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FORUM
MARTINI
03. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

08. oldal
SIKEREK

14. oldal
„SZÉP PORTA” - PÁLYÁZAT

Jó ötlet volt, hogy sokan felajánlottá k kisker tjükben feleslegessé
vált virágaikat a Martongazdának.

Versmondó-, matematika-, szavaló-, rajzverseny és kézilabda
eredmények az iskolából.

Kulturált, gyommentes és virágos
porták kialakításának támogatása,
kertkultúra fejlesztése.

JUHÁSZ GYULA: HÚSVÉTRA
(részlet)

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

04-05. oldal
VÁLASZTOTTUNK
Rendkívüli esemény nem történt...

20. oldal
Március 15.
Diákjaink lélekmelengető előadásán emlékezhettünk meg az 1848-as szabadságharcról

ESEMÉNYEINK
ÁPR. 25.

ENERGIA EGYENSÚLY KLUB

MÁJ. 01.

15 órakor
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola
Orvosi rendelő
ÁPR. 26.

ÁPR. 26.

ASZTALITENISZ ÉS KOSÁRLABDA
BAJNOKSÁG (Aki tud, hozzon ütőt!)

Majális Kupa, ügyességi játékok, kiállítás, kirakodóvásár, zene, tánc...
9 órától
Pápay Ágoston iskola, Bajcsy Zs. u. 32.
MÁJ. 02.

10 órakor

BICIKLITÚRA
Martonvásár - Velence - Martonvásár

Tornaterem

Gyülekező 9 órakor
MÁJ. 17.

ASZTALITENISZ ÉS KOSÁRLABDA
BAJNOKSÁG DÖNTŐ
Tornaterem
10 órakor

MÁJ. 17.

16 órakor

BLACK AND WHITE PARTY
A Brunszvik Teréz Óvoda jótékonysági bulija

MTA ATK előadóterem

19 órakor

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY

14.00 óra
Rózsa utca, Kinizsi utca, Erkel Ferenc utca,
Zrínyi Miklós utca
ÁPR. 27.

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK

TANÁRI KONCERT

MTA ATK ebédlő
ÁPR. 28-30.

ÁPR. 30.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Brunszvik Teréz Óvoda
minden délelőtt 8-11 óráig,
minden délután 13-17 óráig
MINDENNAPI KENYERÜNK
Az élelmi rostok szerepe az
egészségmegőrzésben
Előadó: Horváth Márta védőnő

18 órakor
Geróts terem

MÁJ. 17.

TERMELŐI VÁSÁR

7.00 órától 12.00 óráig
TSZ udvar
ÁLLANDÓ, INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
KOSÁRLABDA, TOLLASLABDA
minden hétfőn 19-20 óra között
TORNA minden kedden 19.30-20.30
között (polifóm szükséges)
a Beethoven Ált. Iskolában

„ …csendesen áll és kérdez bennünket,
nincs- e valamin k , amit neki adhatun k .
Talán tényleg nem sok mindenünk van ,
amivel büszkélkedhetünk , de odaadhatjuk
neki azt, amink van: szívünket, eszményeinket, szeretetünket. És akkor majd önátadásunk révén napjainkban ismét feltámad Kr isztu s és a világ feli smer i , hog y
húsvét nemcsak a mi legnag yobb, hanem
a mi állandó, tartós ünnepünk , felismeri
azt, hog y a feltámadás mindig itt és most
történik .”
Új Ember, Szentmár toni Mihály SJ
Tiziano
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Megérkezett a tavasz! A város utcáin biciklizve egyre több
sétáló családdal, fagyizó fiatallal találkozom. Szóba elegyedni
is valahogy könnyebb az emberekkel; a jó idő úgy látszik
beszédesebbé is tesz minket.
Természetesen a fő téma az építkezések állása, mikor jutunk
a végére és vehetjük birtokba az új tereket? Nos, vegyük sorra:
A főtér nagy része elkészült, még a virágosítás, parkosítás
van hátra. Be kell fejezni még a „patak” és a négy csobogó
építését. Jó ötlet volt, hogy sokan felajánlották a kiskertjükben
feleslegessé vált virágaikat a Martongazdának, így hamarosan
megkezdődhet kiültetésük a térre. Minden adományozó
büszke lehet „saját ágyására”. Továbbra is várjuk virágadományaikat! Reményeink szerint a teret május végén egy igazi
családi gyereknappal avatjuk – ha jó meleg lesz, a gyerkőcök
a csobogóban is megmártózhatnak...

A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ és az Óvodamúzeum építése is ütemesen halad, a tervek szerint nyár végére
leszünk kész a munkával. Úgy tervezzük, hogy szeptember
elején avatjuk egy nagyszabású zenei rendezvény keretében
– Martonvásár lenne a helyszíne a magyar Népdal Napjának,
Majorosi Mariannal, Csík Zenekarral, Páva gálával!
De addig még el kell készülnie a Szent László patakon
átvezető sétánynak. Régi óhaja a Tükrösi domb környéki
lakóknak; ne kelljen megkerülni a fél várost, hogy a központba jussanak. Nyárra már biztosan át lehet kerékpározni az
épülő új hídon!
Még mindig a közlekedésnél maradva, de egy kicsit nagyobb
léptékben: a Bajcsy-Zsilinszky utca aszfaltozása is elkezdődik
áprilisban. Régi adósságról van szó; mindenkinek a türelmét
ezúton is köszönöm! Remélhetőleg az utóbbi időben megszokott jó minőségben készül el egyik legforgalmasabb útszakaszunk. Ugye a megújult úton sem fogunk száguldozni, a
gyalogosok pedig igénybe veszik a biztonságos járdát…?
És van még egy adósságunk, ez pedig a járási hivatal külső
homlokzatának és ablakainak felújítása. Nem akartuk iskolaidőben terhelni a diákokat és tanítóikat, ezért a munkát a
nyári szünidőre terveztük. Június közepén kezdünk és augusztusi nemzeti ünnepünkre szeretnénk elkészülni.
Kedves Martonvásáriak!
Remélem mindnyájunkban maradt még egy kis türelem, és
bízom benne, nyár végével közösen állapíthatjuk meg: megérte!
Ha így lesz, neki is állhatunk a következő évek tervezésének.
Köszönhetően az Önökkel való napi találkozásoknak, az
ötletek már gyűlnek!!		
| Szabó Tibor

MEGYENAPI ÜNNEPI
KÖZGYŰLÉS
2014. március 22-én Székesfehérvárott
Megyenapot tartottak.
A Megyenapot ez évben először Székesfehérvárott rendezték
meg, az érdeklődőket gazdag program várta a Szent István
téren. A Megyenapon a lengyelországi Opole testvérmegyéből
a Lengyel - Magyar Barátság Napjára érkezett népes delegáció
is részt vett. A programot a lengyel fiatalok fellépése is
gazdagította.
A Megyeháza dísztermében ez alkalommal ünnepi közgyűlést
tarlottunk, melyen beszédet mondtak dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a rendezvény fővédnöke és Törő Gábor,
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő.
Ünnepi köszöntőt dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere, országgyűlési képviselő mondott. Mint azt a
közgyűlés korábban megszavazta a Fejér Megyei Önkormányzat által alapított díjakat, kitüntetéseket ez alkalommal vehették át a díjazottak. A kitüntetettek között martonvásári
polgárt is köszönthettünk Tóth Andrásné Márti személyében, aki Fekete János Díjat vehette át, amit sok éven
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keresztül a közösség érdekében végzett kimagasló munkájáért érdemelt ki. Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk.
		
| Farkas Erzsébet

A Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozható a megye helyi önkormányzatainál, valamint
a megyében működő dekoncentrált szerveknél foglalkoztatott, hosszú időn át kimagasló munkát végző
köztisztviselők részére, akik a lakosság szolgálatában,
a közéleti munkában az átlagosnál humánusabb ügyintézéssel kivívták az állampolgárok elismerését.
03

KÖZLEMÉNY

A választások Martonvásáron rendben lezajlottak rendkívüli esemény nem történt. Sorban állás nem volt, mind az 5 szavazókörben
6 órakor nyitottak és este 7 órakor zártak. A részvétel Martonvásár esetében 65,85 %-os volt.
| Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
Forrás: www.valasztas.hu | 98.85 %-os feldolgozottság
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
FEJÉR MEGYE
03.SZÁMÚ EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLET
(BICSKE)
EREDMÉNYÉRŐL
Képviselő:
Tessely Zoltán Károly
Települések:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Alcsútdoboz
Baracska
Beloiannisz
Besnyő
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Gárdony
Gyúró
Kajászó
Kápolnásnyék
Lovasberény
Martonvásár
Mány
Nadap
Óbarok
Pákozd
Pázmánd
Ráckeresztúr
Szár
Tabajd
Tordas
Újbarok
Vál
Velence
Vereb
Vértestarcsa
Vértesboglár
Zichyújfalu
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Tessely Zoltán Károly ............................
Horváth András Tibor ...........................
Gáspár Kornél Dániel ...........................
Varga György ..........................................
Egyéb ..........................................................

