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SPORTFEJLESZTÉSEK

2015. január 29-én (csütörtökön)
18 órakor Martonvásár Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete közmeghallgatást tart.

„...több mint 600 millió forintnyi
vállalati támogatáshoz jutunk (...)
Ehhez adódik hozzá az a 300 millió
forintos kormányzati segítség...”

...megnyílt a lehetőség a
sporttelep fejlesztése, valamint
a sportcsarnok építése előtt,
mindkettő megvalósulhat.

04. oldal

15. oldal

Jó? Nem jó?
A tesztidőszak elindult, január 1-től új, megyei
matrica is vásárolható.

Labdarúgás
U15-ös csapatunk a bajnokságban veretlenül 90
rúgott és 5 kapott góllal az élen áll.

08. oldal
Beethoven-ünnepély!
December 16-án ünnepi műsorral emlékeztek meg iskolánk tanulói és tanárai
Ludwig van Beethovenről, iskolánk névadójáról

ESEMÉNYEINK
JAN. 19.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB

JAN. 31.

17.00 órakor
Rendezvényközpont

KÖNYVKLUB

10.00 órától 11.00 óráig
MŰVÉSZETI ISKOLA TEHETSÉGNAP

12:30 órától 16.30 óráig
JAN. 22.

JAN. 23.

ÖKUMENIKUS IMAEST

TÁNCHÁZ KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

18.00 órakor , Rendezvényközpont

16.30 órától 01.00 óráig
Rendezvényközpont

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Csáky Pál: „Hit és hűség” színpadi játék

FEBR. 6.

19.00 órakor
Rendezvényközpont
JAN. 24.

JAN. 24.

17.00 órakor
Rendezvényközpont

TERMELŐI VÁSÁR

07.00 órától 12.00 óráig
BŰNMEGELŐZÉSI NAP
08.00 órától 13.00 óráig
KÖNYVKUCKÓ
09.00 órától 12.00 óráig
FÚVÓSZENEKAR NYILVÁNOS PRÓBA
10.00 órától 12.00 óráig
Rendezvényközpont

FEBR. 7.

EGÉSZSÉGNAP

FEBR. 12.

KINCSKERESÉS az Óvodamúzeumban és
a könyvtárban, kézműves foglalkozás

10.00 órától 12.00 óráig
FEBR. 7.

Szent László Regionális Tagóvoda
JÓTÉKONYSÁGI BÁL

18.00 órakor
Rendezvényközpont

09.00 órától 12.00 óráig

Dance Stúdió Nagy-Kuthy
NYILVÁNOS TÁNCBEMUTATÓ

16.00 órától 19:30 óráig
Rendezvényközpont

Beethoven Általános Iskola
JAN. 29.

FIATAL TEHETSÉGEK KOMOLYZENEI
KONCERTJE

KÖZMEGHALLGATÁS

18.00 órakor
Rendezvényközpont

FEBR. 14.

INTERAKTÍV FÚVÓS FARSANGI KONCERT
Közreműködik: Dance Stúdió Nagy-Kuthy

16.00 órakor
JAN. 30.

JAN. 30.

TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

KAKAÓ BULI
ovisoknak és alsó tagozatosoknak

17.00 órakor

17.00 órától 19.00 óráig

Városháza

PARTY felső tagozatosoknak

NYUGDÍJAS KLUB PÓTSZILVESZTER

16.00 órakor
Rendezvényközpont

19.00 órától 21.00 óráig
DISCO, a zenét pörgeti Dj. Asker
21.00 órától 02.00 óráig
Rendezvényközpont

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart a Rendezvényközpont színháztermében. Megjelenésükre feltétlen számítunk!

