hogy a nyugdíjasok
által kezdeményezett második világháborús emlékmű felavatásra került, megemlékezésére kérem fel a tagságot.
| Ambrus István • mkl klub elnök sk.
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MEGHÍVÓ
II. HAZAHÍVÓ –
HAZAVÁRÓ NAPRA

			

A MARTONVÁSÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET
TISZTELETTEL MEGHÍVJA A MARTONVÁSÁRRÓL
ELSZÁRMAZOTTAKAT ÉS A VÁROS BARÁTAIT.

Helyszíne:
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
Időpontja: 2018. június 23 (szombat)
Egésznaposra tervezett program a megjelentek létszámától és az időjárástól függően változhat.
Részvétel DÍJTALAN.
Már most ütemezze be a szabad idejét, hogy részt tudjon
venni a rendezvényen! Már most hívja meg elköltözött
rokonait, barátait, ismerőseit!
Már most várjuk jelentkezését! Telefonon: Óvodamúzeum
Infó pontban: K-P: 10-18 óra, SZ: 9-17 óra, V: 11-17 óra
Telefonszám: 06 22 460-065
E-mailben:
Foki Gábor:

bbkinfopont@martonvasar.hu,
martoninyar@martonvasar.hu
gabeszbacsi49@gmail.com

Rendezvény támogatója: Martonvásár Város Önkormányzata, BBK Központ, Martonvásári Kulturális
Egyesület, Teleki Blanka Hölgyklub, Nyugdíjasklub,
Martonvásári Kertbarát Egyesület, Művészeti Iskola,
Martongazda Nonprofit Kft.Gábor-major Kft.,
Dr. Gyulai Gyula, Bitó Péter, Dobos Lajos, Provoda József,
Beethoven Általános Iskola 1955-1963-as évfolyamának
tanulói.
| Foki Gábor • a rendezvény koordinátora

i

MEGHÍVÓ
A B3 TAKARÉK Szövetkezet meghívja Önt az

Agrár Fórum Martonvásári rendezvényére
A rendezvény időpontja: 2018. március 22. (csütörtök) 09:00 – 11:00

TÁ JÉKOZTATÁS

Kedves Martonvásáriak!
2018. március 2-án lezárult a "Martonvásárért" Alapítvány
Egyből kettőt! elnevezésű adománygyűjtő akciója, amelynek
során 1.487.000 Ft adomány érkezett be az Alapítvány bankszámlájára. Az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a
2 millió forintos saját forrást teljes egészében fel fogja használni annak ellenére, hogy a felajánlások összege ezt nem
érte el. Így összességében 3.487.000 Ft-ot tudunk faültetésre
és az Illyés Gyula téri játszótér kialakítására fordítani. Köszönet minden felajánlónak a jó ügyhöz való hozzájárulásért!
Külön ki szeretném emelni Martonosi Tamást, a Postakocsi
Étterem egyik tulajdonosát, aki 1 millió forinttal csatlakozott az adománygyűjtéshez.
Hajrá Marton!
| Bártol Botond • Kuratóriumi elnök
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A rendezvény helyszíne: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
Program
8:45

Regisztráció

9:00

Megnyitó
Előadó: Országné Harangozó Erika (Fiókvezető, Martonvásár fiók)

9:10

Vendégek köszöntése
Előadó: dr. Szabó Balázs (Földművelésügyi Minisztérium Főosztályvezető)

9:20

Hol tartunk?
Előadó: Izsó Gergő (Területi vezető, Fejér megye, északi régió)

9:40

A B3 TAKARÉK Szövetkezet Agrárfinanszírozási palettája.
Fókuszban a VP komplex termék
Előadó: Szabó Lászlóné (Agrár Termék Támogatási szakértő)

10:00

Takarék Agrár Igazgatóság stratégiája az agráriumban
Előadó: Sánta József (Takarék Agrár Igazgatóság Területi vezető)

