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02. oldal

07. oldal

11. oldal

POLGÁRMESTERI SOROK

VÉCSY ATTILA KITÜNTETÉSE

EURÓPA-BAJNOKUNK

Vidékfejlesztési programban 109,3
millió forintot nyert a város, amelyet
döntően aszfaltozásra használ.

A magyar fotográfia legrangosabb
szakmai díja, a Balogh Rudolf-díj
került Martonvásárra.

Dudás Ádám március 10-én egy
Kung-fu európabajnoki címet
hozott a Széchenyi utcába.

03. oldal
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2018
Választókörzetünkben Tessely Zoltán kapott
felhatalmazást arra, hogy képviselje
érdekeinket a parlamentben.

09. oldal
BRUNSZVIK TERÉZ SZAKMAI NAPOK
A II. Nemzetközi Kisgyermek-nevelési
Konferencián megtelt a BBK Központ színházterme

05. oldal
ÖNKORMÁNYZATI DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK
Március 22-én ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében adták át
az önkormányzat által alapított díjakat.

			

ESEMÉNYEINK

ÁPR. 20.
|
Környezettudatos délután
		
a könyvtárban
		
16.00 órától 18.00 óráig
		Könyvtár
ÁPR. 22.
|
Fülesbagoly Tehetségkutató –
		
Könnyűzenei verseny
		
13.00 órától 20.00 óráig
		
BBK Központ
ÁPR. 24.
|
Népzene tanszaki koncert
		
17:30 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
ÁPR. 26.
|
„Ha vagyunk, legyünk.”
		
Berecz András 60. Jubileumi műsor
		
18:30 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
ÁPR. 27.
|
Anyák napi készülődés
		
16.00 órától 18.00 óráig, Könyvtár

MÁJ. 5.
|
Tűzoltónap
		
14.00 órától 17.00 óráig
		
BBK Központ
MÁJ. 6.
|
		

Körúti Színház 3. előadás:
„Bolond lány”
Jegyek elővételben (BBK Infopont) és
a helyszínen is kaphatók.
Jegyár: 2300 Ft
		
17.00 órakor
		
BBK Központ

MÁJ. 12.

		
MÁJ. 12.
|
		
		
MÁJ. 15.

ÁPR. 28.
|
Polgármester házhoz megy
		
14.00 órától, Erdőhát
ÁPR. 28.
|
Jubileumi Gálaműsor
		
Tai-chi, Kung-fu, Oroszlántánc
		
18.00 órakor, BBK Központ

POLGÁRMESTERI
SOROK HELYETT

|

|

		
MÁJ. 18.

|

		

Termelői vásár és bolhapiac
07.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar
Candy party – Jótékonysági buli a
Brunszvik Teréz Óvoda javára
19.00 órától 02.00 óráig
BBK Központ
Teleki Blanka Hölgy Klub
16.30 órakor
BBK Központ
Martonvásári Nyugdíjas Találkozó
14.00 órától 18.00 óráig
BBK Központ

Április 8-án Martonvásár is jól döntött.
Mindenkinek köszönöm a választáson való részvételét.
| Dr. Szabó Tibor • polgármester

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS
ORSZÁGOS ÉS HELYI EREDMÉNYEI

Feldolgozás állása:
kb. 99 %

Az országgyűlési választások összesített eredményei MARTONVÁSÁR
KIJELÖLT SZAVAZÓKÖREIBEN (001 SZK+002 SZK+003 SZK+004 SZK)
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a
szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma
Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma
Szavazóként megjelent (%)

4 390
3232
73,62%

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett
választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma

153

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma

144

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent (%)

94,12%

Érvényes szavazólapok száma (Egyéni jelöltek)

3214

Érvényes szavazólapok száma (Országos lista)

3207
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ORSZÁGOS EREDMÉNYEK
Országos listás választási eredmény (1%-ot meghaladó pártok)

szavazat

megoszlás

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

2603547

49,23%

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

1029604

19,47%

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

652340

12,34%

LEHET MÁS A POLITIKA

366480

6,93%

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

294848

5,58%

150334

2,84%

89505

1,69%

MOMENTUM MOZGALOM
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

VÁLASZTÓKERÜLETI
EREDMÉNY
Fejér megye 03. számú egyéni
országgyűlési választókerület eredménye
TESSELY ZOLTÁN (FIDESZ-KDNP)
VARGA LÁSZLÓ BÉLA (JOBBIK)
SZILÁGYI LÁSZLÓ (MSZP-PÁRBESZÉD)
SZATMÁRI ILDIKÓ (LMP)

53,53%
23,15%
14,90%
5,01%

MOLNÁR DÁNIEL (MOMENTUM)

2,45%

HORVÁTH LEVENTE (SZEM PÁRT)

0,42%

GYŐRI ZOLTÁN (MIÉP)

0,35%

FEHÉR NORBERT (ÖSSZEFOGÁS PÁRT)

0,20%
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MARTONVÁSÁRI EREDMÉNYEK
Pártlistákra leadott szavazatok szerint
FIDESZ - MAGYAR
POLGÁRI SZÖVETSÉG KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

47,93%

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM

16,07%

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT

12,70%

LEHET MÁS A POLITIKA

8,33%

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

5,71%

MOMENTUM MOZGALOM

4,02%

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

0,35%

Egyéb

2,62%

MARTONVÁSÁRI EREDMÉNYEK
Egyéni jelöltekre leadott szavazatok szerint
TESSELY ZOLTÁN (FIDESZ-KDNP)
VARGA LÁSZLÓ BÉLA (JOBBIK)
SZILÁGYI LÁSZLÓ (MSZP-PÁRBESZÉD)
SZATMÁRI ILDIKÓ (LMP)
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54,51%
21,47%
15,90%
4,79%

MOLNÁR DÁNIEL (MOMENTUM)

2,49%

GYŐRI ZOLTÁN (MIÉP)

0,34%

HORVÁTH LEVENTE (SZEM PÁRT)

0,28%

FEHÉR NORBERT (ÖSSZEFOGÁS PÁRT)