A KÖZMŰVELŐDÉSBEN
DOLGOZÓK
KÖSZÖNTÉSE
Január 22-e nem kizárólag a Magyar Kultúra
Napja, hanem azoké az embereké is, akik a
közművelődésben szolgálják a közösségeket.
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Városunk Képviselő-testülete és a martonvásári emberek nevében szeretném megköszönni Pfiffer Zsuzsanna igazgató
asszonynak, Oroszné Pál Mónika igazgatóhelyettesnek,
Tóth Andrásné Mártinak, Endrődi Annának, Hambalkó
Katalinnak, Szekeresné Gaál Gabriellának, Vajda László
Botondnénak, Kiss Gergőnek, Miklós Gergőnek, Nagy
Árpádnak és segítő munkatársaiknak, Kelemen Klaudiának, Lizák Liának, Vabrik Dorinának, Berta Attilának,
Majer Bálintnak, hogy egész évben keményen dolgoznak városunk kulturális életének megszervezéséért. A kultúra igazi
közösségteremtő erővel bír, ezért mindenkit arra bíztatok,
hogy találkozzunk a BBK rendezvényein! | Horváth Bálint
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
A Karácsony előtti napokat mindannyian a várakozás kellemes élményével éltük meg. Remélem, családi, baráti és egyéni
terveink, vágyaink nagyrészt teljesültek.
Az elmúlt év utolsó napjait a város vezetőiként is bizakodó
váradalommal éltük és dolgoztuk végig. Örömmel tájékoztatom olvasóimat, hogy munkánk ezúttal sem volt eredménytelen! Az év utolsó napján fejeztük be újabb városfejlesztési
tervünk előkészítését, aminek eredményeként több mint 600
millió forintnyi vállalati támogatáshoz jutunk az idei évben.
Ehhez adódik hozzá az a 300 millió forintos kormányzati
segítség, melyről ugyancsak az esztendő végén született
döntés. A két támogatás kapcsán mindannyiunk nevében
szeretnék köszönetet mondani Tessely Zoltánnak, parlamenti képviselőnknek, L. Simon László államtitkár úrnak
és Lengyel Attilának, a Hungrana Zrt. vezérigazgatójának.
Ha hozzávesszük az önkormányzat által megtakarított 200
milliót, megállapíthatjuk, hogy a most induló öt éves ciklust több mint 1 milliárd forintnyi beruházási forrással
tudjuk indítani.
Természetesen a fejlesztési irányokat tekintve, ahogyan
azt az elmúlt évben Önökkel folytatott konzultáció eredménye jelezte, konk rét elképzelések kel rendelkezünk .

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
A 2014. december 16-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalt és elfogadott előterjesztések:
Javaslat a háziorvosok feladat ellátási szerződésének módosítására, melynek értelmében a rendelési idők a
következők szerint alakulnak:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Dr. Czikajló Gyula

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola

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

08.00
13.00
08.00
14.00
08.00

Terhes tanácsadás:
szerda		
13.00 - 14.00

csütörtök
13.00 - 14.00

Helyettesítéses napokon:
szept. 1. és máj. 31. között: 13.00 - 17.00
jún. 1. és aug. 31. között: 08.00 - 14.00
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- 11.00
- 17.00
- 11.00
- 17.00
- 11.00

A fő cél gyermekeink, a fiatal nemzedék tanulási, képzési,
egészségmegóvási és sportolási lehetőségeinek biztosítása,
bővítése. Városunk abban a szerencsés és egyben felelősségteljes helyzetben van, hogy egyre több gyermekünk születik.
Az óvoda elmúlt években történt bővítése után kinőttük iskolánkat is, kicsinek bizonyul a tornaterem és megérett a
fejlesztésre a sportpálya és környéke is. Ennek megfelelően
úgy döntöttünk, hogy belevágunk az iskola bővítésébe, aminek része lesz egy új, a mindennapos testnevelést is szolgáló, kézilabdás fiataljainkna k és minden spor tolni vág yó martonvásárinak otthont adó sportcsarnok megépítése,
a sporttelepen pedig egy műfüves labdarúgó pálya és hozzá
kapcsolódóan teljesen új, modern öltöző épület.
A beruházásokkal párhuzamosan szeretnénk biztosítani
az iskola és óvoda körüli közlekedés feltételeinek javítását,
a parkolási lehetőségek bővítését és a környező utcák átjárhatóságának fokozását.
Természetesen a megvalósítás tartalmáról, ütemezéséről,
ugyanúgy ahogy az elmúlt években is tettük, folyamatosan
tájékoztatni szeretnénk Önöket és igényt tartunk ötleteikre,
javaslataikra. Erre az első kitűnő alkalom a januári közmeghallgatáson adódik, ahol a konkrét tervekkel is lesz mód
megismerkedni.
Várjuk Önöket január 29-én a BBK Központ színháztermében!
| Dr. Szabó Tibor • polgármester

Javaslat a Brunszvik-Beethoven Központ és a Brunszvik
Teréz Óvoda alapító okiratának módosítására hozott 2014.
november 25-i képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára; a Mustang Sportegyesület támogatására; a
„Martonvásárért” Alapítvány pénzügyi beszámolójának és
támogatási maradványösszeg megtartása iránti kérelmének elfogadására; a Martonvásári Kulturális Egyesület
késedelmi kamat fizetési kötelezettségének elengedésére; a
Martongazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására,
továbbá a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás támogatására.
Javaslat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerének felülvizsgálatára. A hivatalban továbbra is három osztály működik, de azok elnevezése igazodik a megváltozott bizottsági struktúrához. (Gazdasági
Osztály, Humán Szervezési Osztály és Műszaki Osztály)
A további államigazgatási átszervezések következtében elképzelhető, hogy hosszabb távon csak két osztály marad.
Jelenleg minden osztályon két-két csoportban dolgoznak
a munkatársak, létrehoztuk a pénzügyi és az adócsoportot,
a szervezési és az igazgatási csoportot, valamint a városmenedzsment és az építéshatósági csoportot. A létszám az
elmúlt években csökkent és ez a tendencia folytatódik.
Javaslat a Brunszvik-Beethoven Program és Cselekvési
Terv elfogadására. Ez az alapdokumentum a BrunszvikBeethoven Kulturális Központ intézményünk céljait, feladatellátásának kereteit, konkrét teendőit határozza meg, hogy
megkönnyítse az intézmény munkatársainak munkavégzését, valamint a város vezetésének ellenőrzési és irányítási
feladatait. A dokumentum a www.martonvasar.hu oldalon
elérhető. 		
folytatás a következő oldalon ->
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HÍREK, TÁJÉKOZTATÁSOK