10:30

Kérdések és válaszok
Kötetlen beszélgetés, válaszok a szakértőktől

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
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ÁPRILIS 7-ÉN ISMÉT
TERMELŐI VÁSÁR ÉS
BOLHAPIAC
Látogasson ki Ön is családjával a következő martonvásári
bolhapiaci napra, és csemegézzen a különféle retro és
praktikus portékák közül, vagy tegye pénzzé a garázsban
felhalmozott lim-lomokat!
A használtcikk-értékesítés helypénzmentes.
Árusítási szándékát és esetleges asztaligénylését kérjük,
előre jelezze a vasar@martongazda.hu email címen.
Az árusítás jogát kizárólag martonvásári lakosoknak
tartjuk fent.
| Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásáron
márciusban nyíló
varrodánkba keresünk
SZAKKÉPZETT
VARRÓNŐKET,
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT,
SZABÓT, ILLETVE
DIVATTERVEZŐT.
Munkavégzés 8 órás főállásban,
délelőtt-délutáni munkarendben.
Jelentkezéseket
a 30/9299885 telefonszámon,
illetve a
timea.ambach@ambachkft.hu
címen várjuk.

FORUM MARTINI / 2018. MÁRCIUS
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Martonvásár teljes területén elérhető. Gyűjthető
hulladékok: Papír, Műanyag, Fém, Üveg (külön
időpontban).
A gyűjtéssel és elszállítással kapcsolatos legfontosabb információk:
- Az újrahasznosítható hulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig az ingatlanuk elé készítsék ki!
- A hulladék hasznosíthatósága érdekében a zsákban elhelyezett hulladékokat minden esetben mossák ki, soha ne
tegyenek bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel,
illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladékot, valamint
ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett hulladék nem
hasznosítható!
- A települési hulladékot ne helyezzenek el az elkülönítetten
gyűjtött (szelektív) hulladékok közé, azt továbbra is a hulladékgyűjtő edényből szállítják el.
- Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, a VHG kft.-nek nem áll módjában azokat elszállítani!

MŰANYAG/FÉM/ ITALOS KARTON
HULLADÉK GYŰJTÉSE
A háztartásokban keletkező tiszta csomagolási műanyag
hulladék elkülönített gyűjtésére, a lakosság bármilyen átlátszó zsákot igénybe vehet.
A zsákba kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni:
- Üdítős, ásványvizes PET palackok,
- Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok
- Kozmetikai és tisztítószeres flakonok
- Tejfölös, joghurtos, margarinos poharak (fém anyagú záró
fólia nélkül)
- Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
- Fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok
- A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, mert így a tárolás kevesebb helyet igényel, és gazdaságosabb a hulladék elszállítása.

PAPÍRHULLADÉK GYŰJTÉSE

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és
összekötözve helyezzék az ingatlanok elé!
- Újságpapír, prospektus
- Irodai papírok, géppapír, papírzacskó
- Kozmetikai és élelmiszerek kartondobozai
A papír nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett (pl: pizzásdoboz).
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A műanyag- és papírhulladékot együtt gyűjtjük be,
mely a válogatóműben kerül utóválogatásra.
- Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
- Fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok
- A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, mert így a tárolás kevesebb helyet igényel, és gazdaságosabb a hulladék elszállítása.
Kérjük, hogy a hulladék hasznosíthatósága érdekében a
zsákban elhelyezett hulladékokat minden esetben mossák
ki, soha ne tegyenek bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy
vegyszerrel, illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett
hulladék nem hasznosítható!

ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉSE
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:
Kimosva: befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő.
A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros,
vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
További információk a http://martonvasar.hu/szelektiv
oldalon található
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igényének megfeleljen önnön magát háttérbe szorítva. Azt
azonban ő is tudta (ha nem is a házasság elején), hogy ez
az állapot sokáig nem tartható fenn. Ő mégis végigcsinálta. Huszonöt évig volt mellette, huszonöt évig ápolta, és huszonöt évig cipelte a terhet, hogy férje bármelyik pillanatban
egyedül hagyhatja a gyermekeikkel. Ez a könyv huszonöt év
története szeretetről, tiszteletről, küzdelemről és feladásról.
Történetük magával ragadó, tanulságos és megindító.
Jane a visszaemlékezés során próbál tárgyilagos maradni, az
események időrendi sorrendben követik egymást, miközben
néha kiemel egy-egy fontosabb pillanatot az életükből. A tudományos ranglétrán való előrehaladásával párhuzamosan
láthatjuk Stephen fizikai leépülését, és ennek a családi életre
gyakorolt hatását. Jane hétköznapinak tűnő dolgokat sorol
fel, olyan helyzeteket, amilyeneket az egészséges emberek
nem is problémaként fognak fel, de számukra komoly küzdelmet jelentett. Ilyen volt például egy-egy utazás előkészítése, illetve gyermekeik születése. Onnantól kezdve Jane-nek
is még nagyobb kihívást jelentett a mindennapok túlélése,
A kép a mindenség elmélete című filmhez kéhiszen már nem csak a férjére kellett odafigyelnie, hanem a
szült plakátok egyike, melyen Stephen Hawgyerekeket is el kellett látnia.
king szerepében Eddie Redmayne-t láthattuk.
A betegséggel való harc Hawkingot is megváltoztatja. EgyA film és Redmayne alakítása is olyan sikeres
re inkább közömbössé válik számára a család, elvárja, hogy
volt, hogy még maga Hawking is nyilatkozott
Jane mindenben támogassa, de ugyanakkor arra már nem firóla: „Időnként azt hittem, hogy én vagyok a
gyel, hogy feleségének milyen igényei lennének, az érzelmevásznon.”
ivel pedig a legkevésbé sem törődik. Belemerül a tudomány
Miután megnéztem a filmet, ami a mai napig csodálatos élvilágába, és miközben a világűrt kutatja, már nem jut enerményként él bennem, úgy döntöttem, elolvasom az alapjául
giája az élet kisebb-nagyobb csodáira. A fordulópont mintegy
szolgáló könyvet, melyet első felesége, Jane írt.
tizenöt év elteltével következik be: Jane rájön, hogy ha ezt
az életet folytatja tovább, össze fog omlani, ráadásul StepKi ne ismerné Hawking nevét? Világhírű kozmológus, zsehen családja sem támogatja őt, ridegen és lenézéssel bánnak
ni, ikonikus figura, aki könyveivel és elméleteivel kivívta a
vele, és még férje sem áll ki mellette. Végül meghozza azt a
nagyközönség szeretetét és tiszteletét. Nem egy hétköznadöntést, amit sok éven keresztül mepi ember, ezáltal a története sem
reven elutasított, és szakmai segítőt
hétköznapi történet. Jane az általa
„Bár nekünk, emberi lényeknek fizikai
fogad Stephen mellé.
megírt könyvvel szerette volna az
korlátaink vannak,
Ettől kezdve házasságuk rohamos
olvasókat közelebb vinni a népszellemünk szabadon bejárhatja az
hanyatlásnak indul, melynek végén
szerű tudós életéhez. Személyéegész világmindenséget”
romba dől a családi élet, amiért Jane
ben egy fantasztikus nőt ismer/Stephen Hawking/
küzdött, és amiért feláldozta önmahetünk meg, aki feladta majdnem
gát. Válásuk sem volt egyszerű, és
az egész életét azért, hogy sikeres
megpróbáltatásoktól mentes, mégis úgy gondolom, hogy –
férjét mindenben támogassa. Hawking alig töltötte be humint oly sok minden az életükben – ez is példaértékű, hiszen
szadik évét, mikor amiotrófiás laterálszklerózist állapítottak
végtelen tisztelettel mondtak búcsút egymásnak.
meg nála. Ez a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek pusztulásáA könyv nem csupán egy életrajzi dráma, hanem egy olyan
val járó betegség. A mozgásért, beszédért, nyelésért és légzémű, mely súlyos morális kérdéseket feszeget. Meddig és mire
sért felelős izmok a betegség előrehaladtával folyamatosan
terjed ki a házastársi kötelesség? Mikor kezdhet el a másik
gyengülnek. Akkoriban pár évet jósoltak csak neki, de ő nem
fél a saját igényeivel törődni? Egy súlyos betegség elég inadta fel, újult erővel vetette bele magát a tanulásba, míg védok-e ahhoz, hogy a családot semmibe vegyük? Nehéz kérdégül átformálta a tudományos világot. Természetesen a besek ezek, Jane pedig a tizenöt év alatt valamennyivel szemtegséget nem tudta leküzdeni, idővel motoros kerekesszékbe
besült és számos esetben döntést is kellett hoznia.
került, a 80-as évektől kezdve pedig már csak az egyik ujját
Jane Hawkinggal végigutazzuk a világot, elmerülhetünk a
és szemét tudta valamennyire mozgatni, és a mai napig is
különböző városok, országok és kultúrák már-már útikönyvegy speciális hangszintetizátorral képes csak beszélni.
szerű leírásában, és behatóan megismerhetjük egy kivételes,
Hawking számára a tudomány volt az első, felesége csak a
nagyszerű nő történetét, mely a mai napig sem ért véget.
második helyet foglalhatta el a szívében. A könyv bemu2018. márciusában lesz 74 éves, jelenleg második férjével él
tatja szerelmük történetét a kezdetektől a viharos időkig. A
Angliában.
sors elviselhetetlen terhet rótt Jane-re: végig kellett néznie,
			
ahogy a szeretett férjét a betegség napról napra egyre jobban
| Takács Réka
felemészti. Számára az volt az első, hogy Hawking minden