0,22%
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ÁTADTUK AZ ÖNKORMÁNYZATI
DÍJAKAT ÉS ELISMERÉSEKET
2018. március 22-én ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében adta át az idei év díjazottjainak a városvezetés a Martonvásár Város
Önkormányzata által alapított kitüntetéseket.
Az ülés előtt a résztvevők elénekelték a Himnuszt, majd dr.
Szabó Tibor polgármester külön köszöntötte a jelen lévő
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat, akivel a rendezvény előtt közösen tartott sajtótájékoztatót a martonvásári
ipari park fejlesztésének újabb kormányzati támogatásáról.
Az estet Endrődi Anna Sarolta és Kiss Gergely, a Százszorszép táncegyüttes vezetőinek, valamint Tamás Tímea,
a Martonvásári Művészeti Iskola pedagógusának táncos
műsora nyitotta meg. A színpadi műsorhoz kapcsolódva,
Salamon Ferencné Erzsébet tartotta meg ünnepi nyitóbeszédét a martonvásári néptánc és népzene elmúlt 50 évének
sikereiről, illetve népi kultúra napjainkban is tapasztalható
megtartó erejéről. Salamon Ferencné Erzsébet a következő
gondolattal zárta beszédét, melyet a martonvásári fiatalokhoz címzett:

„Őrizzétek meg az országot gyermekeiteknek,
magatoknak, magyarnak!”

A martonvásári gazdag múltba történő visszatekintés után
következett az ünnepélyes díjátadó. Lakossági javaslatok alapján Posztumusz Martonvásár díszpolgára
címet kapott Dr. Bogdán Emil, akinek töretlen igazságérzete, illetve a magyar kultúrába és szabadságba vetett hite
még a szocializmus legsötétebb éveiben is erőt és irányt mutatott nem csak a martonvásáriak, hanem az egész nemzet
számára. Méltatásában Kizmus Lajos kihangsúlyozta, hogy
Bogdán Emil munkássága révén a szocializmus bizonyos
időszakában Martonvásár vált az ország egyik legjelentősebb ellenzéki szellemi műhelyévé.
Bogdán Csaba: „A rendszerváltás egy martonvásári lakásból indult el.”
Dr. Bogdán Emil posztumusz díját fiai vették át. Beszédében Bogdán Csaba kiemelte, hogy édesapja az akkori folytonos zaklatások és jutalommegvonások ellenére mindig ki
merte mondani azt, amit más még csak gondolni sem mert.
Bogdán Csaba azt is elmesélte, hogy édesapja magyarságFORUM MARTINI / 2018. ÁPRILIS

tudatába még kellő humor is vegyült, amikor a martonvásári
teheneket nem a megszokott nevekkel illette (Riska stb), hanem például Temesvárnak vagy Kolozsvárnak nevezte őket.

A Képviselő-testület „Martonvásár Jövő Nemzedékéért” kitüntetést adományozott Stefkovits Ferencné
részére, gyermekeink óvodai nevelésében, közösségünk erősítésében való kezdeményező közreműködéséért. Méltatásában Dr. Balla Lászlóné aláhúzta, hogy az óvoda a kisgyermekek második otthona, ezért mindig nagy szükség lesz az
ilyen nagyszívű emberekre, akiknek az ajtaja mindenki előtt
nyitva áll.
Stefkovits Ferencné köszönőbeszédében Böjte Csaba idézetét emelte ki: „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember
van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen
sokan odaállnak mellé.”

„Martonvásár Kultúrájáért” kitüntetésben részesült Kovács Erzsébet és Zoltán Győző művészházaspár, kimagasló színvonalú művészeti tevékenységük,
Martonvásár hírnevét öregbítő munkájuk elismeréseként.
A házaspár művészeti és egyházközösségi munkásságát
dr. Bakacsi Gyula méltatta, aki kiemelte, hogy a pár tűzzománc alkotásai Martonvásártól kezdve egészen a magyar
Parlamentig előfordulnak Magyarországon.
Zoltán Győző megköszönte a helyi lakosoknak, hogy befogadták őket, amikor településünkre költöztek. A házaspár
úgy érzi, hogy a termékeny martonvásári évek alatt igazi
martonvásáriakká váltak.
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A Képviselő-testület „Martonvásár Jólétéért„ kitüntetést adományozott Kakassyné dr. Boér Judit részére, a betegekért évtizedeken át végzett, áldozatos, önzetlen szakmai munkája elismeréseként, továbbá dr. Czikajló
Gyula részére, a betegekért évtizedeken át végzett, áldozatos, önzetlen szakmai munkája elismeréseként.
A doktornő martonvásári tevékenységét dr. Simon Endre
dicsérte. Beszédében rávilágított, hogy a doktornőnek a martonvásári praxisa volt az első és egyetlen munkahelye, tehát
Kakassyné dr. Boér Judit több mint 4 évtizedig szolgálta a
martonvásári lakosok egészségét.
A „huligán doktorról”, vagyis dr. Czikajló Gyuláról dr.
Gyulay Gyula beszélt elismerőleg, akivel kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy máig aktív martonvásári közéleti szereplő, a múltban pedig több ciklusban is a martonvásári Képviselő-testület sorait erősítette.

Az „Év Fiatal Példaképe„ kitüntetést idén Bártol
Zsófia nyerte el, közéleti tevékenysége, valamint a Martonvásári Fúvószenei Egyesület érdekében végzett áldozatos,
példaértékű munkája elismeréseként.
Pfiffer Zsuzsanna Bártol Zsófiával kapcsolatban azt húzta
alá, hogy számos hazai és külföldi komolyzenei koncertet
szerveztek meg együtt, illetve a két fia nevelésén túl ember
feletti társadalmi munkát végez Martonvásáron.
Bártol Zsófia a dicsérő szavakra reagálva azt válaszolta, hogy
„az önkéntes munka nem szégyen, fel kell vállalni azt egyházi és civil körökben is!”