A pályázatainkról:
Elnyertük a városháza tetején kiépítendő napelemes
rendszerre benyújtott pályázati forrást (20,5 millió Ft, 100
%-os támogatottság). Köszönet Balikó Adrienn segítségéért, valamint a Martongazda Nonprofit Kft. közreműködéséért, hiszen a pályázatot a cégünkön keresztül nyújtottuk be.
A szennyvízhálózat és tisztító fejlesztését célzó pályázatunk – az új kiírás értelmében - 2015-ben kerül újra
beadásra azzal, hogy a forrás a martonvásári agglomeráció
fejlesztésére célzottan rendelkezésre áll. A megvalósításra
2016-2017-ben kerülhet sor. A Szent László út menti lakóparkot érintő hálózatbővítésről, a szükséges befizetések mértékéről az érintetteket az idei év során részletesen tájékoztatjuk.
Elnyertük a sportpályán megvalósításra kerülő új öltözőépülethez szükséges Társasági-adó (TAO) keretet az MLSZ
jóváhagyásával (pályázó: MartonSport Nonprofit Kft.).
Elnyertük az iskola mellett megépítendő új tornaterem (sportcsarnok) felépítéséhez szükséges pénzügyi keret 70 %-át (TAO)
a Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyásával. (pályázó:
MartonSport Nonprofit Kft.). Az új tornateremre (sportcsarnokra) a mindennapos testnevelésóra miatt is óriási szükség
van, hiszen egyszerre 4 osztálynak kell helyszínt biztosítanunk.
A TAO forrást egy Fejér megyei nagyvállalat - melynek
vezetője Martonvásáron él - teljes egészében felajánlotta,
így „csak” az önrészeket kell városunknak megfinanszírozni.
(Erre a források rendelkezésre állnak, illetve rendelkezésre
fognak állni). Azt gondolom, ha most nem élünk a lehetőséggel, az elkövetkező évtizedekben nem lesz lehetőségünk
ezekre a régóta igényelt fejlesztésekre, hiszen a partnercég
egyszeri és több, mint 600 millió Ft célzott felajánlásáról van
szó. Közösségünk nevében köszönöm!

Kormányzati támogatásban részesültünk iskolánk és
művészeti iskolánk fejlesztésére, valamint kiegészítő
önkormányzati támogatást is kapott településünk.
A fejlesztéseket energetikai racionalizálásokkal párhuzamosan kívánjuk végrehajtani, hogy a fenntartási költségek ne növekedjenek jelentősen a most meglévőkhöz képest.

ÜRÖM AZ ÖRÖMBEN:

Városunk gazdálkodásában továbbra is kettősség tapasztalható. Egyrészt a forrás-bevonási képességünk továbbra
is kiváló, de a működési-üzemeltetési költségvetésünkben
hiány mutatkozik. Ezért javítanunk kell az adófizetési morálon és újabb adózókat (vállalkozásokat) kell településünkre
hozni. A célzott fejlesztési források továbbra sem fordíthatók
pl. útépítésre, még ha tudjuk is, hogy erre óriási szükségünk
volna. Ezzel együtt megpróbálunk minden évben egy-egy útszakaszt megújítani, ahogy tettük az elmúlt években is.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Ezen a területen is sikerült előrelépnünk, a korábban lakóparknak tervezett 10+1,5 hektáros területet a tulajdonos
egyetértésével átsoroltuk gazdasági övezetbe. Így a vasút
melletti területen kisebb csarnokok, termelő beruházások
valósulhatnak meg a most zajló uniós ciklusban. A vasúti
pálya másik oldalán szintén magánberuházó 4,7 hektárnyi
gazdasági területen kíván csarnokokat építeni.
A fejlesztések részleteiről, további tervezett beruházásokról, a 2015-ös adózási szabályokról és a város
költségvetéséről hamarosan minden részletre kiterjedően tájékoztatjuk Önöket!
| Horváth Bálint • alpolgármester