JANE HAWKING:
UTAZÁS A VÉGTELENBE
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KERTBARÁTOK
KÖRE
A tél vége alaposan próbára tette a tavaszt
váró és a természetbe vágyó emberek türelmét.
Amikor már mindenki a kertekbe készülődött,
ránk zúdult a nemszeretem latyakos, nagyon
hideg tél. A kertben hó lepte be a kora tavaszi
virágokat.
Az időjárási előrejelzések sem bíztatóak. A hőmérséklet
ugyan lassan emelkedik (4-8 0C), azonban március közepéig
fagyos reggelekre ébredhetünk, mely napközben kiengedve,
sárossá teszi a talajt. Esős napokra is számíthatunk, ami
tovább csökkenti a munkavégzés lehetőségét. Reménykedve dúdoljuk óvódás korunk kedves nótáját (Sándor napján
megszakad a tél…). A nyirkos, enyhe idő kedvez a gomba- és
baktériumos fertőzéseknek, ezért egy szárazabb délutánon
szakítsunk időt a lemosó permetezésre, mely az éves növényvédelmi munka alapját képezi. Ha az idő engedi, nyissuk a szőlőtőkéket, távolítsuk el a harmatgyökereket, majd
metsszünk. Az előző évi tapasztalatokat figyelembe véve figyeljünk a szőlőfajták metszési igényére. A túlterhelt tőke
ugyanis legyengül és elpusztulhat. Rövid csapra és hos�szú csapra, valamint szálvesszőre metszhetünk. A levágott
venyigét mielőbb hordjuk ki a területről, mert sok fertőzés
forrása lehet. Kévézve jó tüzelő a kemencébe, darálva komposztálható. A tőkéket, karokat tisztítsuk le a felszakadozó
kéreg- és háncsdaraboktól, majd alaposan permetezzük le
rezes-olajos szerekkel. A szálvesszőket kössük a tartó huzalokhoz, hogy a tavaszi szelek ne károsítsák. A hónap végéig
még telepíthetők az új oltványok, de nagyon alaposan be kell
öntözni az ültető gödröket, majd az oltványokat két rügyre
metszve csirkézzük fel.
A nem megfelelő szőlőtőkéket a hónap végén (Gyümölcsoltó
Boldogasszony) lehet átoltani a kívánt fajtára. Legegyszerűbb a hasíték oltás. A megtisztított gyökérnyakat, esetleg
kart behasítjuk, majd az ék alakban előkészített kétrügyes

vesszőt beleillesztjük. A kötést oltóviasszal be kell kenni.
Némi gyakorlás után jó eredményeket érhetünk el és a következő évben már termésre is számíthatunk.
A hónap végére fejezzük be a fák metszését is, mert a mandulákat követve egyre több fa kezdi meg a virágzást. Rügypattanáskor rezes-kénes szerrel, virágzás előtt és alatt monilia
ellen kell permetezni. Rovarirtó szert a virágzás alatt a méhek védelmében ne használjunk!
A kertben vethetjük a borsót, petrezselymet, sárgarépát,
hónapos retket és duggathatjuk a hagymát és ültethetjük a
korai burgonyát. Még a kis kertekben is tartsuk be a vetésforgót. Az előző évi helyre ne kerüljön ugyanaz a növény.
Növények megfelelő társításával segíthetjük fejlődésüket és
kevesebb vegyszerrel termelhetünk. Egy-két példa: a sárgarépa kedveli a kapor, a borsó és a vöröshagyma társaságát, a
szamóca a fokhagymáét. A kukorica a futóbabbal társítható,
míg a zeller a paradicsommal. A saláta nem szereti a fokhagymát és a zellert. A fokhagyma, sarkantyúka, büdöske
és a levendula számos kártevőt tart távol a veteményektől.
Szellőztessük át a gyepet, szedjük le a növényekről a téli
takarókat. Lazítsuk fel a talajt és gyomtalanítsuk a kibújó
tulipánok és nárciszok körül. Készítsünk fűszerágyást. Így
mindig friss fűszer áll majd rendelkezésükre a főzéshez. Kellemes illatukkal elárasztják a lakást, meghatározzák a kert
hangulatát és nem utolsó sorban gyógyhatással rendelkeznek. Néhány példa: a kakukkfű: húsételekhez, antiszeptikus
hatású, a rozmaring: húsételekhez, étvágy- és vérkeringésjavító, a petrezselyem: levesekhez és veseműködést javító, a
menta: zöldség-és húsételekhez, gyomor problémák és megfázás ellen használhatók.
A pincében a levegő melegedésével fokozottan figyeljünk a
borokra. Végezzük el a második fejtést és tisztító kezeléseket. A hordókat töltögessük fel, a megkezdett hordóból a bort
fejtsük le kisebb edényekbe. Az üres hordót alapos mosás és
szikkasztás után kénezzük le.
| Uhrin Gábor
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22/460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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

