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TOLONGÓ
DIPLOMATÁK ELŐTT

diplomata részvételével megvalósult Budapesti Víz Világtalálkozó legmagasabb rangú résztvevője Ban Ki Mun ENSZ
főtitkár volt.
A találkozó második napjának estéjén megtartott kulináris
esemény rangját hivatott emelni a Vajda Rozália és Vajda
Levente által felkészített néptánccsoportunk. A leányaink
által bemutatott üveges tánc láttán már emelkedett a terem
hőfoka, ahogy a világ minden tájáról érkezett magas rangú
delegációk egyre közelebb húzódtak a színpadhoz. Amikor a
Villő kalotaszegi koreográfiájára került sor, a több száz diplomata már ott tolongott a színpad előtt, fittyet hányva a
protokollra, ki-ki digitális gépével, okostelefonjával vagy
tabletjével fotózva, videózva az eseményt. Többeknek még
ez sem volt elegendő, a kijárat felé igyekvő táncosok után
siettek, hogy egy-egy közös fotóval (főleg csinos táncos
lányainkkal) tegyék emlékezetessé a napot.
Nagy Árpád

Idén már negyedszer képviselték, népszerűsítették Magyarországot és a magyar néptáncot
a martonvásári fiatalok, most itthon, több
száz diplomata előtt
Október elején, Magyarország idei legnagyobb nemzetközi eseményére kapott meghívást a Művészeti Iskola
Villő csoportja az eseményt szervező Külügyminisztériumtól. A több, mint 100 országból mintegy 900 külföldi

MÉLTÓ ÜNNEP
A FORRADALOM
EMLÉKÉRE
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett műsort a Beethoven Általános Iskola, amelyen részt vett
a járás és a város, valamint intézményeink vezetői mellett
Regéczi-Nagy László, a Történelmi Igazságtétel Bizottság
(TIB) elnöke.
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Dr. Szabó Tibor polgármester a köznemesi családból származó,
az egykori Köztársasági Elnök szárnysegédjeként nyugdíjba
vonuló 56-os hősünktől vett idézetekkel köszöntötte ünnepi
szónokunkat. ’56-ról szólva, börtönből szabadulva a következőre emlékezett a TIB elnöke:
„…megdöbbenve találkoztam szembe önnön nemzetemmel.
A vereség akkor válik teljessé, amikor a vesztesek igazságként fogadják el a győztes hazugságát.”
„Ma a helyzet minden, csak nem tiszta. Az ellenség még mindég a magyarság felszámolásán dolgozik, de ezt titokban teszi.”
„Okosabbnak kell lennünk, szorgalmasabbnak, tudatosabbnak, és jobban kell szeretnünk egymást…”
Laci bátyánk –ahogy polgármester úr szólította– közvetlen
szavakkal fordult a jelenlévőkhöz. 88 évesen is frissen,
lényegretörően adta elő intelmeit, tanácsait.
A beszéd után az iskola tanulói az ünnephez méltó színvonalas műsor t adta k , köszönet felkészítő taná raikna k , Dr. Czikajló Gyulánénak, Rezessyné Zsoldos Erikának
és Bodóné Polányi Tüdének. Az előadást a nagy létszámú
közönség kitartó tapssal jutalmazta.
A műsor után fáklyákkal vonultak a rendezvény résztvevői az Emlékezés terére, ahol az ’56-os kopjafánál koszorúzott Martonvásár Város Önkormányzata, intézményei és
Martonvásár polgárai nevében, a Fidesz és a Kalász helyi szervezete, valamint a FM Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium.
Nagy Árpád
02

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves olvasó!
Ritkán fordul elő, hogy pesszimistább vagyok a kelleténél.
Legutóbbi írásomban mégis bizonytalanul fogalmaztam, vajon
sikeres lesz-e a közbeszerzési eljárásunk a közétkeztetést és a
főtéri nagy beruházásainkat illetően – kulturális központ,
óvodamúzeum. Nos, mindkét eredmény rácáfolt kishitűségemre, a döntőbizottság nekünk adott igazat, és a 13 vesztes
pályázó közül sem támadta meg senki az eredményt. Meg kell
jegyeznem, fiatal kollégáim optimizmusa újra igazolódott…!
Január elején tehát a Postakocsi épületében újraindul a főzés,
majd remélhetőleg ezt követően egy-két hónap múlva az
éttermi rész is megnyílik. Szeretném, ha helybéli szakács és
személyzet is dolgozna a konyhán. Az ő felelősségük lesz,
hogy ízletes ételekkel lássák el gyermekeinket.
Ami a városi építkezéseket illeti, aláírtuk a kulturális központ és az óvodamúzeum kivitelezési szerződéseit, a munka
gőzerővel elkezdődött. Nyilván a tél nem igazán kedvez majd
az építkezéseknek, jó lenne minél előbbre jutni, mielőtt jönnek
a fagyok. A tervek és a szerződés szerint jövő nyárra kell
készen lennünk. Feszített lesz, de nem lehetetlen!
A város más részein is folynak a munkák. Ez bizony néha
kellemetlenségekkel jár, itt-ott munkagödröket kell kerülgetni – ismételten elnézést érte. Úgy gondolom ennyi kényelmetlenséget érdemes vállalni, ha szépül a város.
Kicsit izgultam, mi lesz a reakció a Dózsa György úton kivágott fákkal kapcsolatban. Itt is kellemes meglepetés ért,
mert a több mint tíz elültetett életerős hársfa mindenkit
meggyőzött, hogy a kialakítandó sétány, mely a főteret köti
majd össze a város „hivatali központjával” megvalósítandó
elképzelés. Persze az ehhez szükséges források megszerzése
már a következő ciklusbeli feladat lesz.
Egy olyan területen is úgy tűnik, sikerül előrelépni, ami eddig
eléggé reménytelennek tűnt. A vasútállomás és környékének
rendben tartásáról van szó. Aláírásra kész a megállapodás a
MÁV-val, mely szerint a város átveszi az üzemeltetés egy részét, ami azt jelenti, hogy a Martongazda gondoskodik a rend és

ESEMÉNYEINK
NOV. 16.

TERMELŐI VÁSÁR reggel 7 órától a
megszokott helyen /Dózsa Gy. út 6./

NOV. 17.

SAKKVERSENY 9 órától a Beethoven
Általános Iskola aulájában

NOV. 18.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
17 órakor a Geróts-teremben folytatódik
sorozatunk: Móricz Zs.: Az Isten háta mögött

NOV. 19.

ÖKUMENIKUS BIBLIAÓRA
18 óra, Harmónia otthon

NOV. 27.