Végezetül a Képviselő-testület az „Év Vállalkozója
Martonvásáron„ kitüntetést a Makler Kft. részére
ítélte meg a város gazdasági fejlődése érdekében éveken át
végzett példaértékű munkájáért.
Az öt legnagyobb helyi cég egyikeként számon tartott
Makler Kft.-vel kapcsolatban Gucsek István alpolgármester
úr megjegyezte, hogy a nagy múltú martonvásári vállalkozás gazdasági profiljának rugalmassága és a dolgozók iránti
családias figyelmessége példa értékű lehet más társaságok
számára is.
A városvezetés „Martonvásár Szolgálatában„ kitüntetést adományozott Provoda Józsefné részére, a
közigazgatás területén évtizedeken át végzett szakmai munkája elismeréseként.
Provoda Józsefné közel 25 évet dolgozott anyakönyvvezetőként a Városházán a martonvásári emberek érdekében,
továbbá a Martonvásári Napok szervezésében vállalt kulcsszerepet – emelte ki Tóth Andrásné.
FORUM MARTINI / 2018. ÁPRILIS

Szívből gratulálunk az idei év díjazottainak, akik innentől
fogva a korábban méltán díjazott és elismert martonvásári
polgárok illusztris társaságához csatlakoztak. Zárásul dr.
Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere azt mondta: „a város nevében köszönöm, hogy ilyen díjazottjaink lehetnek”.
| Martonvásár Város Önkormányzata
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A KÉPZŐMŰVÉSZETHEZ
KÖZELÍTETTE
A FOTOGRÁFIÁT
A magyar fotográfia legrangosabb szakmai díját,
Balogh Rudolf-díjat vehetett át kiemelkedő
fotóművészeti tevékenysége elismeréseként
Balog Zoltán minisztertől Vécsy Attila martonvásári fotóművész.
Nagy Árpád: Pfiffer Zsuzsanna hívta fel a figyelmemet
arra, hogy március 15-e alkalmából díjazták. Tudja-e,
hogy ki javasolta, állami elismerésre?
Vécsy Attila: Az egyik egy fotóművész szövetség elnöksége, kuratóriuma, nem is tudom, hogy nevezzem. Készítettek
rólam egy szinapszist, amit be kellett nyújtani, a másik pedig
a Magyar Művészeti Akadémiától Haris László, aki úgy
érezte, hogy olyan színvonalú képeket alkottam, ami erre a
díjra érdemesít.
NÁ: Őt személyesen ismeri?
VA: Igen, bár nem régóta. 2000-ben volt egy kiállítás Budapesten, aminek Első képek volt a címe. Oda jött el, és csodálkozott rá a paraszti életet ábrázoló – főleg az én rokonságomat, az unokatestvéreimet ábrázoló – képekre. Azokat a
képeket 73-74-75-ben készítettem, tehát az eszmélésemnek nagyon a kezdetén, annak kezdetén, hogy fényképezéssel is foglalkozom majd.
NÁ: Eszmélt, majd iszonyú sokat
fotózott és különböző időszakai
voltak. Melyik a kedvence?
VA: Nem is egy kedvenc időszakom
van. Az első az 74 szeptembere, amikor
idejöttem dolgozni a kutatóintézetbe.
Lehetőséget kaptam rá, hogy fotózzak,
és volt már saját gépem is. Mindjárt kiállítást is rendezhettem 76-ban. Egy
fekete-fehér kiállítást. Ott fölfigyelt
rám Somodi István, aki akkor a titkárságon dolgozott, illetve Bogdán
Emil is, és mondták, hogy Attila, te nagyon jól fényképezel, jönnek ide vendégek a klubba, légy oly szíves fotózz nekünk portrékat a vendégekről.
NÁ: Kik jártak ide akkoriban?
VA: Antall Józseftől kezdve rengeteg költő, író, nagyon sok
vendég fordult meg. Ezek a képek máig megvannak, sok
anyagot be is szkenneltem. Az első nagy korszak ez volt. Kulturális szempontból nagyon fontos és hasznos tudáshoz jutottam. Minden est után volt beszélgetés fönt a kastélyban,
az úgynevezett pártszobában, ahova az akkori igazgató meghívta egy szendvicsre, üdítőre a vendégeket, és ott is kellett
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fotózni. Ezek már meghitt beszélgetések voltak. Hihetetlen,
hogy milyen szemkinyitogató volt ez abban az időben, amikor még azért sok mindent nem tudtam, sem a kultúráról,
sem a politikáról, illetve csak nagyon felszínes ismereteim
voltak.
NÁ: Ez az egyik kedvenc időszaka, amikor úgymond
kinyílt a szeme több szempontból is?
VA: Pontosan.
NÁ: Ha a fotózás szempontjából nézzük, akkor mit
mondana?
VA: 78-89. Egy olyan érdekes korszak, amikor személyesen
nagyon nehéz éveket éltem meg. Viszont akkor már találkoztam a városi értelmiségi körrel is. Ott már volt egy barátom,
Lugó László, aki hangkazettát hozott az 56-os forradalmi
eseményekről. Ezeket hallgattam. Kijártam Szentendrére,
Albert Einstein bizottság koncertre, megismerkedtem az
egész együttessel, és onnan is kaptam töltést a tekintetben,
hogy a dolgok nagyon rosszul mennek.
Itt Martonon elmondták ugyanezt,
csak más szavakkal, és a művészi körökben ugyanezt. Igazából az akkori
alkotásaim azok, amelyek igazán kiemelkedőek, hiszen ezek kerültek például könyvborítókra.
NÁ: Jól tudom, hogy a fényképezőgép, a fényképezés egy támasza is
volt akkoriban?
VA: Egy eszköz volt, amivel kifejezhettem az akkori érzéseimet, gondolataimat, véleményemet dolgokról. Az volt
a szerencse, hogy a kutatóintézetben
semmilyen elkötelezettséget nem kellett vállalni (párttagság, híradások),
kívül álltam, kissé izoláltan. A saját
dolgaimat meg tudtam valósítani. Ez
valahol sokkal értékesebb. Nekem nem
kellett olyan képeket készítenem, amelyek az akkori rendszernek tetszettek. Búzát, kukoricát fotóztam és emellett bármit.
NÁ: Ugorjunk egy nagyot. Átment azon a régi korszakon, amikor egyet volt „szabad” fotózni és annak jónak
kellett lennie, tudni kellett előhívni, tudni kellett sok
mindent, és eljutott odáig, hogy a digitális fényképezőgép, ha megnyomja, akkor százat lő szinte akármilyen
felbontásban, és elő sem kell hívni. Sőt eljutott odáig
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is, hogy látja, a telefonnal a kicsi gyerekek is fotózgatnak. Hogy éli ezt meg?
VA: Elég drámaian éltem meg ezt a váltást 2000 körül.
Egész sokáig kitartottam a filmes fényképezés mellett. Igazából a 80-as években nagyon sok kísérleti művet készítettem, ami vagy az előhívással kapcsolatos, vagy az az utáni
képkezeléssel. Inkább a képzőművészethez közelítettem a
fotográfiát, mint kész műalkotást, és ebben nagy segítségem
volt az, hogy különleges filmet, előhívást alkalmaztam a kép
kezelése után. Teljesen egyedi képi világot tudtam megvalósítani, ami bizonyos értelemben utánozhatatlan volt.
De nem ez volt a lényeg, hanem a tartalom. 89-ben, illetve
90-ben volt egy kiállításom Bécsben, ahol csak festett fotók
voltak, fekete-fehér képek, amikre ráfestettem. Nem is gondolnám, hogy tisztán csak fotográfiának nevezném, azon
már picit túllépett.
A mai világban pedig digitálisan „megcsinálja” az ember a
képet, de messze nem azt az eredményt kapom, mint amikor
a 80-as években nagyítottam és magam hívtam elő. A különbség legalább olyan jelentős, mint mikor CD-t vagy bakelit lemezt hallgatunk. Ugyanazon zenét hallgatva bakeliten
és CD-n, ég és föld.
NÁ: Telefonnal készít képet?
VA: Hogyne, azzal is, persze. És van is telefonnal készült
fotóm, ami egészen izgalmas, de azért a telefon látószögét
nem lehet változtatni, és az nagyon zavaró. Egyébként a
panoráma felvételt kimondottan érdekesnek tartom.
NÁ: Mostanában mit fotóz?
VA: Legutóbb, amikor lehajtottam az autópályáról észrevettem egy épülő házat, amely nagyon izgalmas volt. A falak
már álltak, a tető is rajta volt, de a ház képzőművészeti szinten volt összefoldozva-toldozva különböző szigetelőanyagokból. Valószínű, hogy egy olyan ember építheti, akinek nincs
sok pénze, de szigetelőanyagokat szerzett innen-onnan. Ettől
a ház egy abszolút képzőművészeti alkotássá vált számomra.

