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08. oldal
2010-2014

11. oldal
LEGSZEBB KONYHAKERTEK

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója az április 6-i országgyűlési
választással kapcsolatban.

Horváth Bálint kabinetvezető ös�szegezte az elmúlt három és fél
évben történteket.

Ma r tonvásá r is csatla kozott a
Ka rcagról induló országos versenyhez.

02. oldal
MEGHÍVÓ
Nemzeti ünnepünkre, március 15-én 10 órára az Emlékezés terére

03. oldal
KORMÁNYABLAK AVATÁS
265 ügyet intézhetünk ezentúl helyben

ESEMÉNYEINK
MÁRC. 17.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB

MÁRC. 29.

17.00 óra
Városháza, Geróts-terem
MÁRC. 18.

MÁRC. 21.

14.00 óra
Sporttelep utca, Vajda János utca, Arany
János utca, Radnóti utca, Határ utca,
Tükrösi utca

CIVIL FÓRUM

A kötelező alapszabály-módosításokról
18 óra
Városháza, Geróts-terem

ÁPR. 09.

BÁCS FERENC IRODALMI MŰSORA

MÁRC. 22.

ÁPR. 12.

GYÓGYSZEREK NÉLKÜL
EGÉSZSÉGESEN

Kóstolóval egybekötött
interaktív előadás
Előadó: Horváth-Morber Janka
18.00 óra

KI-KELETI CSALÁDI NAP

10.00 órától 18.00 óráig
Magyar és ázsiai sport-, kultúr-, és
gasztronómiai programok
Kung-fu, interaktív verseny, tai chi,
hagyományos magyar sportok, huszárok,
gerinctorna, gyerekprogramok
Beethoven Általános Iskola

TERMELŐI ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR

7.00 órától 12.00 óráig
Közben 09:30-tól
kézműves gyerekfoglalkozás
TSZ udvar
MÁRC. 26.

ENERGIA EGYENSÚLY KLUB

Húsvéti menü egészségesen
Előadó: Juhász Attila dietetikus
18.00 óra
Segítő Szolgálat, ebédlő

A közelgő Költészet napja alkalmából:
18.00 óra
Beethoven Általános Iskola, aula

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY

ÁPR. 14.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB

Érszűkületi szűrés és tanácsadás
Előadó: Győrffi Lászlóné Jucika
17.00 óra
Városháza, Geróts-terem

Városháza, Geróts-terem
MÁRC. 29.

SZÍV SZOMBAT

Kardiológiai szűrés
(bejelentkezés szükséges!)
9.00 órától 13.00 óráig
Rendelőintézet

ÁLLANDÓ INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
JÚNIUS 30-IG:
KOSÁRLABDA
minden hétfőn 19-20 óra között
a Beethoven Ált. Isk. tornatermében
TORNA minden kedden 19.30-20.30
között a Beethoven Ált. Isk. aulájában
(polifóm szükséges)

Martonvásár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját

NEMZETI ÜNNEPÜNKRE
2014. MÁRCIUS 15-ÉN (szombaton) 10 ÓRÁRA
A Beethoven Általános Iskola aulájába
PROGRAM:

• A Beethoven Általános Iskola tanulóinak
„Szép március, bilincsoldó tavasz” című műsora
A műsort összeállította: dr. Czikajló Gyuláné
• Ünnepi beszédet mond:
Tőkéczki László, az ELTE Művelődéstörténeti tanszékének docense
• A Garabonciás Együttes „MOST SZÉP LENNI KATONÁNAK”
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc dalai
• Séta az Emlékezés terére
• Koszorúzás
• Az épülő városközpont bemutatása
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Az idén több választás is vár ránk. Tavasszal előbb parlamenti
képviselőinkről szavazunk, majd az európai voksolás jön, végül
pedig ősszel saját önkormányzati képviseletünkről döntünk.
Talán sokaknak úgy tűnhet, csak a „távoli politikáról” van szó,
pedig ha belegondolunk, különösen az első tavaszi és az önkormányzati választás lesz sorsdöntő. Nem csak az ország
sorsa múlik mindannyiunk szavazatán, de külön-külön mindannyiunk személyes élete is függ attól, ki kap felhatalmazást a választóktól. Nem mindegy, folytatódik-e az elmúlt
négy év törekvése, hogy a nagy nemzetközi multik, bankok is
kivegyék részüket a mindennapi terhek viseléséből, vagy ismét
a kisemberekre, a családokra hárul az összes gond, probléma.
Számíthatunk-e továbbra is az állam kiállására, amikor a háztartási költségek, a rezsi csökkentéséről kell dönteni, vagy
ismét az idegenből érkezett nemzetközi szolgáltató cégek
zsebébe vándorolnak forintjaink?
Bízom benne, hogy ezeket a kérdéseket ki-ki személyesen
felteszi saját magának és a családjában is. Egyéni sorsunk,
családunk, gyermekeink jövője múlhat döntésünkön!
Martonvásári lakosként természetesen azt a kérdést is meg
kell fontolnunk, akarjuk-e, hogy településünk fejlődése tovább
folytatódjon? Számíthatunk-e további kormányzati támogatásra, ahogy az elmúlt négy évben adósságunk átvállalásával,
fejlesztéseink finanszírozásával történt, vagy visszatérünk a

Csőgör Tanár úr is figyeli a Tóth testvérek előadását.

JÓ IRÁNYBA
INDULTUNK EL

Fejér megyében az elsők között avattunk
kormányablakot.
Dr. Koltai Gábor a helyi kormányhivatal vezetője nyitotta
meg az ünnepséget, majd felkérte dr. Rétvári Bencét, hogy
szóljon néhány szót a meghívottakhoz. A KIM parlamenti államtitkára elmondta, hogy a közigazgatás átszervezése több
ütemben történik; jelenleg 265 olyan ügy van, amelyet helyben intézhetnek el a polgárok. Hangsúlyozta, hogy mivel az
állam az állampolgárok pénzéből dolgozik, az átlagos 15 perces ügyintézési idő azt tükrözi, hogy a kormányhivatalokban
dolgozók az embereket szolgálják, és nem uralkodnak rajtuk.
Ugyanezt a célt szolgálja a nyitvatartási idő is, amely este 8
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napi megszorítások, a kényszerű hitelfelvételek gyakorlatához?
Kedves Martonvásáriak! Nem mindegy, hogy olyan ember
képvisel-e minket a parlamentben, aki közülünk való, hozzánk
húz a szíve és már meggyőződtünk róla, hogy tud és akar is
segíteni, vagy olyan, aki még településünk nevét sem ismeri
helyesen…
Mi magyarok sokszor túl borúlátók, a kelleténél is szerényebbek, eredményeinket, erényeinket lekicsinylők tudunk lenni…
Most, tavasszal merjünk önmagunkhoz képest is bátrabban,
öntudatosabban dönteni!
Mondjuk ki – mi mindannyian – amit közös munkával négy év
alatt elértünk, arra büszkék vagyunk, és szavazatunkkal
tegyünk hitet a folytatás mellett!
| Szabó Tibor