Varga György ..............................
Gáspár Kornél Dániel ..............
Dr. Molnos Levente Lóránt....
Horváth András Tibor ............
Tessely Zoltán Károly ............
Huszti Dávid .............................
Dr. Bednár András Tibor ......
Bódi Tibor ..................................
Birtalan József .........................
Veres Péter ................................
Papp László ..............................
Huszti Lajos .............................
Pilz István Gábor ...................
Paksi Imre ...............................
Borsos Sándor Ákos .............
Bogdán János .........................

21 980
9 210
7 688
2 546
1 942

LMP ..................................................... 2 546
JOBBIK ................................................ 7 688
FKGP ...................................................
345
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP .....
9 210
FIDESZ-KDNP ................................. 21 980
MACSEP ............................................
0
SZOCIÁLDEMOKRATÁK .............
106
SMS ....................................................
225
KTI .....................................................
159
MUNKÁSPÁRT ..............................
337
SEM ...................................................
228
EGYÜTT 2014 ................................
202
ÚMP ..................................................
15
MGP ..................................................
150
JESZ ..................................................
136
MCF ..................................................
39

.......
5.87 %
....... 17.73 %
.......
0.8 %
....... 21.24 %
....... 50.68 %
.......
0.0 %
.......
0.24 %
.......
0.52 %
.......
0.37 %
.......
0.78 %
.......
0.53 %
.......
0.47 %
.......
0.03 %
.......
0.35 %
.......
0.31 %
.......
0.09 %
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EGYÉNI MANDÁTUMRA
LEADOTT SZAVAZATOK MARTONVÁSÁR

Név

Szavazatok száma

Varga György ...............................................
Gáspár Kornél Dániel ...............................
Horváth András Tibor ..............................
Tessely Zoltán Károly ..............................
Egyéb .............................................................

148
386
713
1541
86

ORSZÁGOS LISTÁS SZAVAZATOK
MARTONVÁSÁRON
ÉS ORSZÁGOSAN

MARTONVÁSÁR

MARTONVÁSÁR		
FIDESZ-KDNP ............................................ 49,16%
LMP ............................................................... 5,99%
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP ............... 26,53%
JOBBIK ........................................................ 14,62%
EGYÉB ........................................................ 3,69%

ORSZÁGOS
FIDESZ_KDNP ...................... 2135891 43,36%
LMP ........................................... 252352 5,42%
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP		1246451 25,89%
JOBBIK .....................................		 984979 20,46%
EGYÉB ......................................		 195092 4,05%
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ORSZÁGOS
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VERSENY

TÁJÉKOZTATÁS
A MARTONVÁSÁRI KORMÁNYABLAKBAN
INTÉZHETŐ ÜGYEK
Tisztelt Ügyfeleink!
A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatalában 2014. március 6-án megnyílt a Martonvásári Kormányablak. Az új kormányablakok megnyitása fontos lépés a közigazgatás négy éve indult átalakításának folyamatában.
A területi közigazgatási reform egyértelmű célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, azért, hogy
egyetlen helyen, a járási kormányablakoknál tudják hivatalos
ügyeiket intézni.
Azok az ügyek, melyeket eddig az Okmányirodában lehetett
intézni, ezentúl a Kor mányablak ügykörébe tar toznak.
A Kormányablakban a klasszikus okmányirodai ügyekkel
együtt összességében mintegy 250 ügyben lehet felvilágosítást kérni, ügyet intézni és különböző 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.

Ügyfélszolgálatunk készséggel nyújt segítséget a szükséges
formanyomtatványok kitöltésében, és a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében egyaránt.
A Martonvásári Kormányablak minden hétköznap 8-20
óra közötti nyitva tartással várja ügyfeleit az alábbi
főbb ügytípusokban:
Okmányirodai ügyek: Személyazonosító igazolvány,
Lakcímigazolvány, Útlevél, Vezetői engedély, Nemzeti
Egységes Kártya (diákigazolvány), Egyéni Vállalkozói
igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, Mozgáskorlátozottak
parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek, Gépjárművekkel kapcsolatos ügyek.
Egyéb ügyek: Állampolgársági ügyek, Családtámogatási
ügyek (Gyermekgondozási Segély, Gyermekgondozási Díj,
Anyasági Támogatás, családi pótlék, Gyermeknevelési
Támogatás), Egészségbiztosítási ügyek (TAJ kártya igénylés
és pótlás, utazási költségtérítés), Nyugdíj ügyintézés (ezen
ügyeknél a Kormányablak közreműködőként továbbítja a
benyújtott iratokat az illetékes hatóságnak) , Ügyfélkapu
létesítése, Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat
szolgáltatás, Tájékoztatás nyújtása.
(A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló 515/2013.
(XII. 30.) Korm rendelet mellékletei tartalmazzák)
A Kormányablakban az illeték-, továbbá díjfizetésre köteles
ügyek intézése bankkártyával, vagy az előre befizetett csekk
tőpéldányának bemutatásával (tulajdoni lap igénylése
esetén kizárólag csekkel) lehetséges.
A Martonvásári Kormányablak elérhetőségei:
Címe: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Telefonszáma: 06/22 460-081

| Dr. Koltai Gábor • hivatalvezető, Martonvásári Járási Hivatal

MEZŐ-, ÉS ERDŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ FÖLD VÁSÁRLÁSA
Tisztelt Földtulajdonosok!
Martonvásár jövőbeli fejlődése érdekében
Martonvásár Város Önkormányzatának szándékában áll, megfelelő feltételek mellett mező, és erdőgazdasági hasznosítású föld vásárlása
a város közigazgatási területén belül.

FORUM MARTINI / 2014. ÁPRILIS

Amennyiben a tulajdonukban lévő, ilyen rendeltetésű földrészletet eladnák, kérjük, hogy keressék
Dr. Szabó Tibor polgármestert, a 2462 Martonvásár,
Budai út 13. szám alatti hivatalépületben ügyfélfogadási időben (szerdánként 8-17 óra), vagy a
06/22 460-233-as telefonszámon időpontot egyeztethetnek. Tisztelettel: Dr. Szabó Tibor • polgármester
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BRUNSZVIK TERÉZ-NAP

BÚCSÚ
A DÓZSA GYÖRGY
ÚTI FÁKTÓL
És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát
tekintetre kedvest és eledelre jót. Mózes I. 2.9.
Szívből remélem, hogy az őszön telepített hársfasor megered,
szépen kiteljesedik majd és sokaknak szerez örömet! Ámbár
én nagyon szerettem az ottani szép japánakácokat is. Ha a
lomb kipattant és a két oldal zöldje fent összeért, a templom
felől nézve az autók ezen a zöld „alagúton” haladtak keresztül. Nagyon szép volt! A japánakác (Sophora japonica) nevétől
eltérően nem japán és nem akác. Őshazája Kína és Korea.
Nagyra növő, hatalmas lombkoronájú, árnyat adó, kimondottan várostűrő, délceg díszfa. Lombja decemberig is fenn
marad a fán. A Városligetben és a budai Várhegyen is élnek
remek példányai. Az óvodában is volt három szép példánya. Az egyik köré padot csináltattak, Marci fiam mindig onnan tartotta szemmel a kaput, amikor délután várt rám. Vajon
túlélik-e az építkezést és lesznek-e díszei a majdani múzeumkertnek? A városavató ünnepségre is pompás sárga virágdísszel készültek a fák, meg is írta annak idején városköszöntő versében az iskola okos és érzékeny diáklánya.
Az Eisenbacher család háza előtt nagyon finom és könnyen
feltörhető héjú termést adó diófa állt. A diófa az, amely a 47.
szélességi körön nem csak szép, de értékes a termése is.
Nagyra becsültem a családot, mert mindig hagytak a földre
pottyant dióból az arra járóknak. Ősz elején én is zsebre tettem néhány szemet apám kertjére emlékezve; ott állt ehhez
hasonlatos kitűnő példány.
Gondolatban tovább haladva néhány fehér akácfa (Robinia
pseudoacacia) állt Vargáék háza előtt. No ezek azok, amiket
most az unió teljes dühvel irtat. Májusban későn lombosodtak ugyan, de az illatuk a júniusi estéken pazar volt! És
hasonlítható-e bármihez az akácméz? Mi lenne velünk nélküle, hiszen azonkívül kiváló szerszámnyelet és tűzifát is ad.
„ – Kislányom, nem fogsz fázni a télen, sikerült akácrönköt
vennem!” – hallom apám hangját a debreceni otthonunkban
1959-ben.
Köszönet azoknak, akik annak idején japánakácot telepítettek a faluban, nagyon jól döntöttek. Sorfának különösen is
szépet választottak. Én a magam részéről nagyon szerettem
a Dózsa György úti, és általában a nagytermetű, ősszel káprázatosan színesedő, lombhullató fákat!