FŐZŐKLUB 18 óra, Geróts terem
Tojásmentes ételek.
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tisztaság fenntartásáról, a MÁV pedig kifizeti a munka költségeit. Ismerve az elmúlt években uralkodó áldatlan állapotokat, bízom benne, az önök odafigyelésével is sikerül otthonosabbá tennünk városunknak ezt a fontos területét is!
Még egy gondolat a figyelemről. Örömmel értesültem róla,
hogy egy lelkes városszépítő csapat „örökbe fogadja” a leendő
buszforduló zöld területét, tavasszal virágosítanak, parkosítanak. Jó volna, ha a példa ragadóssá válna, minél több terecskének, zöld szigetnek lenne „örökbe fogadója”; kis közösségek,
akik magukénak érzik utcájuk egy-egy szegletét. Kérem
jelezzék, ha van ilyen késztetésük, a Martongazda előkészíti
a területet, tavasszal neki lehet állni a virágosításnak…!
Végül, bizonyára önök közül is sokan találkoztak azzal a járdaépítő csapattal, akik a Deák és Jókai utcákban dolgoznak. Sajátos palóc beszédükről mindenki felismeri őket. Nógrádból
jönnek naponta, hajnali négykor indulnak, este érnek haza.
Napközben kezük alatt ég a munka. Közülük még senkit nem
láttam lapátra támaszkodni. Többségük dolgos cigány ember!
Köszönjük, hogy munkájukkal városunkat építik!
Dr. Szabó Tibor • polgármester

NOV. 29.

TESSELY ZOLTÁN orsz. képv.
FOGADÓÓRÁJA
17 órakor a Városházán.

DEC. 1.

SPORTNAP 10-16 óráig,
Iskola tornaterem
(Részletek az 8-9. oldalon.)

DEC. 3.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
19 órakor a Geróts-teremben

DEC. 8.

ADVENTI FÚVÓS KONCERT
16 órakor az MTA ATK előadótermében

DEC. 14.

JÓTÉKONYSÁGI ÉS
TERMELŐI VÁSÁR
7 órától, a TSZ udvarban
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Tisztelt Felhasználónk!
Tájékoztatjuk, hogy a Forum Martiniben megjelent önkormányzati tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően,
2013. október 1-jétől cégünk biztosítja
Martonvásár szennyvízelvezetését is.
A szolgáltatóváltás a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései miatt következett be,
a FEJÉRVÍZ ZRT. kiválasztásáról az önkormányzat képviselőtestülete döntött, összhangban a szomszédos települések
képviselő-testületeivel. Szolgáltatásunkat a hatályos jogszabályok alapján, valamint cégünk közüzemi szerződéseinek
megfelelően végezzük.
A korábbi csatornaszolgáltató tevékenységét zárószámla zárja
le, melyhez a vízmérőket együttesen olvastuk le. A zárószámlán
szereplő csatornadíjat a korábbi szolgáltató szedi be, de az elkövetkező hónapok részszámláit már a FEJERVÍZ ZRT. kézbesíti.

A következő, soros vízmérő-leolvasás és elszámoló számlakészítés - mint eddig is - minden év március és szeptember
havában történik. Az elszámoló számlák közötti időszakokra
5-5 darab havi részszámlát bocsátunk ki, melyeket áprilisban
és októberben fogunk kézbesíteni.
Természetesen e számlák a víz és csatornaszolgá|tatás díját
már együttesen tartalmazzák.
A rendszer üzemeltetésének átvételével a fizetendő díj nem
változik, azokat a jövőben a nemzeti fejlesztési miniszter állapítja meg. Ha csatornaszolgáltatásunkkal kapcsolatosan
elintéznivalója van, akkor azt az elérhetőségek valamelyikén
szíveskedjen megtenni.
Helyi megbízottunk Gondi Géza tel.: 30/868-2293;
Ügyeletes telefon: 30/819-5607; Helyi ügyfélszolgálati iroda:
Fehérvári út 10. Németh Beatrix, tel.: 30-5083-231
Ügyfélfogadás 2013. 12. 31-ig: kedd, csütörtök: 8-12,
szerda: 8-16 óra között.
Részletesebb információk a martonvasar.hu oldalon

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
2013. december 6-án pénteken, pénteki munkarend szerint,
08.00-12.00 óráig várjuk Önöket,
2013. december 7-én ügyfélfogadás nem lesz,
2013. december 21-én és 23-án ügyeletet tartunk,
2013. december 24-én, 25-én és 26-án a hivatal zárva tart,
2013. december 30-án és 31-én ügyeletet tartunk,
2014. január 1-jén ügyfélfogadás nem lesz, a hivatal zárva tart.
December többi napján a hivatal rendes munkarend szerint
működik. 2014. évben először január 3-án pénteken várjuk
Önöket ügyfélfogadási időben.
Kérjük, hogy az Okmányiroda és a Járási Hivatal nyitva tartásáról előzetesen érdeklődjenek a Járási Hivatalnál.
		
Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÉS KABINETHÍREK
Képviselő-testületünk az elmúlt időszakban nem tartott ülést.
A beruházásainkról és projektjeinkről a következő tájékoztatást kívánjuk nyújtani Önöknek:
A főtér építése a tervezett ütemben zajlik. A beruházás
részeként a Kodály Zoltán utcában megkezdjük a parkoló
építését is. Önkormányzatunk elnyerte a Kodály utcát a sportpályával összekötő sétányra beadott pályázati forrást, így
jövőre ezt a beruházási elemet is megvalósítjuk. A BrunszvikBeethoven Központ építése megkezdődött, a műemlék óvodánál a bontások indulnak. Zajlik a járdaépítés a Deák, Jókai,
Ady E., Orgona utcákban, épülnek a gyalogátkelők a Szent
László és Brunszvik úton. A Dózsa György út páratlan oldalán
megtörtént a régi fák kivágása és az új hárs fasor elültetése.
A Vasvári utcában befejeződött a 20 kV-os légkábel föld alá
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helyezése, a Bajcsy-Zsilinszky utcában ütemterv szerint halad
a gázvezeték cseréje.
Befejeződött a járási hivatal (régi iskolaépület) tetőszerkezetének kivitelezése. A homlokzat-felújítás (hőszigetelés és
nyílászárócsere) abban az esetben valósulhat meg, ha a megigényelt pluszforrást önkormányzatunk megkapja. A felújított
emeleti termeket az osztályok birtokba vették. Ígéretünknek
megfelelően megdupláztuk a szaniterek számát a mellékhelyiségekben. Az épületben további átalakítások a földszinten várhatók, év végéig a Kormányablak, valamint a külső
rámpák építése történik meg a Fejér Megyei Kormányhivatal
beruházásában. Ehhez további türelmet kérünk!
A Közbeszerzési Döntőbizottság elé került közétkeztetési
eljárást sikerrel lezártuk, önkormányzatunk megkötheti a
szerződést a kiválasztott vállalkozóval. A Postakocsi Étterem
épületét a tulajdonos Tó-Coop Zrt. vezetése jelenlétében átadtuk a cég képviselőinek, akik megkezdhetik a belső átalakítási munkálatokat. Várhatóan a főzés 2014 januárjától indulhat, az étteremként való megnyitásra jövő nyárig kell várnunk.
Horváth Bálint • kabinetvezető
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Kincses Tamást, az Arttech Kft. ügyvezetőjét
közvetlenül az után kérdeztük, hogy aláírásával látta el az összesen 250 millió forintos,
az óvodamúzeummal és a rendezvényudvarral
kapcsolatos beruházás szerződését.
FM Hat éve alakult a magasépítéssel kapcsolatos
üzletáguk, hamarosan jött a válság. Így tervezték?
Amikor a nagyobb munkáink lecsengtek, a közbeszerzések
irányába fordultunk, mivel sok apróbb közbeszerzés indult.
Pályáztunk, és nyertünk is.
FM Szerencse kell a nyertesnek?
Sokszor kell. Árban például itt sem voltunk a legjobbak, a
többi tényezőben viszont igen. Komoly műszaki hátterünk
van, és a fontos pályázatoknál – ilyen volt ez a martonvásári
is – elég komolyan beleássuk magunkat a részletekbe.
FM Fontos önöknek a martonvásári munka?
Nekünk minden munka fontos, de ezt nagyon szép munkának tartjuk. Ha pedig már itt két projekt került kiírásra,
egyszerre pályázva kedvezőbb ár kialakítása lehetséges.
FM A határidőt tudják tartani?
Magas rizikófaktorral számolunk. Kimondottan jó időjárásra
lesz szükségünk, hogy időben befejezzük. Mi bizonyosan
azon leszünk, hogy elkészüljön.
FM A projekt mérföldkövei?
A színházteremnél elkezdjük az alapozási munkákat, miután
a bontással megleszünk, majd egy-két hét után elindítjuk a
falakat és a szerkezet építését. Szeretném, ha a tél beállta
előtt a szerkezet elkészülne. Esetleg a tetőbe is belekezdünk.
FM Óvodamúzeum?
Ott a munkaterületet később vesszük át, bontásokkal indítunk, majd hasonló elképzeléssel, ütemezéssel folytatjuk.
Íves falával kicsit komplexebb szerkezet, igaz méretében kisebb. Az ideális az, ha egyik helyen födémet öntünk, akkor a
másik helyen falazunk…

250 MILLIÓS
FEJLESZTÉS
Szeretnének több ezer négyzetméteres csarnokokat is felhúzni.

Interjú Megyeri Ákossal, a martonvásáron
fejlesztő Component Kft. ügyvezetőjével
A cég 250 millió forintos beruházásának 50%-a pályázati
forrásból valósult meg.
FM Miért Martonvásár?
Amivel foglalkozni akarunk az a bérgyártás. Ehhez több dolog is fontos. A földrajzi elhelyezkedés, hogy olyan régióban
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A MINŐSÉG
KIMONDOTTAN
FONTOS

FM A minőség az egyik legneuralgikusabb pontja
az építkezéseknek. Hogyan garantálják?
A válság erre szerintem pozitívan hatott. Aki most építtet,
az csak minőséget fogad el. Másképp nem maradhatnánk
a piacon. Amit készítettünk, amit készítünk, az a szabványoknak és az előírásoknak megfelel. Nem hiba nélkül dolgozunk,
de a hibáknál azon vagyunk, hogy azokat kijavítsuk. Tisztában vagyunk vele, hogy mind a színházterem, mind a múzeum
tekintetében a minőség kimondottan fontos, hogy belsőépítészetileg is összeálljon. Bízunk benne, hogy nem lesznek
minőségi kifogások.
FM A környék lakói milyen kellemetlenséggel
számolhatnak?
Ott van egy nagyfeszültségű vezeték, sajnos azt munkavédelmi okokból mindenképpen ki kell iktatni, annyira közel
van a tetőhöz. Igyekszünk időben jelezni ezt önök felé is.
Köszönjük, a martonvasar.hu-n tájékozódni lehet majd
erről is.
Kőszegi Boglárka

legyen, ahol pályázatokra is van lehetőség, valamint hogy
megfelelő áron megfelelő épületet vagy telket találjunk. Ez a
telek ideális abból a szempontból, hogy nagyon közel van az
autópályához, a vasútállomáshoz. Ideálisabb pályázati források tekintetében is, mint Budapest vagy Pest megye.
FM Hogy áll jelen pillanatban a projekt?
A pályázat több elemből áll össze: pályáztunk az épület felépítésére, a gépek beszerzésére, illetve új kollegák foglalkoztatására. Csak az utóbbi – bár már folyamatban van – csúszik egy kicsit át 2014-re.
FM Milyen termékek gyártásáról beszélünk?
Nem saját terméket gyártunk, hanem beszállítói szeretnénk
lenni olyan cégeknek, amelyeknek igényük van precíziós
fémmegmunkálásra. Autóipar, repülőgépipar, gyógyszeripar,
energiaipar. Főleg ez a négy iparág, amelyekben olyan cégek,
mint mi, beszállítók lehetnek.
FM Hosszabb távra mi az elképzelés?
Egy divízió felépítésének lenne ez az első üteme. Meglátjuk...
A teljes cikk a martonvasar.hu oldalon
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ÁLLATOK
VILÁGNAPJA 2013
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége
híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal
bánik.” ( Mahatma Gandhi)
Óvodánkban évek óta megemlékezünk október 4-én az
állatokról. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csak ezen a
napon figyelünk az állatokra. Ez a nap arra hivatott, hogy
felhívjuk a figyelmet a mindennapos törődésre, az együttélés szabályaira.