óráig tart, hogy munka után, negyed óra alatt elintézhetőek
legyenek azok az ügyek, amelyeket jogszabályok kötelezettségként előírnak.
A megnyitón jelen voltak: dr. Galambos Dénes kormánymegbízott, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Dorkota
Lajos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal
elnöke, Fejér Megye Rendőrfőkapitánya, dr. Varga Péter rendőrezredes, valamint a járás településeinek polgármesterei.
Tessely Zoltán gratulált Martonvásár közösségének, hogy
kiemelkedett abból a mély kátyúból, amelybe az elődök téves politikai irányzata sodorta ezt a települést is. Nyomatékosította, hogy elsősorban gyermekeink érdekében történik minden itt helyben is. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a munkának még nincs vége, hiszen az Óvodamúzeum és a
városközpont kialakítása folyamatban van. Az eddigi sikerek viszont azt igazolják, hogy jó irányban indultunk el, de
céljaink elérése még sok erőfeszítést kíván mindannyiunktól.
Dr. Szabó Tibor szerint a hivatal küldetése élhetőbbé tenni a
mindennapokat, könnyebbé tenni az emberek életét. Köszönetet mondott mindazoknak, akik meghozták azt a döntést,
amely ennek a kormányablaknak a létrejöttéhez vezetett. Az
itt élők nevében kifejezte büszkeségét a megvalósult fejlesztéssel kapcsolatban, hiszen a martonvásáriak már akkor is
magukénak érezték a hivatalt, amikor csak készült. Az építkezés bonyodalmait türelemmel viselték az emeleten tanuló
kisdiákok, szüleik és a pedagógusok is, akiknek köszönettel
tartozunk, valamint ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az
épület külső megújulása augusztus 15-re elkészül.
| Nagy Árpád
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014
A köztársasági elnök 16/2014. (I.20.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását 2014. április 6.
napjára tűzte ki.
A választásokra vonatkozó jogszabályok alapján 2014. január 1-jétől
minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
nemzetiségi névjegyzékbe vételét, a szavazáshoz segítséget igényelhet, megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, továbbá
az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgára
eldöntheti, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az állampolgársága szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja.
Magyarországon az országgyűlési választási rendszert az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény szabályozza. A képviselők száma az új parlamentben 199 fő lehet, 106
országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési
képviselőt országos listán kell megválasztani.
Martonvásár település Fejér Megye 03. számú országgyűlési egyéni
választókerületébe (OEVK) tartozik. A választókerület székhelye:
Bicske. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják a választások
tisztaságát.

INFORMÁCIÓK:

Nemzetiségi regisztráció, nemzetiségi névjegyzékbe vétel:
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január
1-jét követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így 2014 októberében a nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési
választásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy ha a
nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri (Nemzeti
Választási Iroda által küldött nyomtatvány 1. oldal B. pont jelölése
esetén), hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, akkor pártlista helyett nemzetiségi
listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a
nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben. Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a
görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a
ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
Segítség igénylése a választójog gyakorlásához:
• A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően
a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: Braille-írással készült értesítő megküldése, könnyített
formában megírt tájékoztató anyag megküldése, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
• A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
• A szavazólap kitöltésében segítheti az általa választott segítő,
vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
Tájékoztatom a Választópolgárokat, hogy Martonvásáron 5 szavazókör van, melyből 1 szavazókör akadálymentes. Akadálymentes
szavazókör: 003. számú szavazókör – Nagy Iskola aula, Beethoven tér 1.
Személyes adatok kiadásának megtiltása:
• A jogszabályok alapján a jelöltek és a pártok a választópolgárok
megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő
választópolgárok nevét és lakcímét.
• 2014. január 1-jét követően a nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár, hogy megtiltsa az adatai kampánycélú
kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy személyi adat- és
lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.
• Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy amennyiben a választópolgár nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési
választásokra, nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése
érdekében.
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A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján
külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló, turista) magyar
választópolgárok szavazása:
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe, nincs szükség külön
regisztrációra.
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb a szavazást
megelőző nyolcadik napon kell kérnie felvételét a külképviseleti
névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti Helyi Választási
Iroda vezetőjétől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a
www.valasztas.hu honlapon vagy - ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon.
A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgárok csak a külképviseleteken szavazhatnak, levélben
nem. Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium
honlapján.
A hajléktalan választópolgár szavazása:
Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik
- lakcíme kizárólag csak a Martonvásár megnevezést tartalmazza akkor a település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására Martonvásáron kijelölt szavazókör: 001. számú szavazókör –
Nagy Iskola tanterem, Szent László u. 2.
Amennyiben a hajléktalan választópolgár települési szintű lakcímmel
sem rendelkezik, akkor - bármely helyi választási irodától vagy a
Nemzeti Választási Irodától - kérnie kell a regisztrációját.
Mozgóurna igénylése:
Mozgóurna iránti kérelmet azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok nyújthatnak be, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, vagy fogvatartásuk miatt
akadályozottak.
Mozgóurnát a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2014. április 4-én pénteken) 16.00
óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján (2014. április
6-án vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól
lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos
módon" nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Szavazás átjelentkezés alapján:
Az átjelentkezési kérelmet azok a választópolgárok nyújthatják be,
akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes Helyi Választási
Irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási
hely szerinti Helyi Választási Irodában is) lehet intézni a választás
kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző péntek
(2014. április 4.) 16 óráig. A Helyi Választási Iroda vezetője nem
papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
Választási névjegyzék, választási értesítő:
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri
névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A választási értesítőn szereplő adatok megegyeznek a választópolgár szavazóköri névjegyzékben rögzített adataival.
A választások törvényességének egyik alapvető garanciája, hogy
bárki meggyőződhet arról, hogy kik azok, akik a szavazáson részvételre jogosultak. Ennek módja a névjegyzékbe való betekintés,
amely annyiban változott, hogy nyomtatott formában nem kerül
kifüggesztésre, hanem a választópolgár kizárólag az informatikai
rendszeren keresztül tájékozódhat. A betekintés csak a név- és
lakcímadatokra terjed ki.
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014
SZAVAZÓKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ UTCÁK:
001. szavazókör: NAGY ISKOLA TANTEREM (Beethoven tér 1.)
Dózsa Gy. út, Dr. Gyulay Gy. u., Emlékezés tere, Kodály Z. u.,
Kuti András u., Malom út, Orgona út, Pusztai J. u., Rákóczi F. u.,
Szent László u., Táncsics u.
002. szavazókör: FOGLALKOZTATÓ ISKOLA
(Bajcsy-Zsilinszky u. 32.)
Ady E. u., Bajcsy-zs. út, Brunszvik u., Bulgárház, Búza u., Dreher út,
Felsőmajor, Gárdonyi G. u., Hunyadi u., József A. u., Kinizsi u.,
Kolozsvári u., Magtár u., MÁV Vá. Orbánhegy u., Rózsa u.,
Szőlőhegyi u., Tátra u., Vasút u., Zrínyi M. u.
003. SZAVAZÓKÖR: NAGY ISKOLA AULA (Beethoven tér 1.)
Aradi vértanuk tere, Bercsényi köz, Budai út, Gábor Á. u.,
Illyés Gy. tér, Mikszáth K. u., Petőfi S. u., Váci M. u., Vasvári P. u.
004. SZAVAZÓKÖR: RÉGI ISKOLA EBÉDLŐ (Szent László u. 2.)
Arany J. u., Báthory köz, Béke u., Fehérvári út, Gábormajor,
Határ u., Radnóti M. u., Sporttelep u., Tükrösi u., Vajda J. u.
005. SZAVAZÓKÖR: ÚJ ÓVODA (Deák Ferenc u. 3/a)
Bocskay u., Boglárka u., Deák F. u., Estike u., Gólyahír u.,
Jókai M. u., Karinthy u., Kassák L. köz, Kossuth tér, Kölcsey F. u.,
Pipacs u., Széchenyi I. u., Teleki P. u., Vörösmarty M. u.