FELNŐTT
HÁZIORVOSOK
FELADAT ELLÁTÁSA

Amint az olvasható a képviselő-testület üléséről készült beszámolóban, a háziorvosok feladat ellátási szerződésének
módosítását fogadta el a testület. Erre azért volt szükség,
mert a szerződést a jogszabályi előírásokkal összhangba
kellett hozni.
A szerződés lényeges elemei:
1. A rendelési idő változatlan.
2. Mindkét háziorvos esetében meghatározásra került a terhes tanácsadási idő (Dr. Czikajló Gyula szerdán 13 órától,
Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola csütörtökön 13 órától).
3. Ügyeleti időn kívül (hétköznap 8 és 16 óra között) az ügyeleti telefonon (06-30-956-4597) a házorvos sürgős esetben
elérhető.
4. A helyettesítésről legalább 24 órával korábban értesítés
történik (rendelőnél kifüggesztés, illetve az Önkormányzat
tájékoztatása).
5. A helyettesítéses napokon szeptember 1. és május 31. között mindig délután (13 és 17 óra között), június 1. és augusz-
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tus 31. között mindig délelőtt (8 és 14 óra között) van rendelés.
Ezekkel a főbb elemekkel megbízható, kiszámítható feltételek között folyhat a háziorvosi ellátás. A helyettesítés azért
így történik, hogy könnyen követhető legyen és lehetőleg
senki ne maradjon a naponta váltakozó időpontok miatt ellátatlanul. Fontos kiemelni azt is, hogy a délutáni rendelési idő
17 óráig való megtartása elsősorban a munkába járók érdekeit szolgálja, kérjük ezért, hogy aki megteheti, inkább a délután első felében keresse fel orvosát.
Reméljük, hogy ez a némileg megváltozott rendszer minél
kevesebb fennakadással tud majd működni. Várjuk azonban,
hogy javaslataikat, észrevételeiket írásos formában juttassák el Önkormányzatunkhoz.
| Kuna Ferenc
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JÓ? NEM JÓ?

A MEGYEI MATRICARENDSZERRŐL
MARTONVÁSÁRI SZEMMEL
2015. január 1-jétől a megszokott heti (10 napos), havi és
éves matricák mellett új, megyei matricát is vásárolhatok.
Ez számomra annyit jelent, hogy megyénken belül 5000 forintért egész évben használhatom az autópályákat. Mivel
több alkalommal járok Budapestre és Székesfehérvárra, ez
további 5000 forintot jelent, hiszen a Pest megyei matricára
is szükségem van.
Bevallom, idén a családi költségvetésbe beterveztük a kb.
43 ezer forintos éves matrica díját, pontosan amiatt, hogy
a heti matricákat ne kelljen vásárolni. Így látszólag 33 ezer
forint megtakarításunk lenne, ami nem jön rosszul a családi
kasszának. Viszont, ez csak látszólagos nyereség, mivel éves
szinten 4-5 alkalommal távolabbi célok felé veszem utamat,
ha kirándulunk a családdal, vagy látogatóba megyünk rokonokhoz, ismerősökhöz. Ilyen esetben heti matricát váltva
ez várhatóan max. 15 ezer forintot jelent. Levonva a 33-ból
mintegy 18 ezer forint marad a családi kasszában, és nem
egyszerre terhel a 43 ezer forintos kiadás.
Jól jártam az új rendszerrel? Igen.
Közben meg azon gondolkodom, hogy az autóm 90 km/h-s
sebességnél, kb. 5,5-6 liter benzint fogyaszt 100 kilométeren.
Ha ezután többet használom az autópályákat, ott pedig 130

km/h-s sebességgel vezetnék majd, amelynél kb. 8 litert
fogyaszt az autóm, akkor…?
Vagyis matrica ide, megtakarítás oda, a fogyasztáson, ha
nem száguldozom autópályán (sem), többet takaríthatok
meg, mint akár egy „régimódi” 43 ezer forintos éves matrica.
További információk a www.nemzetiutdij.hu oldalról:
„A korábbiak mellett a megyei matrica és más új matricatípusok a szokott értékesítési csatornákon válthatók meg: a
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain, a
határátkelőknél meglévő viszonteladói értékesítési pontokon,
az ematrica.autopalya.hu weboldalon, valamint a viszonteladók jelentős részénél, így a Mol, Shell, Agip töltőállomásokon. Február elsejétől minden eddig megszokott értékesítési ponton meg lehet majd vásárolni az új matricákat.
Díjmentesek kizárólag a következő szakaszok maradnak:
• az M0 autóút 1. sz. főút M5 autópálya közti szakasza
• az M0 autóút 4. sz. főút és M3 autópálya közti szakasza
• az M0 autóút 11. sz. főút és a 2. sz. főút közti szakasza
• valamint az M31-es autópálya teljes szakasza
Az új rendszerben megyei térképek segítenek eligazodni,
ezeknek köszönhetően az autósok felmérhetik, mely úthálózati szakaszokon jogosultak egy adott megyei matricát
használni. A térképek elérhetők, letölthetők a kormany.hu, a
nemzetiutdij.hu és az utinform.hu weboldalakon.”
| Nagy Árpád

FIGYELEM!
Azok az autósok, akik a díjköteles sza k a szok at janu á rban m at r ica nél k ül
h a s z n á ljá k ( h a s z n á lt á k),
mente sülhetnek a 14 . 875
forintos pótdíj megfizetése
alól, ha legkésőbb február
végéig a NÚSZ Z r t. ügyfélszolgálati irodájában a szolgáltatási díj megfizetése
mellett (1.470 Ft) az adott
szakaszra érvényes megyei
vag y országos éves matricát váltanak.
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NÉPTÁNC