Március 26-án egy előretekintő kapcsolat ápolásának szándékával gyűltünk össze a martonvásári Brunszvik Teréz
Óvodában. A szakmai kapcsolat az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola és óvodánk között alakul. Ezen a jeles napon jelenlétével tisztelt meg bennünket Fülöpné dr. Erdő Mária rektor
asszony, a fenntartó részéről Gucsek István alpolgármester
úr. Az érdeklődők között láthattuk vendégül a főiskola
oktatóit, hallgatóit, a társintézményeink képviselőit.
Az előadások örökérvényű- és napjaink aktuális témáinak
kérdéseit boncolgatták. Megerősítést kaptunk abban, hogy
melyek azok az értékek, amelyek a múltban és napjainkban
is meghatározóak. Úgy, mint szeretetteljes nevelés, pozitív
célok kitűzése, egyértelmű iránymutatás adása... Az óvodai
irodalmi nevelés keretei, műfajai sokat segítenek bennünket a
hiteles, az életkori sajátosságokra koncentráló és eredményes
erkölcsi nevelés megvalósításában. Ehhez a mai napig is segítségül hívhatjuk a vers, mese, és főként a népmese világát.
Minden gyermek tehetséges valamiben, a szülők és a pedagógusok feladata, hogy ne csak tehetségígéretek legyenek.
Fontos, hogy úgy indítsuk el a gyerekeket, hogy a tehetséget
nem öncélúan kapták, képesek legyenek maguk és a világ
javára használni. De, ha valakiből még sem lenne „géniusz”
nem szabad magára hagyni, tovább kell segíteni.
Élvezetes előadást hallhattunk az első óvodák életéről, arról
a szerteágazó tevékenységről melyet Brunszvik Teréz a kisgyermekek érdekében végzett. Lazításként az előadásokat
követően lehetőség volt az intézmény megtekintésére.
A délután programja a Sün kiscsoportban készült filmvetítésével kezdődött, amely a csoport egy napját mutatta be.
Megbizonyosodhattunk arról, hogy jó úton haladunk, hiszen a
filmben látottak a délelőtti előadások szemléletét tükrözték.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik hozzájárultak a
Brunszvik Teréz-nap létrejöttéhez, előadóinknak (Fülöpné dr.
Erdő Mária rektor, Pázmány Ágnes főiskolai adjunktus,
Petőcz Jánosné dr. főiskolai tanár, Dr. Zóka Katalin főiskolai
tanár, Harcsa Tiborné óvodamúzeum alapítója), a Süni csoport
óvodapedagógusának (Puskásné Varga Ildikó), fenntartónknak (Dr. Szabó Tibor polgármester), Pletser Tamásnak és az
intézmény valamennyi dolgozójának.
| Stefkovits Ferencné • óvodavezető
| Dr. Schekkné Bódai Tünde • óvodapedagógus
„Az embereknél éppen úgy, mint a növényeknél,
igen sok függ attól, milyen talajban és milyen
hatások alatt fejlődnek s táplálkoznak
felcsírázó természetük legzsengébb rostjai.”
Brunszvik Teréz

Segítenek a tekintetet magasra emelni.

|
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SIKEREK,
VERSENYEREDMÉNYEK
Március végén rendeztük a negyedikesek versmondó versenyét, melynek győztese Boriszov Tímea (4.c), második
helyezettje Herlinger Anna Kata (4.c) bronzérmese
Horváth Márk (4.a)
A pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola az alsó tagozatosok
számára szervezett tanulmányi versenyeket, melyeken iskolánk diákjai is részt vettek. A matematikaversenyen 14
iskola 104 diákja indult. Korosztályában első helyezést ért el
Gábor Zalán első osztályos és Mednyánszky Pál negyedik
osztályos tanulónk (Tanítóik: Zugh Lászlóné és Kőrösiné
Lőrincz Erzsébet). Gábor Donát (4.b) és Izsák Béla Gábor
(4.a) a harmadik helyen végeztek (Tanítóik: Onodyné Nagy
Anikó és Peregovits Erzsébet).
A szavalóversenyen 8 iskola 53 diákja mutatta be az általa
kiválasztott verset. A versmondók küzdelmében első helyezést
ért el Boriszov Tímea (4.b, tanítója: Onodyné Nagy Anikó).
Fábián Fruzsina (1.b) és Kálfári Dóra (4.a) a második
helyen végeztek (Tanítóik: Filemon Krisztina és Peregovits
Erzsébet), különdíjat kapott Pákozdi Zétény (2.b, tanítója:
Kocsisné Ihász Valéria).

VA JDA JÁNOS SZAVALÓVERSENY
A tankerület legjobb versmondói találkoztak április 4-én
Válon, a Vajda János Általános Iskolában. Az ötödikesek között Rezessy Júlia a második, Jezsó Kristóf az ötödik helyen végzett (Felkészítő tanáraik: Bottyánné Márkus Olga és
Rezessyné Zsoldos Erika).
A hatodikos mezőnyben két martonvásári diák, Rácz Dániel
és Seres Attila bizonyult a legjobbnak: ők megosztottan
nyerték el az első helyezést (Felkészítő tanáruk: Dr. Czikajló
Gyuláné). A hetedikes Nagy Robin Zoárd és a nyolcadikos
Gyulay Júlia a harmadik helyezést érdemelte ki korosztályában, Buda Zsófia a zsűri különdíját nyerte el (Felkészítő
tanáraik: Bottyánné Márkus Olga és Rezessyné Zsoldos Erika).
Alsó tagozatos versmondóink közül különdíjban részesültek:
Somogyi Viktória, Pákozdi Zétény, Nagy Lilla és Kovács
Anna (tanítóik: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna, Kocsisné
Ihász Valéria és Stolba Jenőné).
| Szeidl Hedvig

A rajzversenyre beküldött munkájáért dicséretben részesült Tőzsér Áron (1.b, tanítója: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna).
Az Országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulóján népes mezőnyben kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek. A Székesfehérváron megrendezett versenyen
összesen 50 iskola 2122 diákja indult. Az eredményhirdetésen a legeredményesebb 140 diákot jutalmazták. Óriási siker, hogy több tanítványunk is bekerült a legjobbak közé.
A harmadikosok között Pálinkás Panna a 11., Sachs Beáta a
12. helyen végzett. A negyedikes korosztályban Gábor Donát,
az ötödikesek mezőnyében Gábor Ákos bizonyult a legeredményesebb martonvásári versenyzőnek: mindketten ezüstérmet szereztek, a hatodikos Gábor Márton 12. lett. Felkészítő tanárok: Herlinger Zsuzsanna, Udvarosné Takács Ágota,
Onodyné Nagy Anikó, Boross Laura és Kiss Zsolt.
A területi németversenyen, Ráckeresztúron három csapatunk is indult, s mindhárom előkelő helyen végzett:
Ötödikes csapatunk győztesként zárta a vetélkedést. A csapat
tagjai: Rezessy Júlia, Szilasi Zsófia és Hoffmann Balázs.
A két hatodikos csapatunk is kitett magáért: az arany és az
ezüstérem is a martonvásáriakhoz került.
Az első helyezett csapat tagjai: Sárvári Boglárka, Urschler
Anna Sára és Gál Balázs.
A második helyezett csapat tagjai: Keresztes Abigél, Lévai
Viktória és Pintér Evelin.
Mind a három csapatot Kővári Katalin készítette fel a versenyre.
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AZ OLIMPIA DSE MÁRCIUSI ESEMÉNYEI
A DSE kézilabdásai számára NBI-es mérkőzéslátogatást
szerveztünk. A fantasztikus hangulatú meccsen a gyerekek
testközelből figyelhették meg a válogatott sztárjait, akikkel a
végén „pacsizhattak” is. A Győr és a Fehérvár játékosai méltó
példaképei tanítványainknak. A kisebbeknek különleges
élmény volt, hogy szüleik még a tévében is látták őket!
A III. korcsoportos lányok a nagy hagyományokkal rendelkező Gárdony Kupán éppen lecsúszva a dobogóról a negyedik
helyet szerezték meg. A lányoknak a diákolimpia második
körében már a profi csapattal kellet felvenni a versenyt, a
továbbjutás most még nem sikerült.
Kilencedik alkalommal rendeztük meg a Beethoven Kupát,
ezúttal a II. korcsoport számára. A mérkőzéseket profi játékvezetők irányították, így az igazi meccslázat is megtapasztalhatták a gyerekek. Gigászi küzdelemben végül a dobogó
második fokára állhatott fel csapatunk.
| Udvarosné Nagy Márta
08

ELSŐ HELYEZÉS
JAZZ-TÁNC KATEGÓRIÁBAN!
Március 22-én rendezték meg a 12. Berczik Sára
emlékversenyt. Az ország minden részéről több
mint 25 művészeti iskola, balett- és tánciskola
képviseltette magát, több mint 90 produkcióval.
A DANCE STUDIO NAGY-KUTHY először indult ezen a versenyen, és rögtön 1. díjat nyertünk Jazz-Tánc kategóriában!
Tehetséges növendékeink és három éves munkánk gyümölcse
ez a fantasztikus eredmény!
Nagyon büszkék vagyunk rájuk és szüleikre akik végig
támogattak minket a Balettiskola megalapítása óta.