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK:

Az országgyűlési képviselők választásán helyben csak – a szavazókörök számához igazodóan – szavazatszámláló bizottságok működnek.
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján – megválasztotta
a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) választott tagjait, póttagjait:
001. szavazókör (település szinten bejelentkezettek, átjelentkezők)
Beethoven Általános Iskola – Tanterem, Martonvásár, Beethoven tér 1.
SZSZB tagok: Bártol Botond, Dr. Hegyi Zsuzsanna, Laposa Zoltán
002. szavazókör | Diákotthon, Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 32.
SZSZB tagok: Gyöngy Istvánné, Máli Katalin Réka, Szalai György

SZAVAZÁS:
A 2014. április 6-án sorra kerülő választáson a választópolgárok
egyéni választókerületi jelöltekre és politikai pártlistákra szavazhatnak. Az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal
nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár egyéni választókerületi szavazólapon és nemzetiségének listás
szavazólapján szavazhat.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és országos listás szavazólapon szavazhat. Az a választópolgár, aki a levélben szereplők
névjegyzékében szerepelt és a szavazást megelőző 6. napon vagy
azt követően létesített magyarországi lakcímet, csak egyéni választókerületi szavazólapot kap.
A szavazóhelyiségben szavazni 2014. április 6-án 6.00 órától
19.00 óráig lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel. Az a választópolgár, aki előzetesen a HVI-től, vagy a szavazás napján 15 óráig az
SZSZB-től mozgóurnás szavazás lehetőségét kérte és a mozgóurnát
igénylő választópolgárok jegyzékébe felkerült, otthonában (átjelentkezéssel szavazó esetén, megjelölt címen) szavazhat.
Szavazni csak a személyazonosság és a lakcím megállapítására
alkalmas, érvényes igazolvány felmutatása mellet lehet. KÉRJÜK,
IDŐBEN ELLENŐRIZZE OKMÁNYAI ÉRVÉNYESSÉGÉT!
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre,
listára lehet, a jelölt neve melletti/lista neve feletti körbe tollal írt
két, egymást metsző vonallal.
Az SZSZB - a választópolgár befolyásolása nélkül, kérésre - segítséget
nyújt: • tájékoztatja a választópolgárt a szavazáshoz szükséges
tudnivalókról, továbbá a szavazólapok előállítását követően bekövetkezett esetleges változásokról • segíti az írásképtelen, segítő hiányában a szavazásban akadályozott választópolgárok szavazását,
Braille-írással ellátott szavazósablont biztosít • egy alkalommal a
rontott szavazólapot kicseréli • mozgóurnával felkeresi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe felkerült választópolgárokat.

Az SZSZB-k további delegált tagokkal egészülnek ki. A jelölő szervezetek minden bizottságba legfeljebb 2-2 tagot delegálhatnak 2014.
március 21-én 16 óráig. Amennyiben az SZSZB tagjainak száma nem
éri el az 5 főt, a HVI vezetője a póttagok közül kiegészíti a bizottságot.

Jogorvoslat:
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a
választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással nyújthat
be, a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 3 napon
belül az elbírálásra jogosult választási bizottságnak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet. Kifogást benyújtani személyesen, levélben, faxon,
e-mailben lehet. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megjelölését, bizonyítékait, a benyújtó nevét, lakcímét/székhelyét,
ha van egyéb postai értesítési címét, személyi azonosítóját, vagy
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy nem
magánszemély esetén bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Érdemes rövid úton történő elérhetőséget is megadni. A kifogásról
az illetékes választási bizottság, annak beérkezésétől számított 3
napon belül dönt.
A választási bizottság elsőfokú határozatával szemben fellebbezés,
másodfokon hozott határozata és az NVB határozata ellen bírósági
felülvizsgálati kérelem nyújtható be.

KAMPÁNY:
A választási kampány 2014. február 15-től április 6-a 19.00 óráig
tart. 2014. április 6-án a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 m-es távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható, a fenti napon választási gyűlés nem
tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni, közvéleménykutatást végző személy a szavazóhelyiség helye szerinti épületbe
nem léphet be. Választási plakátot kihelyezni – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglaltak figyelembe vételével
– kizárólag a tulajdonos/bérlő/vagyonkezelő engedélyével lehet, tekintettel a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX.26.)
önkormányzati rendeletben, valamint a 224/2011. (X.21.) Korm.
rendeletben foglaltakra is. A plakátokat a szavazást követő 30 napon belül el kell távolítani.

Elérhetőségek:
2462 Martonvásár, Budai út 13.
• Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző, HVI vezető
telefon: 22/460-233, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu
• Miklósné Pető Rita, aljegyző, HVI vezető helyettese
telefon: 22/569-227, e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu
• VISZ – a HVI Választási Információs Szolgálata a választópolgárok
rendelkezésére áll és a felmerült kérdésekben segítséget nyújt:
Buda Gabriella, szervezési ügyintéző, HVI tag | telefon: 22/460233, e-mail: titkarsag@martonvasar.hu
• A névjegyzék vezetésével, mozgóurna igényléssel, átjelentkezéssel, személyes adatok letiltásával kapcsolatos ügyek:
Farkasné Zámbó Judit, igazgatási ügyintéző, HVI tag
telefon: 22/569-207, e-mail: igazgatas@martonvasar.hu
| HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

003. szavazókör (akadálymentesített)
Beethoven Általános Iskola – Aula, Martonvásár, Beethoven tér 1.
SZSZB tagok: Farkas-Nagy Gyula, Lizák István Tiborné, Szabó
Lajosné
004. szavazókör | Régi iskola, Martonvásár, Szent László út 2.
SZSZB tagok: Bradák Péter, Tóth Andrásné, Turócziné Kocsner
Nóra
005. szavazókör | Brunszvik Teréz Óvoda, Martonvásár, Deák F. u. 3.
SZSZB tagok: Balikó Csaba, Kiss Ella Hedvig, Lipovics József
Tamás
SZSZB póttagok: Bordás Ferenc, Drócsa Izabella, Ganda Veronika, Dr. Hankó Klára, Dr. Simon Endre, Süle Soma, Tarczali
Tamás Gábor, Turzai Sándor, Varga Violetta
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SZÉPEN,
JÓL MAGYARUL

Több iskolai tanulmányi verseny is lezajlott az
elmúlt hetekben. A „Szép Magyar Beszéd” versenyen az olvasni szerető, tiszta beszédű gyerekek mutathatták meg tudásukat.
A vetélkedő résztvevőinek először egy szabadon választott,
majd egy kötelező prózai szöveget kellett felolvasniuk.
A versenyzők teljesítményének értékelésekor a zsűri a következő szempontokat vette figyelembe: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás,
természetes beszéd.
Az idei év győztesei, az iskola legszebben olvasó, legtisztább
beszédű tanulói a következők:
5. évfolyam: I. Rezessy Júlia 5.a II. Nemes Gáspár 5.b
III. Szabó Anna 5.b. Különdíj: Hamary-Márkus Viktória 5.b |
6. évfolyam: I. Tomai Kamilla 6.b II. Berki Edina 6.b
III. Rácz Dániel 6.a | 7. évfolyam: I. Rezessy Lili 7.a II. Bitó
Kitti 7.a III. Fekete Aliz 7.a. Különdíj: Nagy Robin Zoárd 7.c |
8. évfolyam: I. Princzinger Enikő 8.a II. Buda Zsófia 8.a
III. Mata Andrea 8.b Különdíj: Kunos Luca 8.a
A Szép Magyar Beszéd verseny megyei fordulójának
martonvásári résztvevői: Princzinger Enikő, Buda Zsófia,
Tomai Kamilla és Rezessy Júlia
A háziverseny legjobbjai képviselték iskolánkat a megyei
versenyen, ahol a következő eredmény született:
Az 5-6. évfolyam mezőnyében Rezessy Júlia első helyezést,
Tomai Kamilla második helyezést ért el, a hetedik-nyolcadi-