FÚVÓS PERCEK
Milyen a fúvószene? Pörgős, ritmusos, impulzív és megindító.
Ha kíváncsi rá, mi zajlik a kulisszák mögött, jöjjön el január
24-én, szombaton délelőtt 10-12 óra között a zenekar nyilvános próbájára. Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat, fiúkat s
lányokat, anyukákat és apukákat, nagymamákat és nagypapákat. A jókedv és a jó muzsika garantált! Ne hagyják ki!
További információk: fuvosok@martonvasar.hu, 06 30/500-2290
2015. február 14-én 17 órától Farsangi koncertet tartunk, közreműködik a Dance Stúdió Nagy-Kuthy.
Belépés ingyenes, de adományokat elfogadunk!

KÖNYVSAROK
Kedves Olvasó Diákok!
Ebben az évben Könyvbarát Klubot indít a könyvtár érdeklődő tanulók számára! Időpont: havonta egy alkalommal,
szombat délelőtt 10:00-tól 11:00-ig.
Első alkalom: január 31.
Érdeklődni a könyvtárban személyesen, vagy a 22/460-039-es
telefonszámon lehet.

KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS:
hétfő: 		
kedd-péntek
szombat:
elérhetőség:
e-mail: 		

zárva
12-18 óra
09-12 óra
06 22/460-039
konyvtar@martonvasar.hu

Könyvtárunk januártól minden héten bemutatja a legújabb
kölcsönözhető könyveket, dvd-ket.
Kérem figyeljék az intézmény honlapját a www.bbkozpont.hu
2015. február 7-én délelőtt 10-12 óra között Farsangi Kézműves foglalkozást tartunk családoknak.
FORUM MARTINI / 2015. JANUÁR

A 35 éves Százszorszép Táncegyüttes 2015. április 17-ei
és 18-ai gálaműsorának stílusgyakorlat próbái januárban
indulnak. Az egykori táncosok részvételével az alábbi koreográfiákat tervezzük színpadra állítani: magyarbődi karikázó, széki legényes, szatmári-, mezőkölpényi-, dél-alföldi,
rimóci- és rábaközi táncok, valamint a „Román-kerék”.
Ez alkalomból ismét szeretnénk felhívni minden kedves
érdeklődő figyelmét, hogy a jubileumi műsorral kapcsolatos
információk a Százszorszép Táncegyüttes közösségi
és hivatalos oldalán (www.szazszorszep.hu) folyamatosan, képekkel illusztrálva frissülnek.
Leendő nézőként, esetleg egykori táncos szülőként vagy csupán néptáncot, népzenét kedvelőként is érdemes ellátogatni
az említett internetes oldalakra, mert a hasznos információkon kívül egyéb, Martonvásáron megrendezésre kerülő
néptáncos eseményről is tájékozódhatunk.
| A szervezők

TÁNCHÁZ PROGRAM
16:30-17 óráig Ovisok tánca Tartja: Endrődi Anna Sára
17-18 óráig Netz Táncprodukció Interaktív zenés táncos
előadás a téli ünnepkör jegyében
18-19 óráig Táncház (nemcsak) gyerekeknek
19-01 óráig Táncház bárkinek
Zenél: Csőgör Róbert és növendékei

MÚZEUMI HÍREK
2015. február 7-én délelőtt 10-12 óra között „Farsangi
kincskeresés a múzeumban” címmel tar tunk interaktív foglalkozást gyerekeknek.
Az óvodamúzeum nyitva tartása:
hétfő: 			
zárva
kedd-péntekig 		
10-16 óráig
szombat-vasárnap
11-17 óráig
elérhetőség: 		
06 22/460-065
e-mail: 			
ovodamuzeum@martonvasar.hu
Információs Pont:
bbkinfopont@martonvasar.hu
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BEMUTATKOZIK A
BBK KÖZPONT
MÁSODIK EMBERE
Oroszné Pál Mónika vagyok,
egy szerencsés ember.
Szerencsés vagyok, mert amikor dolgozom, szinte a hobbimnak élhetek, ott dolgozhatok, ahol élek, és azokért, akiket
ismerek és szeretek.
A Szegedi Egyetemen végeztem kommunikáció szakon,
tanulmányaimat követően, a martonvásári párommal
Budapestre költöztünk, ahol a rendezvényszervezés beszippantott, foglyul ejtett, és nem eresztett 6 éven át.
A családalapítást csakis Martonvásáron tudtuk elképzelni,
így ide költöztünk most már több mint 10 éve. Igazán szerencsés vagyok, mert két csodálatos kislányom született, a
velük eltöltött itthoni évek felejthetetlenek.
És kivételesen szerencsés vagyok, mert amikor gyermekeim
óvodába kerültek, új korszak született Martonvásár életében,
és az enyémben is. Új épülettel, ami mára már második
otthonom, harmadik gyermekem, a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ, fantasztikus emberekkel, új barátokkal,
kiscsaláddal, munkatársakkal.
A helyi rendezvények koordinálása a fő feladatom, és mindent megteszek azért, hogy kis csapatunkkal együtt a lehető
legszínesebb palettát tudjuk majd nyújtani a kultúra világából