„KI MIT TUD?”
Tavaszi kínálatunk bemutatása a színes, zenés,
táncos programjainkból.
Cikkünk megjelenésekor már lezajlott a „Ki mit tud?” gálánk,
amelyen zenész növendékeink mutatták be a válogató
legszebb műsorszámait.
Népzenészeink Csőgör Róbert tanár úrral képviselték
Martonvásárt az Országos Néptánctalálkozón. Április elején pedig Gödöllőn, az Országos Népzenei Versenyen kerültek megmérettetésre a Tóth Trió és az Örökös Zenekar képviseletében.
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A nyertesek név szerint:
Petz Dorotya, Pálinkás Panna, Süle Kincső , Vida Bori,
Boross Kinga, Boross Tímea, Jáky Júlia, Gáspár Lara,
Rózsavölgyi Levente, Sármay Fanny, Kása Panna,
Baky Anita
Balettmesterek: Kuthy Mercedes és Nagy-Kuthy Zoltán
Május 10-én egy újabb nagy feladat vár Balettiskolánkra!
A Táncpedagógusok Országos Szövetsege álltal rendezett 23.
Gyermek Táncművészeti Fesztiválon veszünk részt, ahol
tavaly indultunk előszőr, és elhoztuk a 2. díjat Modern-Tánc
kategóriában!			
| Nagy-Kuthy Zoltán

Papp László növendékünk II. helyezést ért el a Szervánszky
Endre regionális hegedűversenyen, felkészítő tanára Rabovay
Júlia, gratulálunk nekik!
Képzős növendékeink a Luna et Sol tehetségondozó csoporttal Pécsre látogattak a Csontváry kiállításra, április 26-án
pedig vértesi erdőjárással folytatják a kirándulások sorozatát.
Táncosaink a Ki-Keleti Fesztiválon adtak ízelítőt a magyar
népi kultúra hagyományaiból.
A „Tehetség Kapujában” és „NemTankönyv” tehetséggondozó
osztályaink Szandán táboroztak gyönyörű környezetben, jó
hangulatban Jankóné Csapó Noémi, Bódi Árpád és Nemes József tanárok vezetésével.
A Martonvásári Művészeti Iskola sok szeretettel
vár minden érdeklődőt a képzőművészeti kiállítással egybekötött tanári hangversenyére!
A hangverseny időpontja és helyszíne: 2014. április
27. vasárnap 16 óra MTA ATK Előadóterme
Az iskola programjait nyomon követhetik az iskola honlapján
elhelyezett google-naptárban (www.mmiskola.hu „Esemény
Naptár” menüpont), továbbá iskolánk Facebook (Martonvásári
Művészeti Iskola) oldalán.
| Bódi Árpád
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véleménynyilvánításukat, saját elképzeléseiket. Számos osztálykirándulással, közös programmal tettük színesebbé napjainkat. Lassan Zsuzsi néniből Zsuzsi mama lettem és
amennyire távol állt tőlem a számítógép, úgy kellett hozzászoknom, megtanulnom kezelni, így továbbra is tudjuk tartani a kapcsolatot. Kistérségi iskolák összevonása és bezárása
után Budapestre költöztem, óvónőként dolgoztam. 2013-ban
megpályáztam az óvónői állást Martonvásáron és azóta, a
Maci nagycsoportosok Marika óvó nénije mellett, már van
egy Zsuzsi nénijük is. Én is olyan szeretettel és várakozással
jöttem, mint amilyen nagy szeretettel fogadtak. Azóta közösen karácsonyoztunk és farsangoltunk. Az eddig eltöltött idő
alatt úgy gondolom nem csak a gyerekek, hanem a szülők és
a nevelői közösség is befogadott. Nagyon köszönöm, én is jól
érzem itt magam! Meggyőződésem, hogy tudásommal,
tapasztalatommal erősíteni tudom az óvodai közösséget.
Búcsúzóul néhány gondolat:

BEMUTATKOZIK
ZSUZSI NÉNI

B. Sáska Zsuzsa vagyok. Szüleimmel, 38 évvel ezelőtt Erdélyből
(Kolozsvárról) települtünk át Kecskemétre, ahol a Katona
József Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Érettségit
követően elvégeztem a Kecskeméti Óvónőképző Főiskolát,
ezután óvónőként dolgoztam. A zene iránti szeretetem ösztönzött arra, hogy folytassam tanulmányaimat. A szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ének szakán 1984-ben
végeztem. Férjemmel Kiskunfélegyházára költöztünk és egy
kis településen dolgoztam tanárként. Három felnőtt gyermek boldog, büszke édesanyja vagyok. Az elmúlt 29 évben
pedagógusi pályán dolgoztam, óvodásokkal és általános
iskolás gyerekekkel foglalkoztam. Igyekeztem tanítványaimnak a legjobb tudásomat átadni, a zene iránti érdeklődésüket
és szeretetüket megerősíteni. A tehetséggondozásnak fontos
szerepet tulajdonítottam, számos népdalversenyen sikeresen
szerepeltek tanítványaim. A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
munkájában is részt vettem, zenei előképzős óvodás csoportot készítettem fel zeneiskolai felvételire. Osztályfőnökként
igyekeztem egyenrangú partnerként tekinteni a rám bízott
gyerekeket. Fontosnak tartottam akkor és most is az önálló

Kedves Martonvásáriak!
A Martonvásárért Alapítvány a segítségüket kéri! Épülő új
főterünkön már kialakításra került a Beethovent és a hallhatatlan kedvest ábrázoló szoborcsoport helye. A szobor megvalósításához adományokat gyűjtünk. Bármekkora összeg
felajánlható! Az adományok részére elkülönített bankszámlát
nyitottunk a Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezetnél.
Számlaszám: 57800040-10041888
A felajánlások mellett Martonvásár Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a témában, viszont a szobor megvalósítása, avatása 2015 őszére csak akkor lesz lehetséges, ha
összegyűlnek a szükséges források! Köszönjük támogatását!
| Balikó Csaba • kuratóriumi elnök
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DOROTHY LAW HOLTE: EGY ÉLET A KEZEDBEN…(részlet)
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,
Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy ne felejtkezzenek meg
az óvodai beiratkozásról, amely 2014. április 28-30-ig
tart. Részleteket a honlapon, hirdetőtáblákon és a március
havi Forum Martini hasábjain találnak.
Stefkovits Ferencné • óvodavezető

ADOMÁNYT
GYŰJTÜNK
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Gyere a könyvtárba, ez az olvasás fellegvára”
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0047
Mit is adott ez a pályázat Martonvásárnak? 40 napig ingyenes
táborozási lehetőséget a gyerekeknek, 200 órányi számítógép
felhasználói tudást azoknak, akik előtte talán be sem tudták
kapcsolni a computert, ovisoknak a mesék játékos feldolgozását, hölgyeknek a női sorsok megismerését irodalmi szempontból. Több mint 200 gyermeknek és felnőttnek a digitális
olvasás lehetőségeit, Forum Martini mellékletet 12 hónapig,
verseket minden formában, sérülteknek a könyvtár kínálta
szolgáltatások megismerését, helytörténeti tudást, valamint
olyan neves előadókat, mint Rékasi Károly, Kaláka vagy éppen az Alma együttes...
Köszönjük a hozzáadott értéket, mind a foglalkozás vezetőknek, mind a résztvevőknek. Kívánjuk, legyen még lehetőségünk hasonlóra és várjuk a folytatást!
Projekt időtartama:
2012.08.01.- 2013. 09.31.
Kapcsolat:
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és
Könyvtár
2462 Martonvásár Dózsa Gy. út 13. Telefon/fax: 06/22 460-286
e-mail: bbkozpont@gmail.com