Lefotóztam, igaz még nem dolgoztam a képpel, így csak egy
vázlat maradt egyelőre. Hogy mi születik belőle, még nem
tudom.
NÁ: A mindennapok mellett mi foglalkoztatja még?
VA: Az információ, és az információval kapcsolatos matematikai dolgok, és egy csomó minden, az emberi lét… Ezzel kapcsolatban van egy egész komoly koncepcióm, ami szintén
fotó lesz, de alapvetően képzőművészet. A kép megfejtése
matematika és fizika lesz, ezért aki matematikus vagy fizikus az rögtön rájön, hogy Úristen…
NÁ: Gratulálunk a magas rangú kitüntetéshez, egyben
megragadom az alkalmat, hogy ennek a legújabb projektjének az eredményét elkérjem majd a Forum Martini számára!

SIKERES
PÁLYÁZAT!

			

Martonvásár Város Önkormányzata sikerrel
pályázott a Vidékfejlesztési Program keretén
belül „A külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című felhíváson, így
109,3 millió forint vissza nem térítendő Európai
Uniós támogatást nyert el.
A 85%-os intenzitású pályázati forrásból elsősorban az
Orbánhegyi utca M7-es autópálya és a Gesztenyés út közötti
szakasza, továbbá a Damjanich utca Budai út és a Jókai utca
közötti útburkolata fog megújulni, az önkormányzat tervei
szerint 2019 tavaszáig.
Martonvásár Város Önkormányzata továbbá egy 50 LE-s
Tuber traktort és különféle munkaeszközök (faaprító, sóFORUM MARTINI / 2018. ÁPRILIS

*A kép illusztráció

szóró, tolólap, szárzúzó, egytengelyes vontató, rézsűzúzó) beszerzését is meg fogja valósítani az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapnak (EMVA) köszönhetően.
| Martonvásár Város Önkormányzata
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II. NEMZETKÖZI KISGYERMEKNEVELÉSI KONFERENCIA A
BRUNSZVIK TERÉZ SZAKMAI
NAPOK KERETÉBEN

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Két napos konferencia került megrendezésre
Főiskolánk szervezésében, együttműködve Martonvásár Város Önkormányzatával, Martonvásáron
és Vácott.
Főiskolánk és Martonvásár Önkormányzata együttműködési megállapodásának értelmében 2014-ben hagyományteremtő szándékkal közösen indította útjára a Brunszvik
Teréz Szakmai Nap keretében az első Országos Kisgyermeknevelési Konferenciát. Célja szakmai fórumot teremteni a
kisgyermeknevelés aktuális kérdéseinek megvitatásához, a
társadalmi dilemmák megfogalmazásához, a gyakorlati nevelőmunka sikereinek bemutatásához, a szakmai dialógus
ösztönzéséhez és kiterjesztéséhez.
Valamennyi eddigi konferencia foglalkozott az óvoda-iskola
átmenet mindig aktuális problémájával is. Ezért a szervezők
az óvodapedagógusok mellett a tanítókat is megszólítják a
szakmai továbbképzésnek számító tanácskozásra.
Idén március 20-21-én az ötödik Brunszvik Szakmai Nap,
a második Nemzetközi Kisgyermek-nevelési Konferencia,
a Brunszvik Teréz által alapított első magyarországi óvoda
190. évfordulóján szerveződött. Témája a mese és az érzelmi
intelligencia fejlesztése volt. A konferencia méltó helyszíne
a Brunszvik Teréz szellemi örökségét ápoló Martonvásár és
Vácott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt.