MOZGALMAS
IDŐSZAK
A területi versenyek után a továbbjutók az országos versenyekre készülnek, valamint diákjaink nagy része a márciusi
„Ki mit tud?” válogatóra készül.
Népzenészeink Csőgör Róbert tanár úr vezetésével, január 22én a Megyei Népdaléneklési és Népzenei verseny tordasi
fordulóján vettek részt. A február 28-án Rácalmáson megrendezett döntőre szóló kategóriában Tóth Szonja és Osuszd Otília,
zenekarban az Örökös együttes (Sallai Eszter, Osuszd Otília,
Vajda Mátyás, Tóth Máté) és a Váli pengetősök (Domak
Luca, Bánszki Donát, Tóth Botond) jutottak tovább.
Ezután február 22-én a VII. Országos népzenei verseny
Területi válogatóján szerepeltek sikeresen Székesfehérváron,
zenekari kategóriában az Örökös együttes, szólóban Tóth
Szonja (hegedű) jutott az áprilisi döntőbe, Gödöllőre.
Gratulálunk Csőgör Róbert tanár úrnak és tanítványainak!
Várdai István tanár úr növendéke Szabó Kíra (zongora) január
24-én Dunakeszin megrendezett „VIII. Országos verseny a
továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára” nevű
versenyen első helyezettként jutott a márciusi Szentendrei
döntőbe. Gratulálunk!
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kosok között Buda Zsófia a második helyen végzett. Felkészítő tanáraik: Bottyánné Márkus Olga, Dr. Czikajló Gyuláné
és Rezessyné Zsoldos Erika
ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY
Nemcsak az olvasni szeretők, hanem a matematikát kedvelők
is megmérkőzhettek egymással. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolai fordulója jó alkalmat teremtett arra, hogy a
logikai feladatok kedvelői összemérjék tudásukat. Évfolyamonként a 3-3 legjobb eredményt elérő tanuló jutott tovább
a megyei matematikaversenyre.
3. évfolyam: I. Sachs Beáta 3.a; II. Radvánszki Ábel 3.a;
III. Pálinkás Panna 3.b | 4. évfolyam: I. Nagy Orsolya
4.b; II. Gábor Donát 4.b és Szabó Barnabás 4.a. | 5. évfolyam: I. Gábor Ákos 5.b; II. Sachs Róbert 5.a; III. Rezessy
Júlia 5.a. | 6. évfolyam: I. Gábor Márton 6.b; II. Szigeti
Noémi 6.a; III. Nagymáthé Nikolett 6.a. | 7. évfolyam: I.
Sulyok Bence 7.a; II. Jambrik Csaba 7.b; III. Sallai Zita 7.c.
| 8. évfolyam: I. Kardos Angelika 8.a; II. Szűcs Bence 8.c;
III. Buda Eszter 8.a
ANGOLVERSENY
A hetedik-nyolcadik évfolyam tanulói vehettek részt az angol
nyelvi versenyen, melynek eredménye a következő:
7. évfolyam: I. Kovács Áron 7.b II. Riczu Noémi 7.c
III. Bencze Vanessza 7.b | 8. évfolyam: I. Szűcs Bence 8.c
II. Udvaros Dóra Anna 8.c III. Horváth Anna 8.b
Jó buli volt…A komoly versenyek mellett a szórakozásra, mókázásra is jutott időnk. Az alsó tagozatosok osztálykeretben,
a felsősök évfolyambulin köszöntötték a farsangot.
| Szeidl Hedvig

Márciusban 3 növendékünk indul az érdi a regionális hegedűversenyen, Biatorbágyon pedig 2 növendékünk vesz részt
gitárfesztiválon.
Néptáncosaink Salamon Erzsébet és Mihovics Márta tanárnők vezetésével március 1-én a Budapesti Operettszínházba
látogatnak a 20. Alkalommal megrendezett Néptáncantológia
előadásra.
Február 15-én „Luna et sol” -képzős tehetséggondozó csoportunk Kárpáti József tanár úrral a Magyar Nemzeti Galériába
látogattak, a sort márciusban Csontváry Koszka Tivadar kiállításának megtekintése folytatja Pécsett.
Örömmel tudatjuk, hogy
Völgy-Vidék Tehetségpont, a
Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve
„A Tehetség Kapujában” címmel újabb tehetséggondozó
osztály indított el Jankóné Csapó Noémi és Bódi Árpád vezetésével. Saját növendékeink számára szervezünk „Ki-MitTud?”-ot március 24-én hétfőn, amelyre minden tanszak diákjai nevezhetnek. A játékdélutánok időpontjairól honlapunkról
és facebook oldalunkról értesülhetnek.
Programjainkat nyomon követhetik a www.mmiskola.hu oldalon („Esemény Naptár” menüpont), továbbá iskolánk Facebook
(Martonvásári Művészeti Iskola) oldalán. Kérjük Önöket, hogy
1%-os felajánlásaikkal ebben az évben is segítsék munkánkat!
Alapítványunk: Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány.
Adószám: 18484195-1-07 		
| Bódi Árpád
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális
színterek” című pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatósága
támogatásra alkalmasnak találta.
A pályázat címe:
„Martonvásári óvodában egészségnevelés és szemléletformálás”
Pályázó:
Martonvásár Város Önkormányzata
Feladatellátás helye:
Brunszvik Teréz Óvoda
A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege:
10.000.000 Ft.
A projekt megvalósítási időszakának
kezdő időpontja 2013. 02. 01., a megvalósítás határideje 2014. 03. 15.
Pályázatunkkal az volt a célunk, hogy
a gyerekeket, rajtuk keresztül szüleiket olyan tudatos egészségmegőrző és
fejlesztő magatartásra ösztönözzük,
amellyel fokozatosan kontrollt nyernek
saját életük, egészségi állapotuk felett.
Értsék, hogy az ember felelős saját és
társai életminőségéért, és azt is, hogy
az emberi élet minősége és az ember
környezete szoros kölcsönhatásban állnak egymással. Programsorozatunkkal
az egészséges életmódhoz szükséges
tudást és készségek megszerzését támogattuk.
A pályázat keretében elkészült az óvoda
„Egészségterv”-e. A gyerekek, szüleik
részt vehettek bajnokságon, túrán, játszóház foglalkozásokon, főzőnapokon,
egészségügyi állapotfelmérésen, előadásokon, nyári táboron, egészséghéten.
| Stefkovits Ferencné • óvodavezető
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FELHÍVÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA!
HELYSZÍN:
BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
Martonvásár, Deák Ferenc u. 3.
IDŐPONT:
2014. ÁPRILIS 28-30-IG:
minden délelőtt 8-11 óráig,
délután 13-17 óráig.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 24. § (3) bekezdése alapján a
gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti (2014. december
31-ig), a nevelési év kezdő napjától
(2014. szeptember 1.) napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvehetők azok a gyermekek, akik a
2014/2015-ös (2014. szeptember 1. és
2015. augusztus 31.) nevelési évben
betöltik a 3. életévüket.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője
dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Martonvásár Város
Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó
óvoda címére kell egy példányban,
írásban benyújtani, a határozat kéz-

hezvételtől számított 15 napon belül.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
szülő személyazonosító igazolványa,
lakcímkártya, gyermek anyakönyvi
kivonata, gyermek TAJ kártyája, oltási bizonyítvány.
Az a szülő, akinek gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő,
aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be
kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.
Kérjük azokat a szülőket, akik a
2014/2015-ös nevelési évre szeretnék intézményünkbe gyermeküket
beíratni, ezt a fenti időpontban tegyék meg. Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket!

ÚJ KEZDEMÉNYEZÉS A PÁPAY ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
Az ÉTA Országos Szövetség 2012. évben indította „Diák-önkéntes és Közösségi
Szolgálat” elnevezésű programjátamely a www.eta-szov.hu honlapján tekinthető meg.
A program Martonvásári adaptációjával a martonvásári Pápay Ágoston Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium is kapcsolódott 2014
március 01.-től a Diák-önkéntes és Közösségi Szolgálat programhoz. Ebben az
iskolában tanuló, értelmileg akadályozott fiatalok önkéntes szerepvállalása, és e
szerepvállalás tartalmát illetően, a településen élő és segítségre szoruló családok,
idős emberek köznapi életének segítése, a társadalmi integráció kiemelkedő példája.
Az iskola – programban részvevő – diákjai a családok, idős emberek házkörüli feladataiban, kerti munkáiban, vásárlásaiban segítenek alapvetően.
Legyünk büszkék rájuk!
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MARTONVÁSÁR
2010-2014
2010-ben, amikor megkérdeztük Önöket, mit tegyünk közösen a településünkkel, mit éreznek a legnagyobb problémának, a következő kérdésekkel találkoztunk leggyakrabban: miért Ercsi a térség központja, miért nem Martonvásár?
Miért nem költünk többet útfelújításra, járdaépítésre? Miért
nevezzük városnak a települést, amikor még főtere és művelődési háza sincsen? Miért nincsenek minőségi rendezvények,
koncertek, mint régen? A sok hitelt majd az embereknek kell
visszafizetni, amit a korábbi képviselők megszavaztak?
Úgy gondolom, az alábbiakban bizonyosságot nyer Önök
számára is, hogy a fenti kérdésekre valódi válaszokat adtunk
az elmúlt négy évben, Martonvásár talán a legsikeresebb
ciklusát zárja.
PÉNZÜGYI EREDMÉNY
400