MOZOGJ VELÜNK!
BICIKLITÚRA
2014. MÁJUS MÁSODIKÁN
TÁV: MARTONVÁSÁR – VELENCE – MARTONVÁSÁR
Kerékpár szükséges! Minimum 30 fő jelentkezése esetén biztosító biciklitárolós busz is kíséri a csapatot. Családok is jelentkezhetnek utánfutóval. Ebédet biztosítunk!
Gyülekező 9 órakor a „Családsegítő” előtt
(Szent László út 20.).
A részvétel regisztrációhoz kötött, melynek határideje:
április 28., hétfő.
Részletek a www.martonvasar.hu/biciklitura oldalon.
| BBKÖZpont
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TÁBOROZZ IDÉN IS
A BBKÖZPONTTAL!
Idén nyáron ismét lehetőséged van hasznosan és
jókedvűen eltölteni a nyári szünetet!
• 2014. június 16 – 20.
SPORTTÁBOR 1. (30 fő) - labdajátékok
• 2014 június 23 – 27.
SPORTTÁBOR 2. (20 fő) - labdajátékok
• 2014 június 30. – július.04.
KÉZMŰVES TÁBOR (20 fő)
(gyöngyfűzés, foltvarrás lányoknak; fafaragás fiúknak)
A táborok napközis jellegűek, általában naponta 09-17
óra között zajlanak. Helyszín: Martonvásár, BBKÖZpont.
Részvételi díj: 5000 Ft/fő/tábor, tízóraival és ebéddel.
Részletekről személyesen vagy telefonon adunk tájékoztatást. Jelentkezni a BBKÖZpont elérhetőségein
lehet: 2462 Martonvásár Szent László út 20., telefon:
06/22 460-286 naponta 08-16 között. A jelentkezési lap
letölthető a www.martonvasar.hu/taborok internetes
oldalról.

KÖZÉPISKOLÁSOK FIGYELEM!

Gyertek önkéntesnek! jó buli lesz; hívjátok el barátaitokat is!
Ha segíteni akarsz településünk népszerűsítő rendezvényein,
jelentkezz Önkéntesnek! Segítünk, hogy az iskolai közösségi
szolgálat jegyében a kötelező 50 órás szolgálatot érdekes és
hasznos munkával tölthesd le itt Martonvásáron!
Martonvásári Kulturális Egyesület
Tel.: 06/20 941-8319, martoninyar@martonvasar.hu

BLACK AND WHITE PARTY
A BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
JÓTÉKONYSÁGI BULIJA
A tavalyi év sikerén felbuzdulva az idén is szakítunk a báli
hagyományokkal, így mindenkit szeretettel várunk egy
Fekete-Fehér partyra
2014. MÁJUS 17-ÉN 19 ÓRÁTÓL
AZ MTA ATK EBÉDLŐJÉBE.
Az élőzenét a BANANAS EGYÜTTES szolgáltatja, éjféltől
pedig DJ ASKER zenél. Idén is lesz tombola, totó és igyekszünk meglepetéssel is szolgálni! A rendezvény teljes összegét az óvoda udvari játékainak bővítésére fordítjuk.
Megjelenés lehetőség szerint feketében, fehérben, pepitában … :)
Szeretettel várunk mindenkit! | Szülői Munkaközösség
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ERŐ, IZOM, EGÉSZSÉG!
A martonvásári súlyemelőkről nem sokat lehetett hallani az utóbbi időben. De ez
nem jelenti azt, hogy az edzések, nagy eredmények elmaradtak volna. A tavalyi
évet is jól zártuk, és ugyanilyen jól folytattuk a 2014-es évet, amely a Területi
bajnoksággal kezdődött, február 22-én Tatabányán. Martonvásárt Nyári Gábor és
Rigán Richárd képviselte.
Öt klub mérte össze erejét. Nyári Gábor az 56 kg-os súlycsoportban fölényesen
győzte le ellenfeleit: 67 kg szakítás, 79 kg lökésével az első helyezést érte el. Rigán
Richárd a 85 kg súlycsoportban szintén kitűnő eredménnyel, 77 kg-os szakítással,
100 kg-os lökéssel szintén a pódium legmagasabb fokát foglalta el.
Nem sok idő maradt felkészülni az Országos Diákolimpiára, ahol híres klubok sportolóit maga mögé utasítva Nyári Gábor 68 kg szakításával, és 83 kg lökésével bajnok lett. Rigán Richárd 77kg szakítás, és 100 kg lökésével a 2. helyezést érte el.
Mindkettőjüknek gratulálok, hogy a heti 3 edzéssel ilyen szép eredményt értek el.
Mivel Fehérvárra járnak iskolába, reggel 5-kor kelnek, délután 6-kor edzenek,
ezért külön dicséret, kitartásukért és szorgalmukért. Továbbra is várom fiúk és
lányok jelentkezését.
Aki egészséges, erős, és jó sportoló akar lenni, jelentkezzen nálam.
| Kiss István • edző

CIVIL PÁLYÁZAT

Kiíró és elbíráló: MVÖ - OKISB
Pályázatot nyújthatnak be sport és egyéb területen, Martonvásáron bejegyzett
vagy tevékenykedő civil szervezetek. Beadási határidő: Forum Martiniben
történt meghirdetést követő 20. nap 12.00 óra
Részletes kiírás: www.martonvasar.hu/civilpalyazat.
Tájékoztatás kérhető a BBKÖZpont telefonszámán: 06/22 460-286

ADÓJUK 1%-ÁVAL
SEGÍTHETNEK

1%

Kezdődik a SZJA bevallás időszaka, ezért ajánljuk figyelmükbe
a helyi civil szervezeteket!
Kérjük, adóbevallásuk elkészítésénél gondoljanak rájuk! Belátásuk szerint az itt
betűrendben felsorolt valamelyik helyi szervezet, alapítvány tevékenységét támogassák adójuk 1 százalékával!
• Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány, adószáma: 18482155–1–07;
• Együtt Értük Alapítvány, adószáma: 19097123–1–07;
• Embertársainkért Alapítvány, adószáma: 19096517–1–07;
• Gyermekkert Alapítvány, adószáma: 18493368–1–07;
• Harmonikus Fejlődésért Alapítvány, adószáma: 18490327–1–07;
• Martonvásár Sportjáért Alapítvány, adószáma: 19097037–1–07;
• Martonvásári Egyházközségért Alapítvány, adószáma: 18494060–1–07;
• Martonvásári Fúvószenei Egyesület, adószáma: 18497063–1–07;
• Martonvásári Gyermekekért Alapítvány, adószáma: 18485866–1–07;
• Martonvásári Kertbarát Egyesület, adószáma: 18492099–1–07;
• Martonvásári Olimpia Diák Sportegyesület, adószáma: 18485127–1–07;
• Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány, adószáma: 18484195–1–07;
• Martonvásári Városvédő Egyesület, adószáma: 18494383–1–07;
• Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány, adószáma: 18791745–1–07;
• Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány, adószáma: 18486582–2–07;
• Százszorszép Alapítvány, adószáma: 19095619–1–07;
• Szent László Völgye Lovas Egyesület, adószáma: 18495339–1–07;
• Zöld ALapítvány MArtonvásárért, adószáma: 18495841–1–07.
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NYAKI
GERINC
TORNA
Nyaki fájdalom, „ropogás”, szédülés,
fülzúgás......
A nyaki gerinc ízületeinek kopása, az
ezzel járó izommerevség, a kötött izmok
nyomása az erekre és idegekre - ez a
leggyakoribb oka a fenti tüneteknek.
2014. május 6.-án kedden 18 órakor a Családsegítőben Csatári Vera
gyógytornász közreműködésével megmozgathatjuk elmerevedett izmainkat,
megtanuljuk a nyaki gerinctorna alapjait, a megtanult tornát otthon rendszeresen folytathatjuk.
Hölgyeket, Urakat szeretettel várunk!
Amennyiben kérdése van, érdeklődjön
az Orvosi Rendelőben!
| Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola

KÖSZÖNET!
KÖSZÖNET A VIRÁGOKÉRT!

A Martonvásári „Nefelejcs” Nyugdíjas
Klub férfi tagjai az idén is méltatták a
hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A kedves és elismerő szavak
mellett a tisztelet és szeretet virágaival
köszöntöttek bennünket.
A gyönyörű szegfűcsokrot Pletser
Tamás és felesége, Klárika adományozta a klub részére, hozzájárulva
szerény ünnepségünk emlékezetessé
tételéhez, kellemes hangulatának
emeléséhez.
A hála és elismerés hangján köszönjük
kedves és figyelmes felajánlásukat, azt
a 20 szál szegfűt, melyet örömmel
fogadtunk a jeles ünnep alkalmából!
A Martonvásári „Nefelejcs” Nyugdíjas
klub tagjai nevében:
| Salgó Béláné
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MEGVAN
A NYERTES!
Megtörtént a Forum Martini játékának sorsolása a márciusi
Termelői Vásáron. A szerencsés nyertes nevét Bányai Csanád
8 éves első osztályos diák húzta ki. A 2014 februári lapszámunkban megjelent játék kérdések megfejtései:
1. - C ( FORUM MARTINI )
2. - C ( 8 )
3. - A ( A VELENCEI-HEGYSÉGBEN )
A helyes megfejtő Hegedűs Gábor olvasónk a Macska Panzióban fogyaszthatja el másodmagával a nyertesnek járó
kétszemélyes vacsorát!