Csoportjaink a hét folyamán – életkoruknak megfelelően kirándulni mentek, a kisebbek közeli házaknál, a nagyobbak
vada spa rkban, állatker tben nézték meg kedvenceiket.
A hét lezárásaként a Környezeti munkaközösség játékos
délelőttöt szervezett az állatok megismerése jegyében.
A fedett teraszokon és a sportpályán zajlottak az események.
Puzzle összerakásával állatképeket kellett felismer ni,
állatok mozgását, hangját utánozhatták a gyerekek. Állathangokat hallottak és ismerhettek fel, s kereshették meg
a hang „gazdáját”, képekkel.
Egy másik állomáson az állatok élőhelyeit kellett megkeresni, míg máshol az állatok nyomait s képeit párosíthatták. Volt állatmama és kicsinyei megkeresés is. A pályán
„Mókusok ki a házból” mozgásos játékkal mutathatták
meg ügyességüket a gyerekek.
A délelőtt mozgalmasan, jó hangulatban telt el.
A következő héten nagyon jó folytatásként a Tordas Zoo
Állatfarm munkatársa hozott három kutyust. A gyerekek
nagy örömmel vették körbe őket, a bátrabbak megsimogatták a félénkebbek távolabbról barátkoztak kedvenceikkel.
Köszönjük a lehetőséget!
A programokkal talán sikerült egy kicsit felhívni a figyelmet
az állatok gondozására, megóvására.
Cserna Sándorné • óvodapedagógus
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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE
Az Idősek Világnapját minden év októberében
ünneplik a Föld szinte valamennyi országában.
Városunkban 2013. október 19-én köszöntöttük
a szépkorúakat.
Martonvásáron mintegy 563 fő hetven év feletti lakos él.
Városunk vezetése mindent megtesz az időseiért, gondoskodik róluk különböző ellátási formákban, közösségek megteremtésével, intézményünk a Szent László Völgye Segítő
Szolgálat ápolási, gondozási, valamint napközbeni ellátásaival, valamint civil közösségek megteremtésében is. Az
ünnep alkalmával is igyekeztünk kifejezni azt a szeretetet
és tiszteletet, amivel érezhetik, hogy hasznos tagjai társadalmunknak. Amilyen tisztelettel és odafigyeléssel bánunk
mi az idősekkel, ugyanazt fogjuk megkapni a nálunk fiatalabbaktól. Ezt felnőttként, szülőként értékeljük igazán.
Martonvásár Önkormányzata nevében Dr. Szabó Tibor
polgármester úr köszöntötte kedves és közvetlen szavakkal
a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy egy élet munkájával
érdemelték ki a tiszteletet és megbecsülést. Nehéz munkával teremtették meg a feltételeket ahhoz, hogy az aktív
korosztály tanulhasson, dolgozhasson. Polgármester úr
beszélt a család fontosságáról, arról, hogy az idősek életében
a családnak pótolhatatlan szerepe van, óvja és védje az idős
embert.
Fontos, hogy a fiatalabb generáció elsajátítsa az idősekkel
együttműködés magatartási módjait. Pozitív magatartási
formákat az élet során megfelelő neveléssel, és mintakövetéssel kell táplálni. A feladat nem könnyű, de az biztos,
hogy időseinknek tisztelettel és hálával tartozunk.
Az ünnep fényét emelte Martonvásár két „legrégebben fiatal”
polgárának jelenléte. A 94 éves Adács Józsefnét, és a 92
éves Barmos Gyulát virágcsokorral köszöntöttük.
Ezt követően műsorral kedveskedtünk az ünnepelteknek.
Sárvári Boglárka és Keresztes Abigél, a Beethoven Általános
Iskola 6. osztályos tanulói versekkel teremtettek megható
pillanatokat. Marcinka Mária nótaénekes egy dalcsokrot
adott elő, amellyel a közönséget is sikerült dalra fakasztania
majd a Harmónia Idősek Otthonának egyik lakója, Máté
Józsefné Éva néni szintén néhány nótát énekelt el. A műsort
a Martonvásári Művészeti Iskola Villő tánccsoportja zárta.
Vajda Rozália és Vajda Levente irányításával Kalotaszegi
táncokat adtak elő. A műsor után a Harmónia Idősek Otthona jóvoltából finom vacsorával kedveskedtünk időseinknek.
A talpalávaló zenét Kincs Sándor szolgáltatta.
Köszönöm idős vendégeinknek, segítőinknek, munkatársaimnak, hogy ezt a szép délutánt együtt tölthettük.
Nagyapa – nagypapa – nagyapó
Egy nagyapa olyan valaki, akinek ezüst a haja és arany a szíve.
A nagypapák azért vannak, hogy szeressük őket, és hogy
megszereljenek dolgokat.
A nagyapa egy kisfiú a régi időkből. (-gyerekszáj-)
Szabóné Pályi Judit • SZLVSSz. igazgató
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„MARTONVÁSÁR
BELVÁROSÁNAK
KULTURÁLIS TURISZTIKAI
CÉLÚ FEJLESZTÉSE”
KDOP-2.1.1/B-12-2012-0003
Martonvásár Város Önkormányzata
275 638 690 Ft uniós támogatást nyert
az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli
Regionális Operatív Program „Turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”
című pályázati kiíráson. Az elnyert forrás a következők szerint tagolódik:
• 219 883 451 Ft kulturális célú
támogatás
• 16 586 207 Ft csekély összegű
(de minimis) támogatás, melyből saját forrást hozzátéve a következők készülnek el:
- Brunszvik-Beethoven Központ
- Óvodamúzeum
A projekt időtartama:
2013. 08. 01. - 2014. 09. 30.
Kapcsolat:
Martonvásár Város Önkormányzata
2462 Martonvásár Budai út 13.
Telefon/fax: 06/ 22-460-233
e-mail: polgarmester@martonvasar.hu

DÖNTSÜK EL EGYÜTT,
MELYIK SZOBOR LEGYEN
A FŐTÉREN!
Városunk új főterére csodálatos bronzszobrot szeretnénk. Ha pályázati
forrásból sikerül megoldani, Nagy János szobrászművész két tervének
egyikét készíti el, és helyezhetjük el a központban.
Az egyik Beethoven és Liszt kapcsolatát ábrázolja, a másik pedig
Beethovent és Brunszvik Jozefint.
A képen látható két viaszmodell megtekinthető a városházán, ahol egyben
szavazni is lehet arra, melyik legyen a nyertes. Kérjük, szavazzanak ott,
vagy Martonvásár hivatalos weboldalán, a www.martonvasar.hu-n.

A Martonvásári Fúvószenei
Egyesület szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a zenekar

MEGHÍVÓ

ADVENTI KONCERTJÉRE
Időpont:
2013. december 08. vasárnap
16 óra
Helyszín:
Martonvásár MTA
Agrártudományi Kutatóközpont
előadóterme
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KÖZEL EGY ÉVIG INGYENESEN TEHET EGÉSZSÉGÉÉRT!

2014
FITTEN ÉS
FIATALOSAN
Ha december 1-jén csatlakozik, kitartását díjazzuk!
Azok között, akik mérlegelnek, és saját testsúlyukhoz
viszonyítva a legnagyobb súlyfeleslegtől szabadulnak
meg, a program végén értékes ajándékokat sorsolunk ki!
Pfiffer Zsuzsanna

TERMELŐI
VÁSÁR
Helyszín: Martonvásáron a Dózsa György út 6. szám alatt
(a volt TSZ udvarban)
2013. NOVEMBER 16-án, szombaton reggel 7 órától.
9-11 óra között kézműves foglalkozás, madáretető készítés.
2013. DECEMBER 14-ÉN,szombaton
a jótékonysági vásár kínálatával együtt,
a megszokott jó minőségű élelmiszerekkel,
kézműves termékekkel várjuk Önöket!
Az árusítás előzetes bejelentkezés alapján történhet.
Jelentkezni a 06 20 / 941 8319-es telefonszámon,
vagy a bbkozpont@martonvasar.hu címen lehet.