és a mesehallgató gyerek számára is. A mese motívumai
varázslatos kulcsot adnak a felnőtt és a gyerek kezébe a
kimondhatatlan megsejtéséhez, megfejtéséhez.
Prof. Dr. Helga Schneider (Katholische Stiftungshochschule, München) a tradicionális műfaj és a XXI. századi
elvárásoknak való megfelelés összefüggéseit fejtette ki: hogyan erősítheti a mikropolitikai kompetenciát, a közösség és
az egyén fluenciáját, rezilienciáját a mese.
Lucie Roobrouck (Arteveldehogeschool, Ghent, Belgium) a
műmesék alkalmazott irodalmi funkcióit a műfaj metaforikus
nyelvében ragadta meg. A mesei metaforák úgy segítenek a
gyermeki létproblémák feloldásában, hogy közben örömforrást
jelentenek, az egész személyiségre pozitív hatást gyakorolnak.
Jankovics Marcell (Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus, író) a népmese évszázadok során kikristályosodott tudást őrző szimbólumainak titkait bontotta ki.
A Szállást kérő róka című mesefilmmel mutatta be, hogyan
lehet ezeket a komplex képeket a rajzfilm eszközeivel autentikusan úgy megjeleníteni, hogy közben megmaradjon a befogadói képzelet autonómiája.
Kádár Annamária (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) a népmese és az irodalmi mese relevanciáját az érzelmi intelligencia alakulásának szempontjából vizsgálta. Az
irodalmi műfaj komplex hatásai közül az egyéni identitás megerősítését és az intergenerációs én konstruálódását emelte ki.

Dr. Szabó Tibor Martonvásár polgármestere személyes
hangvételű köszöntőjében hitelesen illusztrálta a mese jelentőségét a gyerekek nevelésében, a családok életében, a
családtagok összetartozásának erősítésében, a generációk
közötti szálak összefűzésében.
Libor Józsefné dr. rektor asszony bevezető előadásában
bemutatta, hogy milyen komoly jelentősége van a mesének a gyerekek nevelésében és oktatásában. A mese úgy
alkalmazható a „tanítás” szinte minden területén, hogy pozitív, a kötődést megerősítő élmény a mesemondó felnőtt

Hat szekcióban, interaktív műhelyek formájában a JÓ
GYAKORLATOK kerültek bemutatásra.
• Irodalmi és nyelvi nevelés (magyar, angol és német nyelvű
szekció) • Külső világ megismerése szekció • Művészeti nevelés szekciója: ének - zenei nevelés, vizuális nevelés • Pedagógia, pszichológia szekció
A visszajelzések alapján a konferencia az utóbbi időszak egyik
legjobb hangulatú, legszínvonalasabb konferenciája volt.
Szeretettel várjuk jövőre is a résztvevőket!
| Forrás: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Martonvásáron az első nap
a Plenáris előadások zajlottak

Gyermekruha varrodánkba
keresünk varrónőket,

szabót, technikust és
betanított munkást.

Jelentkezéseket a timea.ambach@ambachkft.hu
címre, valamint a 30/929 9885 számra várjuk.
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A második napon Vácott kerültek megrendezésre a
szekcióülések

Martonvásár központjában
épülő üzletközpontba

kiadó iroda, illetve
üzlethelyiség.
Érdeklődni az ambach@ambachkft.hu
emailcímen, illetve a 30/247 3640
számon lehet.
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PROGRAMOK

A MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Februári-márciusi időszak legvidámabb programja minden bizonnyal az iskolai farsang volt.
Akinek kedve volt, színes jelmezekbe bújt, amit
vidáman mutatott meg a többieknek. Köszönjük a
szülők által küldött finom falatokat, amikkel terített asztalokat varázsolhattunk a mulatozóknak.
Az idei Pénz7 március 5-9. között került megrendezésre. A
tematikus hét eseményeibe az 5-8. évfolyam diákjai is bekapcsolódtak iskolánkban. Az idei téma „Okosan a hitelekről"
címet viselte. A gyerekek megismerkedtek - korosztályuknak megfelelően - a hitel fogalmával, a megtakarítás és a
hitel összefüggéseivel, a mérlegelés fontosságával, a hitelhez
kapcsolódó kötelezettségekkel. Az órákon elemezték a hitel
előnyeit, hátrányait, a kockázatait. Megismerkedtek a főbb
hiteltípusokkal, elemezték a döntéshozatalt és annak lehetséges következményeit. A felelősségvállalás, a felelős döntés
képességének kialakítása, a gondolkodási-, döntési- és vitakészség fejlesztése fontos feladata volt az óráknak.
Diákjaink csoportjaival számos színházi rendezvényen
vettünk részt. Néhány előadás azok közül, amiket diákjaink vállalkozó tagjai megnézhettek: A kőszívű ember fiai,
Sári bíró, A Pál utcai fiúk, Az egri csillagok, Harisnyás
Pippi, A királylány bajusza. Bízunk benne, hogy a darabok

VERSENYEREDMÉNYEK

			

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN

Az elmúlt időszakban is szép számmal voltak
versenyek, melyeken tanulóink a következő
eredményeket érték el.
A Regösök húrja elnevezésű országos szavalóversenyen:
Boriszov Tímea 8. osztályos tanulónk szavalatával ezüst
oklevelet szerzett, míg Herlinger Kata szintén 8.osztályos
diákunk bronz oklevélben részesült.
A megyei Szép Magyar Beszéd versenyen:
7-8. évolyamon Vajda Róza I. Szilágyi Anna Virág II.
helyezést értek el. | 5-6. évfolyamon Pákozdi Zétény II.
helyezést ért el.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójában Vida Péter 8. osztályos tanulónk 8. helyezést ért el.
A Névadónk hava területi matematikaversenyen a
következő helyezést érték el tanulóink: Mednyánszky Pál
II. Nagy Orsolya III. hely (8. évfolyam); Nagy Lilla I. hely
(6. évfolyam); Bódi Véda Ajsa II. hely (5. évfolyam); Balogh
Lili Gréta II. hely (4. évfolyam); Szüts Donát I. hely (3. évfolyam)
A Kárpát-medencei Matekguru elnevezésű levelezős
matematikaverseny országos döntőjébe jutott csapatával
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maradandó élményt jelentettek tanulóinknak.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepségen iskolánk diákjai is felléptek. Az ünnepi műsorban Krúdy Gyula, A törpe trombitás című novelláját adták elő diákjaink. A szereplők – elsősorban a hatodik
b osztály tagjai – lelkesen készültek a novella előadására,
hiszen minden vállalkozónak jutott kisebb-nagyobb szerep.
A műsort Vasi Krisztina tanárnő állította össze, színre vitelében Zajti Ferenc tanár úr és Bodóné Polányi Tünde
tanárnő segítették. A díszleteket és a jelmezeket D. Kizmus
Beatrix tanárnő vezetésével készítették a segítők.
Immáron másodszor avatták be érzékenyítő programon
keresztül 5. osztályosainkat a Tordas Zoo munkatársai a terápiás kutyákkal kapcsolatos tudnivalókba. Fedák Krisztina
és dr. Hampóné Kiss Zsófia elmesélték, hogy a terápiás
kutyákkal segítséget tudnak nyújtani sajátos nevelési igényű gyermekeknek és felnőtteknek. A kutyák szelídsége,
képzettsége újra lenyűgözött mindenkit, sokan vitték volna
legszívesebben rögtön haza magukkal a gyönyörű kutyákat.
| Rezessyné Zsoldos Erika