MILLIÓ FORINT

-200

Létrehoztuk a Martongazda Kft-t, mely ez idő alatt a stabil
önkormányzati finanszírozásnak köszönhetően saját buszt,
kisteherautót és gépeket vásárolt, üzemelteti az összes
önkormányzati épületet, rendben tartja a köztereket, rengeteg építési munkát elvégzett. A közterületek látványosan
rendezettebbek, a városüzemeltetés átlátható.
A Brunszvik-Beethoven Központ intézmény létrehozásával
integráltuk a kulturális feladatokat, jó és tartalmas programokat, fesztiválokat hívtunk életre, megújítottuk a város
honlapját és a Forum Martinit, új logót és arculatot alkottunk. Az intézmény és a kapcsolódó civil szervezetek a
programokat az elnyert pályázati pénzekből finanszírozzák,
melyek eddigi összege meghaladja a 70.000.000 Ft-ot!
Rengeteg minőségi rendezvény, koncert: Csík zenekar,
Janicsák Veca, Vastag Csaba, Deák Bill Gyula, Alma
együttes, Kaláka, Ocho Macho, Children of Distance…
Újraindul a Postakocsi Étterem, a közétkeztetést ismét helyi
vállalkozás végzi.
A víz- és csatornaüzemeltetés, szemétszállítás helyzetét
rendeztük, nem emelkedtek a közszolgáltatások díjai.
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VÁROSVEZETÉS, GAZDÁLKODÁS,
TÉRSÉGI SZEREP

Jól működő városvezetési modellt alakítottunk ki, sikeresen
„lobbiztunk” minden Martonvásárnak fontos ügyben.
Örökség 2010: körülbelül 1.500.000.000 Ft hitel (kötvényhitel, csatorna), háztartásonként mintegy 750.000 Ft teher!
2014: a teljes adósságot letudtuk, és körülbelül 300
millió forint többletre tettünk szert a sikeres városvezetői tárgyalásoknak és a kormány hitelátvállalásának köszönhetően!
Martonvásár előbb kistérségi, majd járási székhely lett,
idekerült a tankerület központja, kialakítottuk a járási hivatalt
és a Kormányablakot.
Martonvásár a térség irányító-vezető települése lett.

Városháza

VÁROSFEJLESZTÉS

Városháza és Segítő Szolgálat: A pályázatokat az előző
Képviselő-testület nyerte el, a munka oroszlánrésze, a közbeszerzés, megvalósítás, elszámolás erre a ciklusra esett,
illetve ezek önrészét is a most végbement hitelátvállalással
törlesztettük!

Brunszvik Teréz Óvoda

Kukorica fesztvál - Ocho Macho koncert
FORUM MARTINI / 2014. MÁRCIUS

Óvoda: bővítés 2 csoporttal, 2 szerkezetkész csoport, kazáncsere, játszótér
Iskola: teljes nyílászárócsere, teraszok szigetelése, gépészeti
átalakítás, bejárat előtti tér, játszótér
08

Utak: Kossuth tér, Széchényi, Béke, Dreher, Szőlőhegyi,
Rózsa, Kodály, Határ és Vasút utcák aszfaltozása,
kátyúzások több utcában
Parkolók: vasútállomás, CBA, Orgona és Kodály utcák,
városháza-iskola
Járdák, terek: főtér, Szent-László, Jókai, Deák F., Ady,
Orgona, Bajcsy-Zsilinszky utcákban
Gyalogátkelők (folyamatban): Szent László és Brunszvik út
Ennyi út és járda még egyetlen ciklusban sem épült!
P

P

A SIKER TITKA

P

P
P

P
P
P

Felújított
utak,
járdák,
P parkolók

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
Képviselő-testületünk az elmúlt időszakban három ülést
tartott. A megtárgyalt és elfogadott napirendek a következők voltak: javaslat Martonvásár Város Önkormányzata
2013. évi költségvetési rendeletének módosítására; javaslat
Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
rendeletének elfogadására; adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség alakulása; csatlakozási
javaslat a helyi LEADER akciócsoporthoz a 2014-2020 közötti
időszakra; javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak
megválasztására. Másik ülésünkön döntöttünk két közbeszerzés eredményéről, melyek a járási hivatal (régi iskolaépület) homlokzatának felújítása és nyílászáróinak cseréje,
valamint a Kodály – Malom utcákat a sportpályával ös�-

KORMÁNYABLAK TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfeleink!
Magyarország közigazgatásának fejlesztésében 2014. évben
a következő nagy lépés az egyablakos ügyintézést megvalósító
kormányablak-rendszer kibővítése. A folyamattal járó átalakítási munkálatok az okmányirodai ügyfélszolgálatok működésében és az ügyfélfogadásban is változásokat eredményeznek. Fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy Martonvásáron
2014. március 6-án átadásra került a Kormányablak. Ezen
időponttól a Martonvásári Járási Hivatal épületében várjuk Tisztelt Ügyfeleinket. Azok az ügyek, melyeket eddig az
Okmányirodában lehetett intézni, ezentúl a Kormányablak
ügykörébe tartoznak. A Kormányablakban összességében
mintegy 250 ügyben lehet felvilágosítást kérni, ügyet intézni
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Főtér, Brunszvik-Beethoven Központ – művelődési ház,
Óvodamúzeum és Könyvtár

A siker közös, minden martonvásárié! Önök nélkül nem juthattunk volna idáig. Köszönetet kell tehát mondanunk városunk minden polgárának, valamint Magyarország Kormányának a támogatásért és a martonvásári születésű Tessely
Zoltánnak az elvégzett hatalmas munkáért! Az élet nem áll
meg: további utakat, járdákat, vagy éppen sportcsarnokot,
iskolabővítést kellene megvalósítanunk. Martonvásár érdeke egyértelmű, a többi Önökön múlik április 6-án, majd októberben. Megköszönve eddigi támogatásukat, további közös sikereket kívánok mindnyájunknak! | Horváth Bálint

szekötő kavicsolt felületű gyalogos és kerékpáros sétány és
híd megépítése tárgyában kerültek kiírásra. A legkedvezőbb
ajánlatot az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. tette.
Február 25-én ünnepi ülésen emlékeztünk meg a kommunista diktatúrák áldozatairól. A következő határozatot fogadtuk el:
1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja felhívni a figyelmet a totális diktatúrák embertelenségére és méltóképpen megemlékezni az
áldozatokról.
2. A Képviselő-testület elítéli a totális diktatúrák áldozatai
ellen elkövetett bűnöket és tisztelettel adózik a kommunizmus martonvásári áldozatainak emléke előtt.
3. A Képviselő-testület felkéri a martonvásári intézményeket és civil szervezeteket, hogy méltóképpen emlékezzenek
meg a diktatúrák szülte tragédiákról.
| Horváth Bálint • kabinetvezető

és különböző (pl.: családi pótlék, anyasági segély, TAJ kártya
igénylés stb.) kérelmeket – továbbítás céljából – benyújtani.
Az állampolgár a Kormányablakban széleskörű tájékoztatást
kap arról, hogy egy ügy mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézhető, illetve felvilágosítást kap azzal kapcsolatban,
hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt
szükséges beadnia. Továbbá az ügyfélszolgálat segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, és a csatolandó
dokumentumok ellenőrzésében is. Kérdéseikkel kérjük,
keressék ügyintézőinket az alábbi telefonszámon.
A Kormányablak nyitásának ideje: 2014. 03. 06., 13.00 óra
Cím: Martonvásár, Szent László út 2., Tel.: 22-460-081
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől -Péntekig 8.00-20.00 óráig
| Dr. Koltai Gábor • hivatalvezető, Martonvásári Járási Hivatal
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ÉRSZŰKÜLETI SZŰRÉS
2014. ÁPRILIS 14. 17.00
Városháza, Geróts-terem