Tanácsadással egybekötött első ”mérlegelés”:
2013. december 01. 10-16 óráig (Beethoven Általános
Iskola aulája) Csak regisztrálni kell, további kötelezettség
nincs. Segítünk abban, hogy fitten élje túl az ünnepeket és
megtartsa, majd javítsa testtömeg-indexét.
A fogyás megmérettetés teljes időtartama:
2013. december 01. - 2013. június 01.
Közben a következőkre kap majd választ:
• Hogyan tudna a leghatékonyabban lefogyni ,
életmódot váltani?
• Mi az, amit jól csinál, és min kellene változtatnia?
• Hogyan tudna egyszerű megoldásokkal
étkezési szokásain javítani?
• Milyen mozgásforma építhető be a hétköznapjaiba
az életritmusához igazodva?
Várjuk magánszemélyek vagy közösségek, cégek jelentkezését is!
Amit mindenki nyer: egészséget, könnyebb, karcsúbb
testet, felszabaduló energiákat, fittséget, jókedvet!
A „mellékes” fődíj pedig egy két személyre szóló
wellness hétvége!
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KÖZEL EGY ÉVIG INGYENESEN TEHET EGÉSZSÉGÉÉRT!

TORNÁZZUNK
EGYÜTT!
Könnyednek nem mondható, de minden korosztály számára
élvezettel végezhető, sőt ajánlott testmozgást biztosít a
„Body & Mind” mozgáskultúra fejlesztő tréning. A test tudatos formálása áll a középpontban minden kedden este
19.30-20.30-ig az iskola aulájában. Az eredmény csábító:
hosszú, szálkás izmok, rugalmas test. Polifóm szükséges.
Érdeklődni: Horváth-Morber Jankánál
az egeszseg.martonvasar@gmail.com e-mail címen lehet.
Fotó: Gutyina Attila

SPORTNAP?
NE HAGYD KI!
December 1-jén, vasárnap ebéd helyett, előtt és
után is sportolhatsz! Ilyen még nem volt! Szeretettel
várunk 10.00 - 16.00 óráig, akkor is ha csak érdeklődsz vagy kíváncsi vagy, netán szurkolnál, de az
egészségednek biztos sokkal jobbat teszel, ha mozogsz és kivételesen nem Forma1-et nézel. Hajrá!
Ott a helyed az iskolában!
Kipróbálhatod magad ping-pongban, tollasban, kosárlabdában, csocsóban, Body & Mind tornában. Mit
hozz magaddal? Kényelmes sportfelszerelést, tornacipőt, polifómot, esetleg különféle ütőket, és persze
barátaidat, szomszédaidat, osztály-, vagy munkatársaidat, szüleidet, gyermekedet…
Mindegy, mikor jössz, töltsük meg a tornatermet!
Sör, bor, pálinka nem, de frissítő italok és finomegészséges szendvicsek lesznek.

KOSÁR VAN,
LABDA VAN
Kényelmes sportruházat és tornacipő szükséges, na meg
akarat, mert játékos kosárlabdaedzésre jöhet bárki minden
hétfőn este 19.00-tól 20.00 óráig a Beethoven Általános
Iskola tornatermébe.
Érdeklődni: Balogh Ritánál lehet
a +36 20 / 454 0816-os telefonszámon.
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MAGASABB
SZINTŰ
BETEGELLÁTÁS

A martonvásári két felnőtt háziorvosi rendelőbe részben OEP pályázat segítségével, részben a vállalkozások nem háziorvosi tevékenységből származó bevételeiből sikerült olyan eszközöket vásárolnunk, amelyek nem részei ugyan a kötelező
felszerelésnek, de magasabb szintű betegellátást tesznek lehetővé. A sürgősségi
ellátást egy korszerűen felszerelt sürgősségi táska illetve egy defibrillátor segíti.
Ezeken kívül beszereztünk egy ABPM, illetve egy TENS készüléket.

ABPM

A nem megfelelően kezelt magas vérnyomás szövődményei közé tartozik az
érelmeszesedés folyamatának felgyorsulása, az agyi érkatasztrófa, a szívinfarktus.
Az ABPM – 24 órás vérnyomásmérő készülék – a magas vérnyomásos diagnosztikájában és optimális kezelésében nyújt segítséget. A beteg kap egy vérnyomásmérőt, mely a nap 24 órájában méri a vérnyomását 20-30 percenként.
Előnye, hogy nem téveszt meg minket a „fehérköpeny hipertónia” (amikor csak
a rendelőben vagy orvosi vizsgálat során emelkedik meg a vérnyomás), a beteg
megszokott, mindennapi tevékenysége során követhetjük a vérnyomás alakulását, megfigyelhető a stresszhelyzetek, fizikai tevékenység hatása, mérhető az
éjszakai- hajnali vérnyomás alakulása, ellenőrizhető, hogy a vérnyomás természetes napszaki ingadozása (éjszaka alacsonyabb, napközben magasabb értéke)
megtartott-e. Segítséget nyújt a kezelés megkezdése előtt, a megfelelő terápia
beállítása során, illetve később is, a beállított kezelés ellenőrzésére.

TENS

Az életminőségünket jelentősen rontják és a munkaképesség csökkenésének leggyakoribb okai közé tartoznak a mozgásszervi megbetegedések okozta panaszok,
tünetek. A TENS készülék korszerű fizikoterápiás kezelésekre (az elektromos
áramot felhasználó különféle tens kezelések, a gyógyszer helyi bevitelére alkalmas
iontoforézis, mágneses terápia) alkalmas. A kezelés időtartama egy alkalommal
15-20 perc, a minimálisan javasolt kezelések száma 10.
Javallatai: heveny, vagy idült fájdalmak, izomláz oldása, izomlazítás és elektromasszázs, sorvadt izomzat, izommerevség elkerülése, ( pl. agyi bénulást követő
állapotokban), keringésjavítás (pl. fekély esetén a gyógyulás elősegítése ).
Bízunk benne, hogy a beszerzett eszközök segítségével közös munkánkat hatékonyabbá tesszük, megkönnyítjük betegeink mindennapjait.
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola

INFLUENZA

A Martonvásári Kulturális
Egyesület 10 millió forint
támogatást nyert a „Tegyünk
együtt egészségünkért” című
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1328
azonosítószámú pályázaton.