MARTONVÁSÁRI
RAGOZÁS…

Kié a vasút körüli új parkoló? Az enyém?
A tied? Az övé? Biztos vagy benne?
Én azt mondanám, többes számban, a miénk. Kié az a pici
dekorációnak szánt füves terület a parkoló sarkában? A tiéd?
Nem! – Mert ha a tiéd lenne, akkor nem taposnál saját utat a
füves, virágos részén, amikor felhajtasz a parkolóba! Gondolkodtál-e azon, mibe kerül nekünk egy parkoló? Mibe
kerül, hogy szépíteni óhajtjuk a környezetünket? Minden
egyes lakos, minden martonvásári ember pénze, még ha
egy-egy emberre lebontva nem nagy összeg is, de minden
ide került pénz benne fekszik. Nem gyümölcsözik ugyan, de
szebbé, kényelmesebbé teszi az életünket és nem tapossuk a
sarat, mint néhány évvel ezelőtt, amikor a vasút előtt
megállva nem volt kiépített parkoló.
Kérlek szépen, kedves autós, vigyázz arra, amit már megvalósítottunk!			
| Fehér Magda

KÉRDEZZEN
Gucsek István alpolgármester válaszol!
FM Használható-e az új parkoló a vasútállomásnál?
Március végére elkészült az állomás melletti új parkoló,
folyamatban van a műszaki átadása. A beruházásban érintett felekkel történt egyeztetés szerint a parkoló április elejétől
használható. A forgalomba helyezési eljárás lezárásáig
(kb. május) elkészül a közvilágítás és a parkosítás, illetve a
hibák javítása. Remélhetően hamarosan megtörténik az állomás kamerás megfigyelőrendszerének kialakítása is.
Az állomás előtti „sziget” és az épület körüli terület parkosítását a Martongazda Kft. fogja elvégezni.

FM Folytatódik-e a járdák építése?
Igen, jelenleg a Budai úton a CBA üzlet melletti járda felújításán dolgozik a Martongazda Kft. építő csapata. Itt új
parkolószegély és kiselemes burkolat készül. Az anyagok
költségét az üzlet tulajdonosa fizeti. A járdaépítést az Orgona
utcában, a Pusztai és a Bajcsy-Zsilinszky utcák között, majd
a Bajcsy-Zsilinszky utcában és a Hunyadi úton folytatjuk.
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FM Egyre nehezebb közlekedni a Bajcsy-Zsilinszky
utcában. Mikor lesz helyreállítva az út burkolata?
Valóban rosszak a közlekedési feltételek az utcában. Azonban érdemes volt vár ni az útburkolat helyreállításával.
A gázszolgáltató vállalt kötelezettsége szerint, május végéig
elvégezteti a felbontott burkolat megépítését és egyoldali
szélesítését az Orgona és a Dréher utcák között. Képviselőtestületünk a hónap elején megháromszorozta az út másik
oldalának felújítására tavaly szánt összeget, és így az E-ON
munkájához csatlakozva jelentős mértékű, növelt műszaki
tartalmú felújítás valósul meg. Közel 17,5 millió forintos
költséggel, kétoldali süllyesztett betonszegéllyel, szinte teljes hosszában felújítjuk az utca aszfaltburkolatát. A felújítás
a benzinkút előtti területre nem terjed ki, mert terveink szerint néhány éven belül a csomópont más beruházás keretein
belül teljesen átépül! Itt az út felületét kátyúzással javítjuk.
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„SZÉP PORTA” - PÁLYÁZAT
Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2014. évben ismételten meghirdeti az elmúlt években
eredményesen zárult „Szép porta”
című helyi környezetszépítő pályázatát.
A pályázat célja a kulturált, gyommentes és virágos porták kialakításának
támogatása, a kertkultúra fejlesztése,
a tisztább, élhetőbb környezet és rendezett utcafrontok létrehozása, közterületeink lakossági összefogással történő szépítése, az így létrejövő rendezett
utcakép megőrzése.
Szeretnénk a pályázattal nyilvános elismerést biztosítani azoknak az ingatlantulajdonosoknak, használóknak, akik
tevőlegesen részt vesznek lakókörnyezetük zöldterületeinek kulturált és magas
színvonalú kialakításában, gondozásában, saját és mindannyiunk örömére.
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
Szép martonvásári porta:
ahol az ingatlan rendezettsége, tisztasága, gyommentessége, az ültetett növények, gyepfelületek állapota, az előkertek, épülethomlokzatok szépítése,
virágosítása, a telepített növények
összetétele, valamint azok harmóniája
egymással, a közterülettel és az épített
környezettel kerül értékelésre.
Szépen gondozott környezet:
ahol a telekhez tartozó utcafront (közterület) rendezettsége, gondozottsága,
tisztasága, gyommentessége, a telepített növényzet, gyepfelületek állapota,
árkok, átereszek, járdák és beállók
karbantartása kerül értékelésre.
A legszebb martonvásári utca (tér):
ahol az útszakasz, járda, árok, a szegélyező zöldsáv rendezettsége, gondozottsága, tisztasága, virágosítása és
parkosítása kerül értékelésre, amen�nyiben ezek az értékelési szempontok
helyi összefogással valósultak meg.
KÖZÖNSÉGDÍJ: bármely fenti kategóriában beküldött, internetes szavazás alapján legtöbb szavazatot elnyert
pályázat díja. Szavazni Martonvásár
honlapján (www.martonvasar.hu), az
érintett nyilatkozata szerint közzétett,
fényképes dokumentációra lehet.
A pályázatok, ajánlások beérkezésének határideje: 2014. 05. 31. 24.00 óra.
A díjak átadására ünnepélyes keretek
között kerül sor.
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NEVEZÉSI LAP
„SZÉP PORTA” HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ PÁLYÁZATRA
PÁLYÁZÓ (KÉPVISELŐJE) NEVE1: .........................................................................
ELÉRHETŐSÉGE 2:......................................................................................................
CÍM: .............................................................................................................................
TELEFONSZÁM: .......................................................................................................
E-MAIL: .....................................................................................................................
MEGPÁLYÁZOTT KATEGÓRIA 3:

Szép martonvásári porta:
A legszebb martonvásári utca (tér):
Szépen gondozott környezet:
A pályázathoz
fotódokumentáció készült4

BENEVEZETT INGATLAN, KÖZTERÜLET:

1. Martonvásár …………………………………...........
2. Martonvásár …………………………………...........
1. Martonvásár …………………………………...........
2. Martonvásár …………………………………...........
Martonvásár …………………………………...............

IGEN
NEM | készítéséhez

hozzájárulok

nem járulok hozzá

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA: Kijelentem, hogy a pályázatra benevezett ingatlan tulajdonom-

ban, használatomban áll. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázatot kiíró önkormányzat
adataimat a pályázati eljáráshoz kapcsolódóan megismerje és kezelje, a készített, beküldött
fotódokumentációt az önkormányzat honlapján, lapjában, kiadványaiban felhasználja, díjmentesen megjelenítse. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam pályázott ingatlanon a pályázati célokkal ellentétes állapot keletkezik, a bizottság ennek észlelését követően,
eredménytelen felszólítást követő 2 hónap után a díjat visszavonhatja.

Martonvásár, 2014. ……………. hó …. nap
Pályázó(k) aláírása 5:
Pályázat (és az Ajánlás) beérkezésének határideje: 2014.05.31. 24.00
óra. A pályázat benyújtásának helye, módja: papír alapon, hiánytalanul kitöltött nevezési lap benyújtásával a Városháza Lakosságszolgálatára (2462
Martonvásár, Budai út 13.), elektronikus úton az ugyfelszolgalat@martonvasar.
hu e-mail címen. A pályázathoz javasolt fotódokumentáció csatolása, hiányában
a bizottság a pályázott ingatlanról, közterületről fényképet készíthet.
Pályázó magánszemély neve, cég és képviselőjének megnevezése, pályázó utcák lakosságának
képviselője. | 2Legalább egy elérhetőség feltüntetése kötelező. | 3Egy személy/szervezet több kategóriában és egy kategóriában több ingatlan vonatkozásában is benyújthat pályázatot. |
4
A megfelelő jelölendő. | 5A legszebb utca kategóriában a résztvevők mindegyikének aláírása.
1

AJÁNLÁS
„SZÉP PORTA” HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ PÁLYÁZATRA
AJÁNLÓ NEVE:
MEGPÁLYÁZOTT KATEGÓRIA 3:

BENEVEZETT INGATLAN, KÖZTERÜLET:

Szép martonvásári porta:

Martonvásár ………………………………….......