Oroszné Pál Mónika a BBK Központ
igazgatóhelyettese, rendezvényszervező.
a martonvásáriaknak, a kisgyerekektől a fiatalokon át, apáknak és anyáknak, nagypapáknak és nagymamáknak. Az igazi
magas kultúrától a könnyed szórakoztatásig.
Bízom benne, hogy az önkormányzat és a BBK Központ bizalmát munkámmal meg tudom hálálni, és egy napon úgy
gondolják, hogy jó döntést hoztak, mer t van egy szín a
palettán, amit én tehettem oda.
Nagyon számítok, számítunk Önre is, kedves olvasó. Ötletei,
igényei, építő kritikája nélkülözhetetlen segítség rendezvényeink létrehozásában, hogy tudjuk jó színeket használtunk-e arról a bizonyos palettáról.
Rendezvénnyel kapcsolatban kérem, forduljon hozzám bizalommal a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ elérhetőségein, vagy a rendezveny@martonvasar.hu e-mail címen.
| Oroszné Pál Mónika

MAGYAR
KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül bemutatásra Csáky Pál „Hit és hűség” című színpadi játéka a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központ színpadán.
A Hit és hűség – történelmi visszapillantás 1889-1989 a
címe annak a színpadi játéknak, amely Csáky Pál politikus, író „ Pacsirta éneke“ c. kisregénye alapján készült.
A háromszereplős darabot Boráros Imre Kossuth-díjas
színművész vitte színre. A darab lényegében egy sűrített
szlovákiai magyar történelem.
A történet részei többé-kevésbé ismerősek a nagyközönség
számára, talán ami újszerű – vagy a fiataloknak, a történelem iránt kevésbé fogékonyaknak teljesen új – az, ahogy ezt
összefűzték. A darabban a szerző egy öt generációra visszanyúló felvidéki családregény formájában mutatja be, hogy
nekünk, magyaroknak szerves, több mint egy évezredre
visszanyúló történelmünk van ott, azon a területen.
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2015. január 23-án a Rendezvényközpontban
kerül színpadra a darab.
A darab szereplői:
• Boráros Imre Kossuth-díjas színművész
• Petrécs Anna
• Tarics Péter
Technikai munkatárs: Hanzsér Árpád.
| Forrás: DÉ, Felvidék ma
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„SÜT A PÉK, SÜT A
PÉK KENYERET…”
November 25-én reggel minden Katica csoportos kisgyermek
nagyon izgatottan érkezett az Óvodába. Napok óta készültünk erre a kirándulásra. Az a megtiszteltetés ért bennünket,
hogy meghívást kaptunk a Törökbálinti Auchan Áruházba,
ahol egy fantasztikus áruházi pékséglátogatáson vehettünk
részt Barnáné Weszeli Zsuzsa és Barna Zoltán révén.
Amint megérkeztünk az áruházba, szeretettel invitáltak
bennünket az Izgiland játszóházba, ahol 3 óra önfeledt játékra volt lehetőségünk. Ez idő alatt megismerkedhettünk
Dobos Krisztián Pékség Managerrel, aki csoportunk felét
elcsábította a pékségbe. A gyerekek fehér kötényeket és papír
sapkát kaptak, majd lépésről - lépésre betekintést nyerhettek
a kenyérkészítés rejtelmeibe. Kelt tésztából készíthettek kalácsot, kiflit, vagy éppen amit szerettek volna. Látogatásunk
végén az elkészült remekművek bekerültek a kemencébe és
nemsokára meg is sültek. Meglátogattuk a cukrászüzemet
is, ahol finom süteménnyel kínáltak bennünket, miközben
láthattuk, hogyan készül a feketeerdő torta. Ez alatt a cso-

MEGMENEKÜLT
MIKULÁS!
Bizonyára sokan nem értesültek még róla, hogy Mikulást a
Fővárosi Törvényszéken perbe fogták és iskolánk 5.b osztályos tanulóinak köszönhetjük, hogy a 2015-ös évet mégis
munkával töltheti majd.
Hogy mi is történt pontosan, azt három szem- és fültanú
beszámolójából tudhatjuk meg.