ENIKŐ

Dr. Gyulay Gyuláné
Még a fülünkben cseng szokványos köszönése; Szevasztok!
De most nem köszönt el, csak eltávozott, hírtelen és váratlanul, mert az örökkévalóságot választotta, megtért Istenéhez,
s szeretett férjéhez. Nemcsak gyermekeiben, családjában,
13 unokájában, testvéreiben hagyott nagy űrt, de bennünk,
barátaiban, jó ismerőseiben is. Életigenlő, vidám, jókedvű,
barátságos, mindig mosolygós és nagyon segítőkész ember
volt. Igazságérzete, kritikai képessége felülmúlta embertársaiét, mint ahogy energiája, embersége, jószívűsége és
kedvessége is. Vigasztalódnunk nagyon nehéz, de tudjuk,
hogy mély hittel boldog ember volt. Otthonos, szép lakásában
és mindig gondosan rendben tartott kertjében gyönyörködött
és mi is vele. Négyen, mint örökös kártyapartnerei sok vasárnap délutánt nevettünk végig. Némileg vigasztaló, hogy
teljes életet élt, sokoldalú érdeklődéssel. Mindent elért, amit
nagyon szeretett volna; vasakarattal, szorgalommal és kitartással. Nagy örömömre több mint 15 éve mondhatom Őt a
legjobb barátnőmnek, szinte testvérként szerettük egymást.
Nagy veszteség!
Mindannyiunknak meg kell nyugodnunk Isten akaratában.
Drága Enikő! Hiányod állandó érzékelésével vagy jelen
közöttünk.			
| Harcsa Tiborné

KÖSZÖNET!
A magam és minden martonvásári kisgyermek és gyermekes szülő nevében szeretném megköszönni a martonvásári
önkormányzatnak a gyermekorvosi rendelő felújítását, valamint Károlyi Tamásnak a média- és kamerarendszer, illetve
Mészáros Ákosnak a kamerarendszer megoldásában és
beüzemelésében nyújtott önzetlen támogatását, segítségét!
| Dr. Jellinek Kinga • gyermekorvos

EMLÉKEIM A RÉGI
KÖNYVTÁRRÓL
„A múlt a jövő üzenete.“ Kossuth Lajos

Az emlékek idővel elhalványodhatnak, fénytelenné válnak. Olyanok mint a régen készült fotók, csak elő kell venni őket és felidézni a múltat.
Ezek a gondolatok jutottak eszembe, amikor a könyvtár
vendégkönyvét lapozgattam, felelevenítve a régi megsárgult meghívókon, újságcikkeken keresztül a könyvtári
estek emlékét. Szeretném megosztani Önökkel nemcsak
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Az akár minden szervrendszerünket érintő betegség, a verőerek meszesedése, szűkülete (arteriosclerosis) sokak mindennapjait megnehezíti. Az életkor előrehaladtával mindannyian érintettek vagyunk, de a betegség megjelenésének
idejét és súlyosságát befolyásolja a genetika, az életmód, a
társbetegségek jelenléte. A helyes életvitel és egyes gyógyszerek jelentősen csökkenthetik a szövődmények kialakulását.
Várjuk mindazok jelentkezését,
• akiknek valamelyik végtagja hűvösebb az ellenoldalinál
• akiknél a talp bőre, vagy lábujjai érzékenyebbek az
ellenoldalinál
• akiknek valamelyik végtagja fázósabb
• akiknek lábán elszíneződés tapasztalható
• akik séta közben gyakran megállnak, mert a lábszáruk ég,
fájdalmas (kirakatnéző betegség)
• akik ezen panaszaik miatt nem jártak még érsebészeten
vagy angiológián
Jelentkezni lehet: Győrffi Lászlóné Jucikánál
az Orvosi Rendelőben (22/460-053)

MENEDZSER TÍPUSÚ KARDIOLÓGIAI SZŰRÉS
Kardiológiai vizsgálat, laborvizsgálat, EKG,
szívultrahang, terápiás javaslat

2014. MÁRCIUS 29.

Martonvásár, Orvosi Rendelő
Végzi: Dr. Sereg Mátyás
Elsősorban azokat a 45 év feletti, rizikófaktorokkal, vagy
szívtáji panaszokkal rendelkezőket várjuk, akik még nem
jártak kardiológiai szakrendelésen.
Szívérrendszeri rizikófaktorok: (főként kezeletlen, vagy nem
jól beállított) magas vérnyomás, magas koleszterinszint,
elhízás, dohányzás, családban előforduló szívérrendszeri
megbetegedés (infarktus, szívritmuszavar, agyvérzés, vagy
oxigénhiányos stroke).
A szűrésen háziorvossal történő egyeztetés után lehet részt
venni. Érdeklődés, jelentkezés: az Orvosi Rendelőben
személyesen vagy telefonon (22/460-053)
az elmúlt több mint három évtized könytári élményeit,
hanem emlékezni szeretnék a korábbi évek, évtizedek
könytári múltjára is, az olvasóköröktől a Városi Könyvtár kialakulásáig. Ehhez a munkához szeretném az Önök
segítségét kérni. Legyenek szívesek keressenek telefonon
(22/461-388) vagy e-mailen (szilvia.chilla@gmail.com), ha
bármilyen ismeretük, vagy tárgyi emlékük (újságcikk,
fénykép) van a korábbi könyvtárakról. Bízom benne, hogy
lesznek, akik örömmel mesélnek régi könyvtári élményeikről és emlékeznek az első könyvtárosokra, Boros Dezső
tanár úrra és Fejes Erzsébetre. Úgy gondolom, hogy a
könyvtárunkat is jobban meg tudjuk becsülni, ha ismerjük a múltját. 		
| Chilla Neutsch Szilvia
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VERSENY

A LEGSZEBB
KONYHAKERTEK
Martonvásár Város Önkormányzata szándéknyilatkozattal
csatlakozott a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország
legszebb konyhakertjei országos programhoz. Ennek alapján
a tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdeti a „A legszebb
konyhakertek” elnevezésű versenyt.
A program célja, hogy
• ösztönözze a lakosságot arra, hogy udvarukon, kertjükben
termeljék meg maguk és a családjuk számára a konyhakerti
zöldségeket, gyümölcsöket
• öngondoskodásra, önellátásra biztasson,
• megváltoztassa a lakosság elmúlt évtizedekben kialakult
szokásait és ne csak virágos díszkerteket gondozzanak
• erősítse az összefogást, egymás segítését,
• a szabadidő hasznos eltöltésére buzdítson.

A programban való részvétel feltételei:
• az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú, vagy számára megművelésre
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel ahol konyhakerti zöldségeket, gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
• Balkon kategória: erkélyen kialakított „kert”
• Mini kategória: 10 - 50 m²-ig
• Normál kategória: 50 m² felett
• Közösségi kategória: szervezetek, csoportok