APRÓ
LÉPÉSEK,
ÉRTÜNK
A 2014. június 30-ig tartó időszakban
számos program kerül megvalósításra.
Jövő tavaszra két alkalommal biciklitúrázzunk, Etyekre és Velencére.
Ping-pong és kosárlabda bajnokság
szervezése is folyamatban van, valamint
klubfoglalkozás keretében húsmentes,
tojásmentes, cukormentes, glutén-, és
laktózmentes étkezéssel kapcsolatos
főzőtanfolyam indult.
Az Élet „mérgek nélkül” előadássorozat várhatóan 2014. márciusában kezdődik és két egészségnapot is tartunk
majd 2014. januárja és májusa között.
Az eseménysorozat zárásaként már
a jövő nyári időszakra is gondoltunk,
amikor sporttáborokat indítunk majd.
A részletekről plakátokon,
a www.martonvasar.hu és
a www.facebook.com/bbkozpont
internetes oldalakon adunk tájékoztatást.
KÖVETKEZŐ
FŐZŐ KLUBFOGLALKOZÁS:
Időpont:
November 27. szerda 18 óra
Helyszín: Geróts terem
Kapcsolat:
Martonvásári Kultúrális Egyesület
2462 Martonvásár Budai út 13.
Telefon/fax: 06/ 20-941-8319
e-mail: martoninyar@martonvasar.hu

Az influenzaoltások november elején érkeztek.
Az oltásokat háziorvosaink a november tizenegyedikével kezdődő héttől adják be, az évek óta
megszokott módon: Dr. Czikajló Gyula a rendelési időben, Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
kedden és csütörtökön 12 órakor.
FORUM MARTINI / 2013. NOVEMBER
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VÁLLALKOZZAK-E
NEVELŐSZÜLŐI FELADATRA?

SZABADULT!
Kardos Imre vagyok, 56 éves nyugdíjas és Isten
kegyelméből szabadult alkoholista.
Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a szót mondhatom ki: szabadult.
Mert az életem nagy részét - legalább 30 évet - az alkohol
rabságában éltem, olyannyira, hogy az már életnek sem volt
nevezhető igazán. Tönkretettem az egészségem, magam körül
mindent szétziláltam, a házasságomat, a környezetemet is.
A munkahelyemen is épp, hogy csak megtűrtek.
Éreztem, hogy nagy baj van velem, de soha nem ismertem el,
hogy alkoholista vagyok. Segíteni nem tudtam magamon, az
ital mennyiségét pedig már rég nem én határoztam meg: az
alkohol irányította az életemet.
Hat évvel ezelőtt, karácsonykor nagyon alkoholos állapotomban a Jóisten egy embert küldött hozzánk, aki szörnyű
életemet látva ajánlotta a Református Iszákosmentő Mis�sziót, hátha ott segíteni tudnak rajtam. Én nemigen szívesen
mentem ilyen helyre, hiszen Isten nélkül éltem, csak akkor
emlegettem, ha nem volt pénzem italra. Egy józanabb pillanatomban mégis úgy döntöttem, megpróbálok oda elmenni,
mert, ha tiszta volt valamennyire a fejem, éreztem, hogy ez
egy utolsó, aljas élet.
Így, ezzel a megnyomorított, tönkrement életemmel mentem
el 1993. januárjában Dömösre egy kéthetes gyógyító alkalomra. Ott ismertem meg Jézus Krisztus és a Jóisten szabadítását. Ő elfogadott engem így ilyen nyomorultul, és kiemelt
ebből a mélyre süllyedt életemből. Csodát tett, mert ez csoda,
amit tőle kaptam. Elvette tőlem az ital kívánását, immár hat
éve, hogy nem kellett az italos poharat a kezembe vennem.
Megszabadított tőle és adott helyette egy sokkal szebb,
tisztább és igazabb életet.
Az ital helyén az űrt az ő szeretete tölti ki az életemben.
Szükségem van rá, hogy vele éljek, mert az ő kegyelme és
szeretete nélkül nemigen történt volna ilyen változás az
életemben. Elmúlt az életemből a szorongás, a hazugság és
megszabadított a cigaretta szenvedélyétől is már négy éve.
Hálát adok az én Istenemnek ezért a tiszta és boldog új életért.
A Kék Kereszt Egyesület honlapjáról
FORUM MARTINI / 2013. NOVEMBER

Nevelőszülők vagyunk. Szép nagy lakásban élünk, saját
gyermekeink már önálló életet kezdtek. Az eddig nevelésre
hozzánk került gyermekek közül is segítettünk már nagykorúságuk után saját lábra állni két fiatalnak. Nagy örömünkre
maradtak a településen, otthonteremtési támogatásból házat
vettek, és dolgoznak a szakmájukban. Gyakran járnak haza.
A kisebbek - vérszerinti testvérek négyen - iskolába járnak.
Egy nap megkeresett nevelőszülői tanácsadóm, hogy volna
egy testvérpár, vállalnánk-e? A gond: rendőrségi beutalással
kerültek be, most másodszor a gyerekek.
Apa által bántalmazott gyermekek, az anya pedig megjárta
már a családok átmeneti otthonát is a gyermekekkel.
Vállaltuk. A barátkozás után nevelt gyermekeim felkészítése
következett, akik örömmel fogadták a kicsiket. Az új hely és
új szabályok megismerése, elfogadása nem volt könnyű számukra. Számunkra sem.

EGY IGAZ
TÖRTÉNET!

Az apa előzetesben volt. Az anyuka rendszeresen érdeklődött a gyerekek iránt, kéthetente jött a kapcsolattartásra, és
hetente telefonált. Minden találkozásunk, minden telefonbeszélgetésünk alkalmával arról beszélt, hogy haza akarja
vinni a gyerekeket.
A gyerekekkel pszichológus foglalkozott. Az anya is kapott
rendszeres pszichoterápiás segítséget, hogy alkalmassá váljon a szülői feladatok későbbi ellátására. Lelkes volt, mindenáron vissza akarta kapni a gyermekeit.
Eltelt 18 hónap. Ennyire volt szükségük a gyerekeknek, hogy
nálunk, a nevelőcsaládunkban éljenek, és ennyi időre volt
szüksége az anyának, hogy alkalmassá váljon a helyzet a
gyermekek hazakerülésére. Az apa kikerült az előzetesből és
megfogant benne az elhatározás, hogy ő is azt szeretné, ha a
gyermekek az anyjukkal élhetnének.
Összefoglalva: hazagondoztuk a gyermekeket.
A nevelőszülővé váláshoz szükséges tudás megszerezhető!
Kérdéseivel forduljon a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaihoz a 06 1/ 3232-900-as számon, illetve a
neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu valamint a www.tegyesz.
hu oldalon talál információt. Segítünk, hogy segíthessen!
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
4 pár
ELHUNYTJAINK*
Timár Istvánné / 87 éves
Turcsányi Simon Imréné / 94
Szigeti Rudolfné / 90 éves