Nyílt nap a törvényszéken

Páran az osztályból a Fővárosi Törvényszéken töltöttük a
Mikulás-napot. Remek programok voltak, kézműveskedés,
zenés előadások… Kis csapatunk is vicces műsorral készült,
hogy bemutassa a többi látogatónak. A Mikulást fogtuk
perbe, mert úgy tudtuk, hogy átengedte a szán vezetését a
„tejittas” Rudolfnak.
Nagyon jól szórakoztunk egész nap. Aki teheti, látogasson el
jövőre egy ilyen nyílt napra!
Tomi és Maxi
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port másik fele a játszóházban tölthette el az időt, majd ők
is végiglátogatták a pékséget és a cukrászdát. Kimerülten, de
élményekkel gazdagon tértünk vissza az oviba, ahol a finom
ebéd után mindenkinek jól esett a délutáni alvás.
Köszönjük a z Auchan Á r uhá zna k a meghívást, Dobos
Krisztiánnak az élvezetes előadást és a Barna családnak
a közreműködést!
| Riczuné Illyés Katalin és Buza Virág
Katica csoportos óvó nénik

A törvényszéken jártunk

Pár nappal indulás előtt tudtam meg, hogy néhány osztálytársammal együtt december 6-án szerepelni fogok a
Mikulás-per c. darabban a Fővárosi Törvényszéken. Amikor
odaértünk, nem hittem a szememnek, hogy ilyen gyönyörű
épületben lehetek. Bevezettek minket egy terembe, ott kaptunk inni-enni, és már mentünk is felkészülni. Próbáltunk,
ami nagyon vicces volt. Igazi mikrofonokba beszélhettünk,
utána meg mikulásos dalt énekeltünk. Végül visszamentünk
a terembe, miközben néhány szereplő arcát kifestették. Ezután felvehettük a valódi bírósági talárjainkat. Mézeskalács
őrmesternek még rendőrruhája is volt.
Közben nagyon izgultunk, mi lesz, ha elrontjuk, de végül nagyon jól sikerült. A vád az volt, hogy a Mikulást azzal gyanúsították meg, hogy átengedte a vezetést a „tejittas” Rudolfnak. A tanúnak Mézeskalács őrmestert, Tejbetök szakértőt,
Rudolfot és Torkos Manót idéztük be. Vallomásaikból az derült ki, hogy a Mikulás egyáltalán nem engedte át a szánt,
sőt, Rudolf is csak indulás előtt evett meg egy kis tejcsokiból
készült mikulást. Az addig előzetes letartóztatásban lévő
Mikulást, így szabadlábra helyezték, ezért a műsor után még
sok-sok ajándékot is kaptunk „Miki bá”-tól.
Orsi
A szereplők a Beethoven Általános Iskola 5. b osztályának
következő tanulói voltak: Bíró: Bordás Tamás, Mézeskalács őrmester: Horváth Zsüliett, Mikulás: Mikulás, Rudolf:
Lazók Blanka, Ülnök1: Nagy Bálint, Ülnök2: Vasvári
Tamás, Ügyész: Borostyán József, Tejbetök szakértő: Virág
Maxim Rómeó, Torkos Manó: Hersics Anna, Védőügyvéd:
Nagy Orsolya
Felkészítő tanáruk: Kisdi Gergelyné, Anna néni
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BEETHOVEN-ÜNNEPÉLY

December 16-án iskolánk névadójának születésnapjára emlékeztünk

Az iskolai ünnepély
az elsősök fogadalomtételével kezdődött.

FÉLÉVI SZÁMADÁS

A téli szünet előtt több házi, területi és országos
versenyen is részt vettek tanítványaink.
A IX. „FÜLEMÜLE” Országos Népzenei Fórumon
Vajda Róza (5.b) a szólóénekes kategóriában kiemelt nívódíjban részesült.
Budapesten, a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett „REGÖSÖK HÚRJÁN” Országos Vers-és Prózamondó Találkozó gáláján Nagy Robin Zoárd (8.c) arany,
Rezessy Júlia (6.a) és Seress Attila (7.b) bronz minősítést
kapott.
A megyei német szépkiejtési versenyen, Székesfehérváron Fekete Aliz (8.a) első, Urschler Anna Sára (7.b) második helyezést ért el.
Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium területi matematika-fizika feladatmegoldó versenyén Sulyok Bence
8.a osztályos tanulónk második helyezést ért el, így a gimnáziumi felvételin a matematika tagozat szóbeli vizsgarészére
a maximális 50 pontot kapja majd.
Ugyancsak Érden, a területi kémiaversenyen Dohárszky
Andrásnak (8.a) a negyedik helyezést sikerült megszereznie.
A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium területi matematikaversenyén a martonvásári
gyerekek a következő helyezéseket érték el korosztályukban:
V. hely: Mednyánszky Erzsébet (3.b), IV. hely: Gábor Donát
(5.b), V. hely: Nagy Orsolya (5.b), II.hely:Gábor Ákos (6.b),