Bardocz Johanna, Jáky Blanka, Márkus Csenge Mária,
Purcsel Nóra. (4. évfolyam)
A Százarcú ősz területi rajzpályázaton III-IV. osztályos
korcsoportban Balogh Lili Gréta I. helyezést, Radvánszki
Benjámin II. helyezést ért el.
A Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai fordulójának
eredményei: 5-6. évfolyam: 1. Wagner Viola Anna és
Pákozdi Zétény Márk 2. Fekete Fanni; 3. Izsányi Kata
Zonga | 7-8. évfolyam: 1. Szilágyi Virág Anna és Vajda
Róza; 2. Boriszov Tímea.; 3. Kazsimérszky Nóra
különdíj: Iván Mandula és Kis-Blészer Jázmin
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójának eredménye: 5. évfolyam: 1. Wagner Viola
Anna; 2. Kapu Zsófi; 3. Bódi Véda Ajsa | 6. évfolyam:
1. Tóth Luca; 2. Vida Bori; 3. Szabó Dorottya | 7. évfolyam: 1. Kazsimérszky Nóra; 2. Jehoda Evelin; 3. Szili
Mónika | 8. évfolyam: 1. Vida Péter; 2. Keresztesi Dominika
3. Nagy Orsolya
Zrínyi Ilona matematikaverseny, iskolai forduló:
3. évfolyam: 1. Tóth Tímea Boglárka; 2. Szüts Donát
3. Szrenkó Rozália | 4. évfolyam: 1. Purcsel Nóra; 2. Bíró
Dóra Anna 3. Fischl Emma | 5. évfolyam: 1. Pálinkás
Gergely; 2. Bódi Véda Ajsa 3. Kapu Zsófi | 6. évfolyam:
1. Filipp Anett; 2. Hegedüs Máté 3. Bubálik Sára
7. évfolyam: 1. Sachs Beáta; 2. Pálinkás Panna;
3. Kazsimérszky Nóra | 8. évfolyam: 1. Hegedüs Péter; 2.
László Luca 3. Nagy Orsolya
10

MAJÁLIS 2018

			

Május 5-én, szombaton – immár több évtizedes
múltra visszatekintő – „MAJÁLIS” rendezvénysorozatunkra hívjuk és várjuk szeretettel Martonvásár apraját s nagyját!
Programunk helyszíne:
Pápay Ágoston Általános Iskola Készségfejlesztő Iskola és Kollégium udvara.
A mellékelt program szerint, megszokott kínálatunk mellett
- játszóházak, „Alkoss nekünk, alkoss velünk” pályázat eredményhirdetése – a CSALÁDOK Éve alkalmából 10 órától
hangulatos, játékos családi sportvetélkedőt rendezünk.
Rendezvényünkkel célunk a másság elfogadtatása a sérültek világának közelebbi megismertetésén keresztül.
PROGRAMJAINK:
9 órától 14 óráig: Játszóházak – folyamatosan
• Anyák napi ajándékkészítés
• Gyertyaöntés
• Fonástechnikák
• Mézeskalács díszítése
• Arcfestés
• Lufi-hajtogatás
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10 órától 11 óráig: Játékos családi sportvetélkedő
Létszámbeli és életkorbeli korlát nincs, - feltétel a jókedv és
a vállalkozó szellem!
10 órától: „Majális-kondér” programunk keretében a város
önkéntesei, társadalmi szervezetei ínycsiklandó főztjükkel
csalogatnak mindenkit a kóstolásra
12.00 órától: A „Majális-kondérok” megnyitása
(Kóstolójegyeik megvásárlásával az „Együtt-értük”
Alapítványt támogatják.)
14.00-tól: "Alkoss nekünk, alkoss velünk!” pályázat
eredményhirdetése
Fellépők: „Színvarázs” Ulwila zenekar,
„Napsugár” Tánccsoport
Folyamatos programok:
• Ügyességi játékok kicsiknek
• Árusítás gyermekmunkákból
• Virágárusítás
• Büfé
Töltsünk EGYÜTT egy kellemes napot ÉRTÜK, vagyis a településen nevelkedő értelmileg akadályozott
gyermekekért!
A program rossz idő esetén az iskola épületében kerül
megrendezésre.
| „Együtt-Értük” Alapítvány kuratóriuma,
s önkéntesei
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KUNG-FU
EURÓPA-BAJNOK ÉL
MARTONVÁSÁRON
Március 10-én Budapesten a MOM csarnokban
harcolt Dudás Ádám, a Széchenyi utcai srác, és
a dobogó felső fokáig meg sem állt.
Nagy Árpád: Mennyi munka kell ahhoz, hogy valaki
eljusson az EB címig?
Dudás Ádám: Két éve dolgozom azon, hogy a bunyóban
minél jobban tudjak teljesíteni.
NÁ: Ez csak a bunyó, de a sporttal mióta foglalkozol?
DÁ: Összesen 11 éve.
NÁ: Mennyire veszed komolyan? Kitölti az életed?
DÁ: Heti 4-5 edzés, ami 2 óra, azon
kívül itthoni futás, erősítés, kondizás,
meg ilyenek és a suli.
NÁ: Miért kezdtél Kung-fuzni?
DÁ: Valami mozgás kellett, hogy fejlessze a koordinációt, a fegyelmezettséget, meg igazából úgy gondolom,
hogy a sport az a suliban is sokat segít
a tanulásban. Igazából ez volt az elsődleges cél.
NÁ: : Hova vittek szüleid?
DÁ: Itt Martonon, a MartonvásárHázba
a Golden Tiger’s-hez.
NÁ: Rögtön keményen edzettél?
DÁ: Akkor még csak heti 2 edzés volt több évig. Utána elkezdtem versenyezni formagyakorlatban, akkor már többet
edzettem, és most az utóbbi 2 évben fektettem bele sok
munkát, hogy a bunyóban is tudjak versenyezni és szép eredményeket elérni.
NÁ: Meddig jutottál el formagyakorlatban, hogy rangsorolják ebben a sportban a sportolókat?
DÁ: A formagyakorlatban csak Magyarországon indultam.
Bajnoki címig jutottam.
NÁ: Ez volt az első nemzetközi szereplésed?
DÁ: Nem, háromszor jártam Csehországban, és egyszer
Azerbajdzsánban.
NÁ: Bunyóban nem csak adsz, kapsz is ütéseket. Tartasz
az ütésektől?
DÁ: Ahogy nőttem föl, a bunyót is elkezdtem szeretni. Ahogy
többet versenyeztem, lett rutinom, már nem tartottam az
ütésektől.
NÁ: Azt mondod, elkezdted szeretni? Mennyire ütitek
egymást?
DÁ: Van két kategória. A light, meg a full kontakt. Light kontaktban csak egy bizonyos szintig lehet átütni az embert,
nincs nagy kontaktus. A full kontaktban viszont teljes erővel. Most a light kontaktban versenyeztem. Szerintem rutin
kell leginkább, az a legfontosabb bennne.
NÁ: Videón láttam a versenyedet. Úgy tűnik, mintha
sokkal jobb lennél ellenfelednél, te is ezt érezted?
DÁ: Van amikor igen, de voltak olyan meccseim is, hogy
FORUM MARTINI / 2018. ÁPRILIS