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján

ÚJSZÜLÖTTJEINK
Bere Janka Julianna,
Kercsik Edvin,
Kercsik Edmond,
Kortyis Hanna,
Pató Hédi,
Kitzinger Mátyás,
Hrenkó Hanna,
Sinka Xénia Jázmin
Józsa Csongor,
Farkas Ábris,
Burián Berill Boglárka
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

MARTONVÁSÁR: november 16., 17.; december 8.
(Figyelem: december 7. munkanap!)
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: november 30.; december 1.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: november 23., 24.; december 14., 15.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

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 ...........30/859-0558
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607

ORVOSI RENDELÉS
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: 22 / 460-053
Ügyeleti telefon napközben 8-16 óráig: 30 / 956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

08.00
13.00
08.00
13.00
08.00

- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00

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.
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Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6.30-8.30
(Kérjük Önöket, hogy 8.00-ig érjenek ide!)

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637
Hétfő: 08.00-12.00 Kedd: 16.00-18.00
Szerda: tanácsadás 08.00-10.00, rendelés 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-10.00 Péntek: 08.00-12.00

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
- Dolinka Zsoltné
2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefon: 22/461-369; 30/384-4382
E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com
- I. körzet védőnője: Horváth Márta, 20/290-5551
Várandós és csecsemő tanácsadás: kedd 08.00-12.00
Időpontegyeztetés szükséges!
- Iskolai és ifjúsági egészségügyi védőnő:
Máthéné Jaskó Anna
E-mail: anna.vedono@gmail.com

KÉK KERESZT CSOPORT
Keddenként 17 órakor az Élet Kenyere Közösség termében:
Dózsa György út 1.; Eisenbacher Zsolt 22/461-105,
Kovács Sz. Veronika veronikapdv@yahoo.fr,
Salamon Sarolta 30/383-2903,
Vargáné Veszeley Erzsébet 20 / 824-3724
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ELKÉSZÍTÉSE

RECEPTÜNK
„PIKKELYES” MÁJPÁSTÉTOM
Salgó Béláné receptje

HOZZÁVALÓK (10-12 főre )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 dkg sertésmáj,
25 dkg párizsi,
4 db zsemle,
2 db vöröshagyma,
2-3 gerezd fokhagyma,
1,5 ek. pirospaprika,
5-8 dkg RÁMA margarin, vagy vaj,
1-2 ek. tejföl,
5 db tojás (keményre főzve),
ízlés szerint mustár,
só, 1 mokkásk. bors, 1 mokkásk. őrölt kömény, 2 púpozott
ek. majoranna, 1 db egész bors (a halacska szeme),
1 db paradicsom (a halacska szája),
• 1 dl olaj,
• 30 dkg kovászos, vagy ecetes uborka,
• 1 zacskó zselatin.

1/ Az egész pástétom alapja a resztelt máj (pörkölt).
Ügyeljünk arra, hogy ne legyen sok leve, mert akkor
a pástétom állaga nem lesz megfelelő. Miután a
pörkölt elkészült, félretesszük hűlni. Közben a 4 db
zsemlét vízben megáztatjuk, majd kinyomjuk és
rádobjuk a májra, valamint a felszeletelt párizsit
és a keményre főtt tojásokat is. Ezt az egyveleget
húsdarálón kétszer ledaráljuk, majd hozzáadjuk a
RÁMÁT, a tejfölt, mustárt és ízesítjük (ha szükséges sót, borsot, majorannát adunk még hozzá. ( Én
mindig kóstolgatással döntöm el, hogy mit tegyek
még hozzá).
2/ Az elkészült masszát egy nagyobb tálcára tesszük,
és kialakítunk belőle egy szép halacskaformát. Ezután felkarikázunk pár darab savanyú uborkát, ez
lesz a halacskánk pikkelye. (A farok-, és oldaluszonyok is uborkából vannak, de azt nem karikára, hanem hosszában szeljük.) A hal fejét nem pikkelyezzük.
3/ Az utolsó munkafázis, amikor egy zacskó zselatint
felfőzünk (én egy kevés MAGGI ÍZVARÁZS-zsal v.
VEGETA-val meg szoktam hinteni, hogy jó íze legyen), majd leszűrjük és amikor langyos, a halacskát lekenjük vele legalább kétszer. Ezzel szép csillogó
lesz a pástétomunk és meg is védi a kiszáradástól.
Ez a mennyiség jó nagy adag – 10-12 fő részére
bőven elegendő – természetesen készíthetünk
belőle kisebb mennyiséget is.
Hűtőben tároljuk, 3-4 napig eltartható.
Jó étvágyat kívánok!

AKTUÁLIS KERTI
TEENDŐINK

NOVEMBER HÓ 15. ÉS DECEMBER HÓ 15-E KÖZÖTT:
Őszi betakarítást, talajmunkát végeznünk kell, mert közeleg
a téli időjárás. Népi megfigyelés szerint „december 15-re az
eke kifagy a földből”, e megfigyelés többnyire beválik.
Őszi ültetvényeinkkel, gyümölcsöseinkkel, bogyós termésűeket fejezzük be, külterületen védjük az esetleges rágó
(rágcsáló) kártevők ellen.
Tervezzük a kora tavaszi teendőket, és annak megfelelően
készítsük el területünket. Az elhanyagolt kertek tulajdonosai
most rendezhetik területüket.
Orbánhegyi zártkertekben közeleg a hordók, göngyölegek
mosásának ideje. Kérjük az érintett tulajdonosokat, hogy a
mosóvizet saját területükre locsolják. A külterület tisztaságát tartsuk tiszteletbe.
Varga Béla
FORUM MARTINI / 2013. NOVEMBER

13

APRÓHIRDETÉSEK
Általános és középiskolások német tanítását és korrepetálását
vállalom. 22/ 460 257

ÁLLÁSHIRDETÉS
Játszótéri eszközöket gyártó és játszótérépítő cég

KERESKEDELMI ASSZISZTENS
munkatársat keres.

Matematika oktatás felsőszinten ( analízis, valószínűségszámítás, statisztika) valamint közép, általános iskolásoknak
(fizika, kémia) 28 éves tapasztalattal. 06/20 4329 407

Gyökeres fenyőfák eladók kert parkosításához, karácsonyra!
Martonvásár, Budai út 85. Stefkovits Ferenc tel.:06/22 461-406

ÖKUMENIKUS BIBLIAÓRA

Szeretettel hívunk és várunk felekezetre való tekintet
nélkül mindenkit 2013. november 19-én (kedden)
este 6 órára a Harmónia Otthonba.
Bödő Sándor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megköszönjük mindazoknak, akik Szigeti Rudolfné temetésén
részt vettek, sírjára virágot helyeztek. A gyászoló család.