A legszebb martonvásári utca (tér):

Martonvásár ………………………………….......

Szépen gondozott környezet:

Martonvásár ………………………………….......

Martonvásár, 2014. ……………. hó …. nap
A bíráló bizottság magántulajdont érintő ajánlást abban az esetben fogad el, ha az ajánlott
ingatlan tulajdonosa, használója a pályázaton való részvételhez hozzájárul. Erre vonatkozóan a bizottság az ingatlantulajdonost megkeresi.
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Önkormányzatunk is csatlakozott a meghirdetett programhoz,
melynek időpontja 2014. május 10.

TE SZEDD!
Fogjunk össze a tisztább környezetünkért!
A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség idén is megszervezi a
„TE SZEDD! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akciót.

A PROGRAM, AMELY KAPOTT HIDEGET-MELEGET
Véget ért az a 4 hónapos oktatási forma, amit a 1704/2013.
(X.8.) Kormány határozat alapján a Türr István Képző és Kutató Intézet dolgozott ki és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ közreműködésével valósult meg. Ez a TÁMOP-2.1.6.
„Újra tanulok” program, amelynek keretein belül a közfoglalkoztatottak beültek több-kevesebb év után az iskolapadba.
Döntésüket befolyásolta, hogy ezekre a hónapokra fizetést
kaptak, s reménykedtek, hogy a munka világába is vissza
tudnak térni.
Volt bennünk félelem, hisz a felnőttképzésben nem voltak
tapasztalataink. Kihívást láttunk a feladatban. A kezdeti
szervezési nehézségek ellenére december 9-én elindult az a
közös munka, amelynek most lett vége március utolsó napján.
Persze bizonytalanul és egymást méregetve álltak az ajtó
előtt az elején, majd a világmegváltó gondolatokat félretéve
próbáltuk az időt hasznos dolgokkal eltölteni. Nem volt könnyű
az elején ráhangolódni, de szép lassan oldódott a feszültség,
s a munkához való hozzáállással soha nem volt probléma.
Szép lassan nyitottak egymás felé, a világ felé, ahonnan egy
ideje kizárva érezték magukat. Fontosnak éreztük, hogy a
tárgyi ismereteken túl a lélekkel foglakozzunk, hisz az
önmagunkba vetett hit adhat erőt az élet megpróbáltatásait
átvészelni.
A tananyagot a csoportra igazítottuk, sok kiegészítő feladattal,
feladatlappal tettük az ismétlést hatékonyabbá. Az oktatás
elején még voltak zsörtölődések, de a vége felé megfogalmazódott, hogy folytatni kéne, jó lenne valami piacképes szakmát elsajátítani. Hisz a céljuk, hogy dolgozhassanak, hogy
fizetésből könnyebben éljenek, lássák el a családot. Az oktaFORUM MARTINI / 2014. ÁPRILIS

A „TE SZEDD!” akció olyan kezdeményezés, melynek fontos
társadalmi szemléletformáló szerepe van és népszerűsíti a
környezettudatos gondolkodást és önkéntességet. Településünk
tisztaságának érdekében, várjuk mindazokat az önkénteseket, tanintézményeket, civil szervezeteket, akik tenni kívánnak annak érdekében, hogy környezetünket megtisztítsuk az
eldobott hulladéktól!
A szervezők biztosítják a kézi szemétszedéshez szükséges
eszközöket (zsákok, kesztyűk, kötözőanyagok) és gondoskodnak
az összeszedett szemét elszállításáról.
Jelentkezni 2014. május 9-én (pénteken) 10.00 óráig lehet
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán a 06/22 460-004-es
telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@martonvasar.hu
e-mail címen.
Fogjunk össze a tisztább környezetünkért!
| Gucsek István • alpolgármester

tás alatt is keresték a lehetőségeket, volt akinek sikerült,
néhányan válaszra várnak.
A tanfolyam alatt jobban megismerték önmagukat, toleránsabbak lettek egymással, problémáikat, nézeteltéréseiket
higgadtabban tudják kezelni.
Reméljük, ezeket kamatoztatni tudják új munkahelyükön!
A program kapott hideget-meleget az elmúlt időszakban, s
máshol hogyan is volt ezt nem tudjuk, de Martonvásáron egy
összekovácsolódott, egymásra figyelő csoport köszönt el március 31-én a társaktól, oktatóktól. A kattogó fényképezőgép,
a szál virág az utolsó napon mind azt mutatja, nem múlt el
ez az időszak értelmetlenül.
Bagdi Viktória | Héhn Csilla | Huszár Hajnalka
Kocsisné Ihász Valéria | Lazókné Jankura Erzsébet

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martonvásári Kulturális Egyesület, a Martonvásári
Fúvószenei Egyesület és a Százszorszép Alapítvány
egy-egy, összesen 3 fő általános irodai adminisztrátori állást hirdet.
Az állás betöltésének feltételei:
1. Középfokú végzettség esetén 25. év alatti,
felsőfokú végzettség esetén 30. év alatti kor.
2. Regisztrált munkanélküli nyilvántartás azzal, hogy
2013. 12. 01-től nem állt (fizetett) alkalmazásban,
képzésben.
3. Számítógép készség szintű használata. (MS Office)
A foglalkoztatás határozott időre szól 2014. 06. 01-től
2015. 08. 31-ig. Előnyt jelent: pénzügyi tapasztalat,
kottaismeret, vagy néptáncos múlt. Önéletrajzokat a
bbkozpont@martonvasar.hu e-mail címre 2014. május 05-ig kérünk. A jelentkezőkkel május 05-e után
személyes interjút készítünk.
| Brunszvik-Beethoven Központ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Juhász Anna
Varga Sára
Varga Zétény Károly

Botta Mihályné
Dobos Károlyné
Szabó Lajos
Szeifertné Landi Mária

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: május 1., 2., 3., 4.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: április 21., 26., 27., május 17., 18.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: április 19., 20., május 11.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
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

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

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
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

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
Helyszín: orvosi rendelő Minden munkanap 6.45-8.30
(Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 8.00-ig érjenek ide!)
FORUM MARTINI / 2014. ÁPRILIS

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

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

06/22 460-023
06/30 825-4295
06/30 467-9722
06/30 486-6498
06/30 486-6801
06/30 467-9722
06/22 569-119
06/20 512-1421
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RECEPTÜNK
TOJÁSSALÁTA
Salgó Béláné Zsóka receptje

KERTBARÁTOKNAKKERTBARÁTOKTÓL
2014. ÁPRILIS 15. – MÁJUS 15-IG
Aktuális teendőink kismértékben eltérnek
a naptár betűi által megszokottaktól.

Bár a nagyböjtnek hamarosan vége, azért
szívesen ajánlom ezt a könnyen elkészíthető ízletes salátát Húsvétra.
HOZZÁVALÓK

• 10-12 db kemény tojás
• 1 db kisebb vöröshagyma
• 4-5 evőkanál majonéz
• 1-2 teáskanál mustár
• cukor (szükség szerint)
• 1-2 teáskanál citromlé
• 3-4 dl tejföl
• só, bors

Zöldségeskertünkben finomra elmunkált földbe vethetünk
paradicsom, paprika, nyári káposzta, karalábé, saláta, spárgatök, cukkini, patisszon, majd a hó közepétől babféléket is.
A vetési ágyak soraiba a magok behelyezése előtt célszerű vizet
öntenünk, hogy a magvak mielőbb csírázásnak induljanak.
Uborkavetés szabadföldbe május elseje és harmadika.
Sárgadinnyét az év századik napján (április 10.) vetünk sikerrel
a népi megfigyelés szerint. Néhány nap eltérés természetesen
nem lehet befolyásoló tényező.
Az éjszakák hűvössége mérséklődik lassan és ezzel egyidejűleg korainak szánt palántáinkat kellő szoktatás után
kiültethetjük; meghálálják szorgalmunkat!
Gyümölcsösünkben a virágzások lezajlóban vannak kettőhárom héttel megelőzve a naptárt. A növényvédelmi munkák
esedékességét figyelemmel kísérni célszerű, esetleges termésritkítás is aktuális lehet majd. Csemegekukoricát is vetni
lehet az előkészített helyre; a talaj már elég meleg. Vetni lehet
céklát borsó után. Áttelelő saláta helyére is bármely palánta
kiültethető.
Cseresznyelégy kártétele mérsékelhető a kertészeti termékeket árusító üzletekben kapható sárga színű ragadós lapok
kihelyezésével. Szőlőkben a gyommentesítés fontos feladat,
hogy a magvaikat hullató növényeket féken tartsuk. Kártevők megjelenésére is számítani kell. Csigák kártételére is
készülni kell.