nagyon egyoldalúnak éreztem a meccset, és végén vagy
engem vagy a másikat hoztak ki. De a mostani meccsemen
például teljesen éreztem, hogy dominálok, így az is megnyugtat igazából meccs közben is, hogy érzem, hogy jobb
leszek és egyre jobban kezdek lelazulni, és egyre jobban
kezdem érezni magát a bunyót.
NÁ: Ki kísér el ilyenkor?
DÁ: Ez most itt volt Budapesten. Most itt voltak szüleim is.
A meccset nézték meg. Egyébként a mesterrel szoktam versenyre menni. Ő ül mögöttem, mondja az instrukciókat, hogy
mit csináljak éppen, vagy mit változtassak meccs közben,
mert ő jobban látja kívülről.
NÁ: Mennyire tudsz rá figyelni harc közben?
DÁ: A mester hangját meg kell hallani.
NÁ: Mit mondott édesanyád, édesapád miután nyertél?
DÁ: Büszkék rám. Most jó élmény volt ebből a szempontból,
hogy tényleg ott vártak utána és gratuláltak.
NÁ: Ha valaki most úgy gondolkodik, hogy ha Martonvásáron lehetett egy Európa-bajnok, elvben
lehetne kettő is, szerinted emiatt
érdemes elkezdeni?
DÁ: Nem Európa-bajnok akartam lenni.
Szerintem az a fontos, hogy először
a gyermek 7-8 évesen szeresse meg ezt
a sportot, és utána, ha szereti és rendszeresen edz, majd versenyezni is akar.
Akkor lehetősége lesz rá, hogy eljusson
eddig is.
NÁ: Melyik az a legfontosabb tulajdonság amivel rendelkeznie kell?
DÁ: Kitartás, szerintem kitartás.
NÁ: Az iskolában tudnak róla, hogy ilyen eredményeid
vannak?
DÁ: Nem szeretem nagyon hangoztatni, de akikkel jóban
vagyok, azoknak mondtam.
NÁ: Kötött már beléd valaki?
DÁ: Egyelőre nem volt rá példa.
NÁ: Ha jól tudom ez nem csak az ütésről szól, hanem
van egy halom más technika, amivel harcképtelenné,
vagy akár nevetségessé lehet tenni az ellenfelet. Az
életben használtad már a sport által adott ügyességet?
DÁ: Fizikailag soha nem használtam utcán még, igazából a
Kung-fuban a legfontosabb dolog szerintem, hogy a konfliktust nem keresni kell, hanem elkerülni.

MEGHÍVÓ
A Seven Star Mantis sportszövetség 35. éves jubileumi gálaműsorára, április 28-án 18 órára
szeretettel várjuk a kínai harcművészetek és a magyar
néptánc kultúra iránt érdeklődőket. Vendégeink: Nagymester Lee Kam Wing Hong Kongból és dr. Szabó Tibor.
Ne hagyják ki, mivel egyedülálló harcművészeti és
néptánc párhuzamait bemutató előadásra premierjére kerül sor. Szervező a martonvásári Golden Tiger’s
Kung fu iskola.
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KERTBARÁTOK
KÖRE
Ha lassan is, az ólomszürke felhőket felváltják
a kéklő égen a kusza gomolyok. A szél a tavasz
illatát teríti szét erdőn-mezőn. A kert felöltötte
legszebb, tavaszi ruháját. Tulipánok, nárciszok,
az aranyesők és a gyümölcsfák teljes virágpompával hirdetik az élet újjászületését.
Az eddigi időjárás nagyon kedvezőtlen volt, ezért a tavaszi munkák összetorlódtak. Későn lehetett veteményezni
és a hideg talajban nehezen fejlődnek a növények. Április
elejére remélhetően mindenkinek sikerült megmetszeni és
lepermetezni a fákat, bokrokat. Akinek ez nem sikerült mielőbb pótolja. Virágzás kezdetén monília ellen, permetezéssel
védekezzünk. Rovarölőszert virágzásban ne használjunk.
A levágott vesszőket mielőbb távolítsuk el a területről és
semmisítsük meg. Az elmúlt évben sok vessző fertőződött
és a kedvezőtlen tél segítette a fertőzések továbbélését.
Ezért ebben az évben jelentős fertőzési nyomásnak lesz kitéve a szőlő és gyümölcs egyaránt. Gondos zöldmunkával és
megelőző védekezéssel előzhetjük meg a bajt. Áprilisban az
előrejelzések a melegedő levegővel párhuzamosan sok csapadékot is prognosztizálnak, ami kedvez a gombás fertőzéseknek. Az elmúlt évben már áprilisban megjelentek az első
lisztharmat fertőzések, ez idén is várható. A hónap közepéig
még pótolhatjuk a hiányzó szőlőtőkéket. A kevésbé megfelelő szőlőtőkéket gyökérnyakban hasítékoltással átolthatjuk
a kívánt fajtára.
Itt az ideje a gyepápolásnak is. Távolítsuk el a mohafoltokat.
Finom komposzttal az egész felületet szórjuk be fél centiméter vastagon. A hiányos füvet vessük felül. A fűmag csírázásához 10 fokos hőmérséklet szükséges. Még vethetünk velőborsót, hónaposretket, palántázhatunk salátát, karalábét.
Ültessük el a burgonyát. A hónap végén, az előrejelzéseket
figyelembe véve a melegigényes palánták (paradicsom, pap-