MIT KEZDJÜNK A ZÖLDHULLADÉKKAL?
Sokaknak okoz problémát a kertek és az ingatlanok környezetének ápolása közben keletkező növényi hulladékok (zöldhulladék) elhelyezése. A legjobb és legtermészetesebb módja
e hulladékok kezelésének a házi komposztálás volna. Sajnos
azonban kevesebben alkalmazzák a természet egyensúlyának
megőrzését segítő megoldást, mint ahogyan az elvárható lenne
kertvárosias környezetünkben.
Higgyék el, a legkisebb kertben is kialakítható - megfelelő
kezelés esetén a szomszédokat sem zavaró - komposztáló
hely! A házi komposztáló kialakítása után nem jelenthet
problémát az egyéb, biológiailag könnyen lebomló ( pl. a konyhai hulladékok nagy része ) hulladék elhelyezése sem.
Aki továbbra sem kíván élni a házi komposztálás előnyeivel
az igénybe veheti a Martongazda Kft. szolgáltatását. Miután
a szemétszállítást végző közszolgáltatónak (VHG Kft.) jelenleg
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• Zártkert 1: Zöldséges
• Zártkert 2: Gyümölcsös
• Zártkert 3: Vegyes
Bírálati szempontok:
• a kertben minimum 5, az erkélyen/ balkonon 5 edényben
3 különböző konyhakerti növény termesztése;
• a megművelt terület legyen igényesen kialakítva, megfelelően
gondozva és gyomtalanítva;
• a növények elhelyezésének ötletes megoldásai, egyéni
kialakítási módok;
• a megtermelt zöldségek/gyümölcsök megfelelő minősége;
• permetezés esetén legyen szabályosan vezetett, naprakész
permetezési napló (ennek hiányában nem adható első helyezés);
• előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása, és öntözés esetén a csatorna/esővíz használata, új
technológiák alkalmazása.
Díjazás:
Minden kategóriában az első három helyezettet díjazza a
zsűri, indokolt esetben különdíj is adható. A „Magyarország
legszebb konyhakertje” országos díjra minden kategória első
helyezettje jogosult a zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Az országos díjat, Györffy Sándor Munkácsy és Magyar Örökségdíjas szobrászművész bronzplakettjét, valamint a miniszteri elismerő oklevelet, az országos eredményhirdetésen, a
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében ünnepélyes keretek között a vidékfejlesztési miniszter és az ötletgazda Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere adja át.
A kerteket 2 alkalommal (április 14-től augusztus 31-éig)
előzetes időpontegyeztetés alapján tekinti meg az erre kijelölt bizottság. A helyi eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről később adunk tájékoztatást.
A jelentkezési lap honlapunkról (www.martonvasar.hu)
letölthető, vagy a polgármesteri hivatalban Buda Gabriellától személyesen kérhető.
Vá r juk minden zöldséget és/ vag y g y ümölcsöt ter melő
kertbarát jelentkezését!
| Gucsek István • alpolgármester

nem feladata a kerti hulladékok elszállítása, városunk cége
szervezi és látja el ezt a tevékenységet.
A volt vásártéren ( Orgona utca ) kijelölt gyűjtőhelyre fél köbméter mennyiségig díjmentesen beszállítható a felesleges
kerti hulladék (fű, falevél, nyesedék). A gallyak, nyesedékek
1 m-es hosszúságra aprítva rakhatók le. Munkanapokon és
nagyobb mennyiségű beszállítási igény esetén előzetes
egyeztetés szükséges. Páratlan hetek szombatján 08.0012.00 óra közötti időpontban előzetes egyeztetés nélkül
helyezhető el a lerakóhelyen hulladék.
A szolgáltatás a 15. héten, április 7-től vehető igénybe.
A háztól történő elszállítást a Martongazda Kft. az előzetesen
megvásárolt műanyag zsákok használata mellett, a páratlan
hetek csütörtöki napján végzi. Az első szállítási nap április 10.
A zsákok a Kft. irodájában kaphatók 500 Ft-os áron.
A Martogazda Kft. irodája új helyen, a városházán várja Önöket.
| Gucsek István • alpolgármester
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTÜNK

Wagner Boróka Hedvig

ELHUNYTJAINK*

Huszár Sándorné / 83 éves
dr. Gyulay Gyuláné / 69 éves
Csontos László / 66 éves
Szász Jenő Ferenc / 61 éves

Újszülöttünk hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

I’só Istvánné / 95 éves
Ilkovics József / 60 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján

MARTONVÁSÁR: március 22., 23.; április 12., 13.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: március 15., 16.; április 5., 6.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: március 29., 30.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

POSTA NYITVA TARTÁS

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Hatósági osztály ............................................ 22 / 569-284
Gyámhivatal ................................................... 22 / 569-288
Munkaügyi Kirendeltség, Martonvásár .. 22 /460-023
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607

Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 18.00

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.

LABOR INFORMÁCIÓ
Minden munkanap 6.30-8.30 Helyszín: orvosi rendelő,
(Kérjük Önöket, hogy 8.00-ig érjenek ide!)
FORUM MARTINI / 2014. MÁRCIUS

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
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

ISSN 2060-6346

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
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
kedd
07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
szerda
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00

8.00 - 16.00
8.00 - 16.00

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

IMPRESSZUM

ORVOSI RENDELÉS

| Csütörtök:
| Péntek:
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐINK SORÁBÓL
MÁRCIUS 15-ÁPRILIS 15-IG

RECEPTÜNK
PARADICSOMOS PENNE
NAGYBÖJT IDEJÉRE
Tóth Andásné Márti receptje

Rendhagyó telünk után a talajmunkákat nem lehetett
korábban elkezdeni a rendszeresen csapadékos nyirkos
idő miatt. Apró magvaink lassan földbe kerülnek. Saját
előállítású palántáinkat négyleveles állapotban kitűzdelhetjük, fejlődésük felgyorsul védett helyen kialakított
hollandi hidegágyban vagy szükség esetén takarható kis
fóliában. Itt várják meg a helyreültetés eljövetelét.
Gyümölcsösünkben a koronaalakító metszést követően
a rügypattanással a permetezési munkát is elvégezzük.
A sárgabarack virágzása közel van. Virágzáskori növényvédelme fontos feladat. Kora esti időpontban végzett védekezés a legeredményesebb, mivel a virágzaton keresztül
fertőződik meg a növény a hajnali, reggeli párával érkező
fertőző spóráktól. Ez érvényes később a meggy és cseresz-

HOZZÁVALÓK | 2 adaghoz

• 200 g pennetészta (lehet gluténmentes)
• 200 g paradicsom
• 25 ml olívaolaj
• 1-2 gerezd fokhagyma
• 1 friss rozmaring
• 1 friss majoranna
• 1 kakukkfű
• 1 marék petrezselyemlevél
• 1 marék bazsalikom
• 3 friss zsályalevél
• csipetnyi szárított szurokfű (oregano)
• só, bors
Ha épp nincs friss fűszer, használjunk szárítottat.
ELKÉSZÍTÉSE
• Megmossuk a paradicsomot és a fűszereket,
lecsöpögtetjük.
• A paradicsomot kis kockákra metéljük.
• Egy serpenyőben felhevítjük az olajat.
Megpirítjuk benne a fokhagymát.
• Hozzáadjuk a paradicsomot, sózzuk, és 15 percig
kis lángon főzzük.
• Közben a tésztát kifőzzük sós vízben.
Ha kész, leszűrjük.
• A paradicsomhoz adunk rozmaringot, szurokfüvet.
• A többi fűszert apróra metéljük, majd ezeket is a
paradicsomhoz adjuk.
• A leszűrt tésztát hozzákeverjük a fűszeres paradicsomhoz, szükség szerint sózzuk, borsozzuk,
azonnal tálaljuk.
Jó étvágyat!
FORUM MARTINI / 2014. MÁRCIUS

nyefélékre is. Az őszibarackok védelmét a tafrina fertőzés
megelőzésére az utóbbi időben végzett kísérletek alapján
kicsi egérfüles fejlettségi állapotban végzett mérsékelt
réztartalmú szerrel végzett permetezéssel lehet eredményt váróan végrehajtani. Ezt követően réztartalmú
szert őszibarackra ne használjunk, mert az érzékeny rá!
Növényvédő szert forgalmazó üzletekben szakmai tanácsot
is kaphatunk feltett kérdéseinkre.
Szőlőinkben a téli időjárás előmozdította a gyomosodást, hosszú évekre visszatekintve ilyen zöldellő szőlőparcellák nem voltak láthatóak. Metszési munkák elvégzését követően ajánlatos lemosó permetezést elvégezni,
mert az áttelelő spórák védett helyen túlélhették a folyamatosan nedves, nyirkos időjárást és kedvező körülmények
után fertőzhetnek. A kertbarátok állatbarátok is. Ahol
lehetőség van arra, hogy április elejétől tartani lehessen
apróállatot, baromfifélét, házinyulat, esetleg sertést,
ragadjuk meg a lehetőséget! Az állatok nevelése ugyan
lekötöttséggel jár, de munkánk eredménye megelégedéssel
tölt el bennünket, családunkat. E gondolat és gyakorlat
egyre terjedőben kezd szélesedni. A takarmányárak
viszonylag mérsékeltek és így a bio jellegű eredményünk
még anyagi eredményt is biztosít. Tudjuk, hogy asztalunkra mi kerül.
| Varga Béla
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ORSZÁGOS GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
óvodásoknak és általános iskolásoknak