ELKÉSZÍTÉSE
1. A tojásokat keményre főzöm és felszeletelem.
2. Elkészítem a tartármártást: a majonézhez hozzáadom a mustárt, sót, borsot, cukrot (ha szükséges),
jól összekeverem, majd hozzáadagolom a tejfölt. Tovább keverem és ezután hozzáadom a citromlevet.
3. A kicsi vöröshagymát felszeletelem és lesózom.
Pár perc eltelte után kinyomom a levét és apróra
vágom, majd belekeverem a tartármártásba.
4. Ezután a tojásszeletelővel felvágott kemény tojást
hozzáadom a mártáshoz és finoman összeforgatom,
hogy ne törjön össze.
5. Díszítem egyéni ízlés szerint.
Jó étvágyat!

FORUM MARTINI / 2014. ÁPRILIS

Népi megfigyelés szerint a száraz tavaszt csapadékos nyár
követheti, mely mérsékletesen szükséges is lenne, mivel az
őszi-téli csapadék mennyisége hosszú távon nem elégséges.
Kertünkben, gyümölcsösünkben, szőlőnkben napi faladatok
jönnek, melyek megoldása sikerélményt jelenthet számunkra.
Apróállataink, baromfik, nyulak tartása szemet gyönyörködtető fejlődésüket látva.
Munkánk eredményéhez sok sikert kívánunk!
| Varga Béla
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VÁNCSA ILDIKÓ
képzőművész
GALÉRIÁJA

Martonvásár Béke u. 69.
06/30 911-5672 | ildiko.vancsa3@facebook.com
Ünnepekre ajánlom:
Ünnepi ajtódíszek, húsvéti „nyuszik”
gyerekeknek 650 Ft-ért, üdvözlőlapok 300 Ft-tól.
Egyedi festett üveg, kerámia és egyéb használati
tárgyak (fogasok, méztartók, borosüvegek,
könyvjelzők, konyhai tárolók stb.)
Égetett kerámia festmények, olajfestmények,
grafikák, domborművek.
Aprótól a nagyig, kicsiknek és nagyoknak hasznos és
szép ajándéktárgyak művészi színvonalon kivitelezve.
Nézze meg facebook oldalamat! Nincs két egyforma
darab!
TAVASZI NYITVA TARTÁS:
KEDDEN ÉS PÉNTEKEN: 14-18 ÓRA KÖZÖTT
Telefonon egyeztetve bármikor szívesen állok
rendelkezésére! Térjen be hozzám!

AKUPUNKTÚRA RENDELÉS
a RÓZSA Szalonban

BÁRMILYEN
FÉMHULLADÉKOT,
AKKUMULÁTORT
ELSZÁLLÍTOK!
FŰNYÍRÁST VÁLLALOK!

Ajánlott testsúlycsökkentésre, immunrendszer erősítésére, alvászavar megszüntetésére, dohányzásról
való leszokás elősegítéséhez, allergia tüneteinek
enyhítésére, emésztési zavarok elhárítására, fejfájás
oldására, stresszoldásra, váll-, térd-, teniszkönyök
fájdalmának csökkentésére, terhességi hányás megszüntetésére, anyatej serkentésére.
Érdeklődni, időpontot egyeztetni dr. Szabó Ildikónál
tudnak a 30/465-2231 telefonszámon.

Balogh Sándor • 06/30 838-7169

Martonvásár-Erdőháton 43 m 2-es felújított lakás eladó.
Érdeklődni: 06/20 371-1522

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (BBKÖZpont)
BBKÖZpont igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília
Fotók: Varga Vince • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Szent L. út 20.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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Martonvásáron a Fehérvári út 77. szám alatt az autósbolt
emeletén 70 m 2-es iroda kiadó.
Érdeklődni a 06/20 952-4638-as telefonszámon.
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája (EFI) Ercsiben az alábbiakban a következő friss információkat teszi közzé.
MARTONVÁSÁR
• Energia egyensúly klub – Dr. Takács Imola – Április 25. 15:00 (Rendelő)
1. Szeretettel várja az Alkohol- és dohányzásellenes Klub a szakmai segítséget és támogatást igénylő
leszokni vágyókat és azok családtagjait egyaránt!
2. Elindult az Egészségfejlesztési Iroda Ercsi hivatalos facebook oldala!
Itt szintén fellelhetők a járás 7 településének aktuális programjai, hírei.
Az oldal elérése a következő: www.facebook.com/ercsi.efi
3. Figyelmükbe ajánljuk a Kreafilm Kft. által készített, az EFI-vel kapcsolatos felvételeket:
EFI megnyitó: https://www.youtube.com/watch?v=TV8GM8DHZ3Q
EFI programajánló: http://www.youtube.com/watch?v=2KD7zOOIY2w
„Egészségház” ajánló: https://www.youtube.com/watch?v=sE-2VsDY9rg
Ercsi Sportnap: https://www.youtube.com/watch?v=TJGT1bF0e_Q
Mi zajlik az EFI felmérésén? https://www.youtube.com/watch?v=tYCSAbYHoBU
Főzőiskola: https://www.youtube.com/watch?v=72J2U5JDuSY
Házipatika: https://www.youtube.com/watch?v=vW19TwVvQ-E
Ercsi Sportnap: https://www.youtube.com/watch?v=e2vnl7jSeI4
Interjú Dr. Harbula Ildikóval: https://www.youtube.com/watch?v=IPE43kfyl0w
Interjú Vajdics Andrással: https://www.youtube.com/watch?v=-84eBtFKNC8
Továbbiakban a friss felvételek linkjeit közzétesszük hírleveleinkben, ill. követhetik a következő linken
keresztül: https://www.youtube.com/user/ercsicsatorna/videos
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásait (általános egészségi
állapotfelmérés, kockázatbecslés, életmódváltó programok, egészségügyi szűrések) minden 18. életévét
betöltött Martonvásári Járásban élő lakos térítésmentesen veheti igénybe (TAJ kártya nem szükséges).
Az EFI-t a nyitvatartási időben bármikor felkeresheti, valamint telefonon és email-en keresztül is egyeztethet
időpontot, illetve háziorvosa vagy szakorvosa is javasolhatja az Iroda térítésmentes szolgáltatásainak igénybevételét.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai:
Dr. Nánási Judit - szakmai vezető
Fábiánné Susán Szilvia - dietetikus munkatárs
Gallatz Imre - sportért és mozgásért felelős munkatárs
Az Egészségfejlesztési Iroda az Ercsi Egészségügyi Központban az első emeleten található.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. | Telefonszám: 06 25/520-777 | E-mail: ercsi.efi@gmail.com
Honlap: http://ercsirendelo.hu/EFI.html
Nyitvatartás: hétfő, szerda: 9-18 óráig | kedd, csütörtök, péntek: 9-17 óráig
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
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MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS
A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA
DIÁKJAINAK MÁRCUIS 15-I ELŐADÁSA
RAGYOGTA BE AZ 1848-AS MEGEMLÉKEZÉST

Bevallom, amikor tudomásomra jutott, hogy hatodikos
diákjaink a Garabonciás együttes és az ELTE Művelődéstörténeti tanszékének docense, Tőkéczki László előtt
állnak színpadra egy viszonylag hosszú előadással, kételyek merültek fel bennem. Tudnak-e, képesek-e olyat
mutatni még oly tehetséges gyermekeink, ami nem csak
felvezetője a város 1848-as megemlékezésének, hanem
több annál. Ilyetén gondolataim miatt megszégyenülve
követem meg az előadó diákokat és felkészítő tanáraikat
dr. Czikajló Gyulánét és segítőit. A műsor rendezésében,
koreográfiájában és előadásában is méltóan mutatta be
azt a minőségi munkát, amit irodalom és talán színjátszás terén is végez iskolánk. Nem véletlenül telt meg az
aula. Köszönjük a felemelő és megható műsort!
| Nagy Árpád

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Gyere a könyvtárba, ez az olvasás fellegvára”
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0047
Bács Ferenc Jászai-díjas érdemes művész, a Magyar Köztársaság Kiváló művésze
Színek az életemből c. önálló estet adott Martonvásáron március 21-én, a Költészet
Világnapján.
Élményekben gazdag hangulatos egy órás előadásnak lehettek tanúi a jelenlévők.
A My Fair Lady szeretetreméltó Higginse, Brinkmann professzor, Micimackó Tigrisének
és a Gyűrűk Ura Gandalfjának magyar hangja, megkapóan, stílusosan és vidáman
szemezgetett életének főbb mozzanataiból.
S ha már költészet napja, József Attila, és
Wass Albert legszebb versei is felcsendültek
a programban.
| Zsohár Melinda
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