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

csütörtök
13.00 - 14.00

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

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
FORUM MARTINI / 2018. MÁRCIUS

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

FOGORVOSI RENDELÉS

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

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

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

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

22/460-286

22/460-039
22/460-065
18

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEINK:
Bolvári Dusán
Burján Nimród
Fillinger Marina
Németh Dorka
Lengyel Márton
Lepp Péter István
Trunki Emma Ilona
Szabó Emília Júlianna

ELHUNYTJAINK*
Bédi Istvánné / 89 év
Borostyán György / 55 év
Pató Lászlóné / 61 év
Rehus Istvánné / 96 év
Szőcs Ernő / 46 év
Szuppinger Miklós / 72 év

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

MARTONVÁSÁR: március 30., 31.; április 1.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: március 24., 25.; április 14., 15.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: március 15., 16., 17., 18.; április 2., 7. ,8.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812
Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.

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

1%

AJÁNLJÁK FEL ADÓJUK 1%-ÁT

KÉRJÜK AJÁNLJÁK
FEL ADÓJUK 1%-ÁT A
MARTONVÁSÁRI CIVIL
SZERVEZETEKNEK!

ADÓ 1%-OT FOGADÓ MARTONVÁSÁRI CIVIL SZERVEZETEK

NÉV		 ADÓSZÁM
A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány 		 18485866-1-07
A Martonvásári Katolikus Egyházközségért		
18494060-1-07
Együtt-Értük Alapítvány		
19097123-1-07
Embertársainkért Alapítvány 		 19096517-1-07
Golden Tiger’s Kung fu Club SE 		
18228995-1-42
Martonvásár Sportjáért Alapítvány 		 19097037-1-07
"Martonvásárért" Alapítvány 		 18481116-1-07
Martonvásári Fúvószenei Egyesület 		
18497063-1-07
Martonvásári Gyermekkert Alapítvány		
18493368-1-07
Martonvásári Kertbarát Egyesület
18492099–1–07
Martonvásári Kézilabda Sportegyesület 		 18497111-1-07
Martonvásári Kulturális Egyesület		
18486489-1-07
Martonvásári Nyugdíjas Klub 		 18649899-1-07
Martonvásári Sport Klub 		 19820480-1-07
Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány 		 18484195-1-07
Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány 		 18791745-1-07
Harmonikus Fejlődés Alapítvány		
18490327-1-07
Százszorszép Alapítvány 		 19095619-1-07
Szent László Völgye Lovas Egyesület
18495339-1-07

APRÓHIRDETÉS
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Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília
Fotó: Turcsányi Erzsébet, Kortyis Dávid, Zalka Ibolya, Vécsy Attila
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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Játszótéri eszközöket gyártó és játszótereket építő vállalkozás martonvásári telephelyére munkatársat keres műszaki
előkészítő munkakörbe.
A feladatok közé tartozik: területfelmérés, helyszínrajzok
készítése, műszaki rajzok, alkatrészrajzok készítése (2D, 3D).
Bővebb információ és jelentkezés a következő elérhetőségeken lehetséges: info@acerkft.hu, +36 20 313 9957
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