KÉZILABDÁS
HÍREK

Kiváló hangulatban, jó zenékkel, vidámsággal
telt a III. Kézilabdás Jótékonysági bál.
Köszönjük mindazoknak, akik felajánlásaikkal, részvételükkel, támogató jegy vásárlásával, segítő munkájukkal támogatták az MKSE munkáját. A bevételt az egyesület a csapatok
munkájához szükséges célokra, eszközökre fordítja, valamint
egy részét Süle Józsi barátunk családjának ajánlja fel.

			
Fő támogatóink voltak: Macska Panzió, Central Container,
Kozma László, Rehus üzletház, Spec-vég Bt. Autósbolt,
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rika, dinnye) is kiültethetők. Elvethetjük a zöldbabot és a
csemegekukoricát. A fák tövét ássuk fel, majd terítsük be
fűnyesedékkel, érett komposzttal. Az új telepítésű csemetéket bőséges vízadaggal locsoljuk be. A leandereket a téli
tárolóhelyről kivihetjük a szabadba. Pár fokos lehűlés nem
árt a növényeknek. A időben vetett zöldborsó már virágzik,
az öntözést nagyon meghálálja.
A málnát ugyanúgy, mint a szőlőt legjobb huzalok mellett
termeszteni. Ma már háromféle típusból választhatunk.
Ezek ápolási igényei eltérőek. A hagyományos, egyszertermő
málnát termés után kell tőből levágni, és a sarjakból neveljük a következő évben termő töveket. A sarjon termő típusokat tavasszal metsszük meg, és a kihajtó sarjak hozzák a
termést. Vásárláskor kérjünk tanácsot az eladótól. A szamócaágyásokat műtrágyázzuk és öntözzük meg. Most kell a töveket szalmával körbe teríteni. Ezzel védjük a terméseket a
szennyeződéstől, a töveket a kiszáradástól.
Igazítsuk meg a szőlőkarókat és feszítsük meg a huzalokat.
Kötözzük le a szőlőkarokat, hogy a szél ne tegyen kárt a ves�szőkben. Megelőzésszerűen védekezzünk a kórokozók ellen.
Az ültetvényeket tartsuk gyommentesen. A új telepítéseket
rendszeresen öntözzük. A pincében tartsunk rendet, a kiürült hordókat gondosan kezeljük. A nedvesebb pincében
kénlap elégetésével fertőtlenítsük a levegőt.
| Uhrin Gábor

AK nyomda, Easy Wash autómosó, Káplár Gym, Gyurivill,
Mikó András, Kiss Andrea, Hámori Melinda, Baksai Adrienn, Százszorszép Szépségszalon, Kortyis Dávid, Búzás
Tamás, Pletser Sanyi és Nóra (Velence Spa), Martonsport
A tavaszi forduló után csapatainkért a rájátszásokban izgulhatunk. Női felnőtt csapatunk biztos pontszámmal vezeti a
megyei tabellát, míg a felnőtt férfiak szoros pontszámmal
jelenleg a 3. helyen állnak. Nagyon fontos a nyert meccseket
magunknak tudni, a jó zárás reményében.
Hazai mérkőzésekről tájékozódhatnak a Martonvásári KSE
facebook oldalán.
Hajrá Marton!
| Hargitai Lászlóné
13

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. ÁPRILIS

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

FOGORVOSI RENDELÉS

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

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

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

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

22/460-286

22/460-039
22/460-065
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEINK*
Hegyi Jázmin
Keresztesi Adrián Olivér
Uri Benett Csaba
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!
*Rendelkezésre álló adatok alapján.
Elhunytakról illetve újszülöttekről
információt hozzátartozóik tudtával,
vagy azok kérésére teszünk közzé.
Helyreigazítás | Elmúlt lapszámunkban sajnálatos módon
tévesen jelent meg egy név.
Szuppinger Mihály neve helytelenül Miklósként jelent meg,
amiért az érintettektől elnézést
kérünk!

ELHUNYTJAINK*
Adamasky Károlyné / 83 év
Dr. Bors Ilona / 77 év
Durmics Ferencné / 83 év
Gula Ferencné / 96 év
Jankovits Elemérné / 74 év
Kálmán Béláné / 53 év
Kiss Lajosné / 96 év
Miklós János / 86 év
Papp Imre / 67 év
Szabó Józsefné / 81 év
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

MARTONVÁSÁR: április 21., 22.; május 12., 13.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: május 5., 6.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: április 28., 29., 30.; május 1.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812
Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.

APRÓHIRDETÉS
Számítógépes ismereteim otthoni gyakorlásához martonvásári középiskolás diákot keresek. Telefonszámom: 06 30 2348694

Játszótéri eszközöket gyártó és játszótereket építő
vállalkozás martonvásári telephelyére felvételre keres

FAIPARI MUNKATÁRSAT (ÁCS, ASZTALOS),

valamint minimum 8 általános iskolai végzettséggel
rendelkező SEGÉDMUNKÁST.

Kiadó házat keresek hosszútávra! Kaució nem akadály.
Tel: 0631/780-7510

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Szuppinger Mihályt
utolsó útjára elkísérték, sírjára rengeteg virágot hoztak és
gyászunkban osztoztak.
| Gyászoló család

Bővebb információ és jelentkezés a következő
elérhetőségeken lehetséges:
info@acerkft.hu, +36 23 569 021

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki Papp Imre temetésén
személyesen megjelent vagy távolról, gondolatban velünk
volt a búcsú nehéz óráiban. Köszönjük az emlékezés szép virágait, amivel szintén enyhíteni igyekeztek mélységes fájdalmunkat.
| A gyászoló család

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

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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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, mindazoknak akik
szeretett édesanyánkat Durmics Ferencnét elkísérték utolsó útjára.Sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
| A gyászoló család
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