„ÉN KIS KERTET KERTELTEM…”
Téma: A saját–meglévő, vagy leendő, megálmodott–kert
Elvárás: • Minimum A4-es méretben készüljön • A rajznak
legyen címe, amit a gyermek maga határoz meg • Elkészítése bármilyen rajzeszközzel • A rajz színes legyen • A rajzhoz
mellékelhető egy rövid – pár mondatos – fogalmazás arról,
hogy miért van kertje, vagy miért szeretne / gondozna kertet, illetve mit jelent számára a kert / mit szeret egy kertben?
Beküldés: Név, cím, elérhetőség (gyerek/szülő: telefon, e-mail),
kor, Óvoda/Iskola neve, címe adatok megadásával, Kovács
Szilvia nevére a Karcagi Polgármesteri Hivatalba (5300
Karcag, Kossuth tér 1.) címre ajánlottan feladva.
A borítékra írják rá: „Én kis kertet kerteltem…” – gyermekrajzpályázat
Beküldési határidő: 2014. március 31. - Késve beérkezett
munkát nem fogadunk be! Díjazás: Oklevél, valamint tartalmas családi program / könyvjutalom / ajándéktárgy.
Eredményhirdetés: Helyéről és a pontos idejéről minden
pályázónak értesítést küldünk.

APRÓHIRDETÉSEK
Hollandiába készülőknek holland nyelvoktatást vállal,
mint tanult diplomás nyelvtanár | 06 70 / 679-4204

MENÜ ÉS A LA CARTE ÉTELEK
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA
Kiszállítási időtartam és rendelésfelvétel
12:00-tól este 20:00-ig az alábbi telefonokon.
Tel: 06 22 / 460-127, 06 30 / 380-2322

A MENÜ ÁRA: 790.- FT,
HETI ELŐFIZETÉSSEL: 750.-FT

Menürendelés leadása előző nap 14:00-ig lehetséges!
Következő heti menükínálatunkat a kiszállított menü
mellé mellékeljük!
A la carte étlapunkat megtalálják a
www.macska-panzio.hu és
facebook.com/MacskaPanzio oldalakon.

Martonvásár-Erdőháton 43 m2-es felújított lakás eladó,
kiadó. Érdeklődni lehet: 06 20 / 371-1522-es telefonszámon.

!!

FELHÍVÁS

Az iskolai étkezést átutalással is teljesíteni lehet a következő
számlaszámon:
HPM Plus Kft., 10702095-43291009-51100005.
A közleménybe a gyermek nevét, csoportját/osztályát és a
hónapot kell feltüntetni. Az étkezést előző nap délelőtt 11
óráig lehet lemondani az info@postakocsietterem.hu e-mail
címen vagy a 06 30 / 558-2916-os telefonszámon!
HELYSZÍNVÁLTOZÁS! A Martongazda Kft. a polgármesteri
hivatal épületébe költözött, a volt okmányiroda helyére. A
kft. körébe tartozó ügyintézés a továbbiakban a Budai út 13.
szám alatt folyik.
| Dohárszky István • ügyvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
megtisztelőknek, akik drága szerettünk Ilkovics József temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvételükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
| a Gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik Sulyok Vilmost
utolsó útjára elkísérték, köszönet a Harmónia Idősek Otthon
dolgozóinak áldozatos munkájukért. Köszönet dr. Czikajló
Gyulának és dr. Takács Imolának.
| Sulyokné és fia
FORUM MARTINI / 2014. MÁRCIUS
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodáját (EFI) Ercsiben felkeresheti nyitvatartási időben
bármikor, ahol egyéb szűrések mellett a keringési betegségekre vonatkozó kockázatbecslést is elvégzik munkatársaink. A szűrés eredménye alapján igénybe tudja venni az Iroda által nyújtott ingyenes
életmódváltó programokat.
Az EFI az alábbiakban szeretné felhívni a figyelmüket az iroda által szervezett márciusi programokra, melyeket minden 18. életévét betöltött Martonvásári Járásban élő lakos beutaló és TAJ kártya
nélkül vehet igénybe.
Az EFI telefonszáma:
06 25/520-777

Nyitvatartás:
hétfő, szerda: 9.00 - 18.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 9.00 - 17.00 óráig

BARACSKA
• Diabetológiai Klub
Dr. Mayer András
Faluház, Baracska Kossuth L. u. 37.
2014. 03. 06. 17:00 és 2014. 03. 25. 17:00
• Energiaegyensúly klub
Dr. Mayer András
2014.03.06. 18:00
Faluház, Baracska Kossuth L. u. 37.
2014. 03. 06. 18:00

• Idősek közösségben tartása klub
Dr. Mayer András
Faluház, Baracska Kossuth L. u. 37.
Minden hónap második péntek 17:00,
Következő foglalkozás: 2014.03.14.
• „Krízis” helyzet klub
Dr. Kolumbán Ottília
2014. 03. 06. és 2014. 03. 13. csütörtök 14:00- 16:00

MARTONVÁSÁR
• Energia egyensúly klub
Dr. Takács Imola
2014.03.12. 18:00
Segítő szolgálat

• Szív szombat kardiológiai szűrés
Dr. Takács Imola
2014. 03. 29.
Orvosi Rendelő

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-770
E-mail: info@ercsirendelo.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu

FORUM MARTINI / 2014. MÁRCIUS
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FERGETEGES
TAVASZKÖSZÖNTŐ
2014. március 1-jén, szombaton délelőtt a Beethoven Általános Iskola tornatermében adott
koncertet a Kiskalász zenekar.
Az olvasást népszerűsítő TÁMOP pályázat keretein belül megrendezett koncertsorozat részeként látogatott
Martonvásárra a méltán népszerű Kiskalász, akik zenéjükkel
és közvetlenségükkel már az első percekben elbűvölték a
gyereksereget.
A kicsik rögtön a színpad elé telepedtek és megbűvölten
figyelték a zenészeket, akik ezt jó hangulattal és mosollyal
díjaztak.
A mintegy négyszáz felnőttel s gyermekkel szinte megtelt a
tornaterem – a pár perces csúszást is csak az okozta, hogy
még a kijelölt időpontban is özönlöttek be a látogatók. Egészen
kicsik (az aula babakocsi-parkolóvá változott szombatra) és
nagyobbak, sőt a szülők is jól érezték magukat, csak mosolygó-nevető arcokat lehetett látni.

A jelenleg futó pályázat kifejezetten irodalmi vonatkozású,
ezért a BBKÖZpont olyan előadókat hívott meg, akiknek a
zenei mellett irodalommal, az olvasás, vagy a versek népszerűsítésével kapcsolatos előadásaik vannak. 25 művészt,
együttest sikerült a sorozat keretein belül vendégül látnunk.
Reméljük, a Kolompos együttes lapzártánk után, március
8-án a Brunszvik Teréz óvodában megrendezett koncertje is
hasonló sikerrel zárul.
| Kőszegi Boglárka

KI-KELETI CSALÁDI NAP
2014. április 12-én, szombaton ismét az iskolába
hívjuk Önöket! 10 és 18 óra között 3 helyszínen zajlanak
az események! Tornaterem, aula és az iskola előtti parkoló.
Kovács László a keleti harcművészetek nagymestere
tavaly tavasszal, első alkalommal szervezett hatalmas
sikerrel Nemzetközi Kung fu versenyt Martonvásáron.
Idén még látványosabb, még pörgősebb eseményekre
számíthatunk. A program sajátságos összefonódását
mutatja be az ázsiai, a magyar sport-, kultúra-, és
gasztronómia elegyének, de bárki kipróbálhatja önmagát
a különféle küzdősportok pástjain is.
Lesz hagyományos néptánc, fúvószene és teákat, keleti
ételeket is lehet majd kóstolni.
Figyelje a plakátokat, látogasson el a rendezvényre!
FORUM MARTINI / 2014. MÁRCIUS
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