Feladatok:
• a cég termékeinek bemutatása és értékesítése
• új ügyfélkapcsolatok kiépítése külföldi partnerekkel
• kapcsolattartás német nyelvterületen lévő partnerekkel
• német nyelvű honlap karbantartása
• adminisztráció
Elvárások:
• tárgyalóképes német nyelvtudás
• legalább középfokú végzettség
• önálló munkavégzés
Előnyt jelent:
• osztrák és német piaci ismeret
• értékesítési tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye:
Martonvásár
Jelentkezés módja:
Az önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével az
ugyvezeto.acerkft@gmail.com e-mail címre várjuk.

SESZTÁK OPTIKA
Látásvizsgálat minden hétfőn és pénteken.
KÜLÖNBÖZŐ AKCIÓK:
- szemüveg keret: -50%,
- fényre sötétedő lencsék: -20% kedvezménnyel.
- Akciós szemüveg 15 000 forintért,
amely tartalmazza a keretet a lencsét és a munkadíjat.
Martonvásár, Dózsa Gy. u. 2. /Keczán Üzletházban/
Telefon: 06/30 402 2423

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD –
MINDENKIT MEGILLET!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatának elérhetősége:
DR. SZATMÁRI ÉVA
Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens
Székesfehérvár, Tolnai utca 10.
Előzetes bejelentkezés
a 06 20/562-9619-es telefonszámon.
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UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS
Egyesületünk a Mustang Se a nyár
folyamán Fejér megyei Alközpont lett.
Két körzet; Martonvásár és Gárdony 12 egyesületét fogjuk
össze az U7-9-11-13 korcsoportokban.
A korosztályok az OTP-BANK BOZSIK PROGRAM-ban vesznek részt.
Az U7-es korosztály Grassroots Fesztiválokon, míg az U911-13-as korosztályok torna rendszerben mérik össze tudásukat. A legjobbaknak további lehetőségeket biztosítunk
a korosztályos válogatottakban, kiemelt foglalkozásokon,
edzőtáborokban.
U13-as csapatunkat kiemelt körzetbe sorolták, ahol a Videoton,
a Puskás Akadémia, Dunaújváros, a székesfehérvári Főnix
és Mór csapatai ellen kell megmutatniuk tudásukat. Ha
már U13, akkor meg kell említenünk, hogy Baienfurtban
egy Nemzetközi Tornán vettünk részt, ahol a 16 csapatos
tornán remek teljesítményt nyújtva a 3. helyen végeztünk.

SAKK EREDMÉNY

TENISZ HÍREK
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Az Általános Iskola tornatermében november 9-től 8 és 10
óra között újra gyermek tenisz oktatást indítunk. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Dolinka Zsolt
FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (BBKÖZpont)
BBKÖZpont igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Mb. főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Fotók: Pimper Máté, Varga Vince • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Szent L. út 20.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu

Egyesületünk elindította 5. korosztályát is, az U14-es bajnokságban remekül szerepelnek gyerekeink.
Mint Alközpont meg kellett szervezzük az intézményi
Bozsik Programot körzetünkben.
Közel 300 új gyerek vesz részt a programban; hat Óvodát,
köztük a martonvásári Brunszvik Óvodát és öt iskola nevezését is elfogadta az MLSZ.
A tornák remek hangulatban teltek, aki kint volt az felejthetetlen élménnyekkel lett gazdagabb!
Egyesületi Bozsik tornáink is jól sikerültek, a hozzánk tartozó egyesületek mind együttműködnek, a cél közös; egy jól
működő rendszerben tudatos, szervezett és jó mérkőzéseket
kell játszanunk, ahol a tehetségeknek további lehetőségeket
kell biztosítanunk!
Egyesületünkbe folyamatosan lehet jelentkezni már 5 éves
kortól!
Bővebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon
találnak.					
Mustang SE

Sakkbajnokság Fejér megye I. osztály első forduló:
MartonVál Se.- Sárosd 5 : 3. Győzelmünknek köszönhetően az
első forduló után a bajnokságot mi vezetjük Mór előtt. Csapatunk a Farkas László, Sziklai István, Schaum Béla, Katona
Vilmos, Zelena Zsolt, Horváth Péter, Zelena Viktor, Kelemen
Krisztián felállásban nyert.
Minden sakkozni szerető gyermeket várunk szombatonként
10.15 h.-tól 12.00 óráig Beethoven Ált. Isk. földszinti termében, valamint november 17-én órától a Pammer Endre megyei
gyermek és felnőtt sakk-körversenyen.
Dolinka Zsolt
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HAGYOMÁNYOS JÓTÉKONYSÁGI
KARÁCSONYI VÁSÁR

Idén immár 11-ik alkalommal rendezzük meg a hagyományos Jótékonysági Karácsonyi Vásárt, melynek
bevételéből ezúttal téli tüzelőt vásárolunk majd az arra
rászorulóknak, hiszen az otthon melege semmivel sem
pótolható.
Nagy szeretettel, süteményekkel, kürtőskaláccsal és
egyéb vásárfiával várjuk a kedves vásárlókat, akiknek
nagylelkű közreműködésével sikerülhet egy kis meleget csempészni a kihűlt lakásokba.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően továbbra
is várjuk azon vállalkozó kedvű és lelkes közreműködők jelentkezését, akik olyan kézműves portékákat
tudnak készíteni, vagy felajánlani, amelyek eladásából
akár csak egy hasáb fa is megvásárolható a rászorulóknak.
A vásárt december 14-én, szombaton tartjuk a termelői vásárral együtt a TSZ udvarban (Dózsa György út 6.)
8-13 óra között.
Jöjjön el és vásároljon egyedi termékeinkből, hogy együtt
segíthessünk a rászorulóknak!
Érdeklődés és további információ:
Miks Anikó 06 30/598-7962
Oroszné Pál Mónika / 06 30/370-3267
jotekonysagi.karacsonyivasar @gmail.com

AZ OTTHONOK MELEGÉÉRT

FITT
FŐTT
Ha egészség van, akkor minden van. Mi pedig adni
szeretnénk: fittséget, ötleteket, lehetőséget,
esélyt, hasznos tanácsot – is. A különböző ételekre
elkészítésére időt kell szánni. Mi szánunk rá időt,
biztosítunk helyet, hozunk alapanyagot, tehát ha
főzni, vagy enni szeret egészségesen, jöjjön el,
győződjön meg róla!
KÖVETKEZŐ ALKALOM:
2013. november 27. szerda 18 óra Geróts terem
TÉMA: Tojásmentesen is van élet.
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