Az emlékműsort Bodóné Polányi Tünde és
Rezessyné Zsoldos Erika szerkesztették, a szereplők
a 7.b osztályosok és az iskolai kórus tagjai voltak.
III. hely: Sachs Róbert (6.a), II. hely: Gábor Márton (7.b),
V. hely: Baczoni Ádám (7.b), II. hely: Sulyok Bence (8.a):
A Zrínyi Ilona matematika házi versenyen legjobb
helyezést elérő tanulók képviselik majd iskolánkat Székesfehérváron, a megyei versenyen. A továbbjutók a következők:
3. évfolyam: I. Mednyánszky Erzsébet 3.b
II. Lazók Petra 3.b III. Vida Bori 3.b		
4. évfolyam: I. Kozári Réka 4.b
II. Kazsimérszky Nóra 4.a III. Kiss-Blészer Jázmin 4.b
5. évfolyam: I. Nagy Orsolya 5.b II. Szabó Barnabás 5.a
III. Gábor Donát 5.b			
6. évfolyam: I. Gábor Ákos 6.b II. Kardos Petra 6.b
III. Sachs Róbert 6.a			
7. évfolyam: I. Gábor Márton 7.b II. Süle Barnabás 7.a
III. Baczoni Ádám 7.b			
8. évfolyam: I. Sulyok Bence 8.a II. Szeifert Levente 8.b
III. Bitó Kitti 8.a
A „Szép Magyar Beszéd Verseny” iskolai fordulója az
alábbi eredménnyel zárult:
5. évfolyam: I. Boriszov Tímea és Herlinger Kata (5.b)
II. Prosser Natália (5.a) III. Horváth Celina (5.c)
6. évfolyam: I. Rezessy Júlia (6.a) II. Nemes Gáspár (6.b)
III. Hamary-Márkus Viktória (6.b)
7-8. évfolyam: I. Rezessy Lili (8.a) II. Nagy Cintia (8.b)
és Riczu Noémi (8.c) III. Fekete Aliz (8.a) és
Tomai Kamilla (7.b)

KARÁCSONYI HANGULATBAN
A decemberi utolsó tanítási napon iskolai ünnepéllyel köszöntöttük a közelgő Karácsonyt. Az ünnepi hangulat megteremtéséről a negyedikesek gondoskodtak. A szép versek
után a régi, szívhez szóló mese, Andersennek a kis gyufaárus
lányról szóló története elevenedett meg a színpadon.
Köszönjük a megható pillanatokat a gyerekeknek és a
műsort összeállító tanítóknak: Herlinger Zsuzsannának,
Kovács Árpádnénak és Udvarosné Takács Ágotának.
| Szeidl Hedvig
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az előző négy éves ciklusban a városüzemeltetési és fejlesztési bizottság külsős tagjaként végeztem. Nagyon jó érzés
volt – még, ha részlegesen is – aktív részese lenni az elmúlt
időszak látható fejlesztéseinek. Most talán nagyobb részt
is tudok majd vállalni a közös értékek létrehozásában.
Rövid egyeztetések után 2014. március 13-án létrejött a
MartonSport Nonprofit Kft.
A sportcsarnok ügyében a Magyar Kézilabda Szövetségnek,
a sporttelep fejlesztése érdekében pedig a Magyar Labdarúgó Szövetségnek kellett benyújtani egy-egy pályázatot.
Az első lehetetlennek tűnő feladat az volt, hogy a viszonylag
közelinek tűnő április 30-ai beadási határidőre minden szükséges dokumentumot be tudjunk szerezni (Pl. tervek, építési
engedélyek, költségvetések…).
De nekivágtunk (a pályázással kapcsolatos teendőket
Horváth Bálint hathatós segítségével végeztem el) és a
Mindkét pályázatunkat december végén jóvábeadási határidő napjának délutánjára minden összeállt.
hagyták, így megnyílt a lehetőség a sporttelep
Igaz ugyan, hogy aznap a digitális rendszer sajátosságai mifejlesztése, valamint a sportcsarnok építése
att (egyszerre csak 400 felhasználót engedett be) sokáig
előtt. Mindkettő megvalósulhat Martonvásáron!
csak tanácstalanul ültünk, mert nem tudtunk belépni. Ekkor
megint lehetetlennek látszott a feladat végrehajtása…Végül
A Hungrana Kft. felajánlásának jóvoltából (TAO támogatás)
egy ismerős telefonos „élő adásban” jelzett, hogy ő kilép
mindkét helyszínre az ehhez szükséges anyagi fedezet
MOST, mire mi azonnal nyomtuk a gombot és sikerült! Így
legnagyobb része rendelkezésre áll. A pályázatok finanszíhatáridőre feltölthettük az anyagokat a pályázati felületre.
rozásához szükséges önrész (30%) biztosítását az ÖnkorEzek után vártuk, hogy a szakszövetségek elbírálják az
mányzat vállalta fel.
ügyünket vagy hiánypótlást írjanak ki, de semmi hír nem
Mindennek látható nyomai 2015 őszéig biztosan nem lesznek,
érkezett. Szeptemberben a labdarúgó szövetség illetékesei
mivel a következő lépések a végleges
meglátogattak minket és elmondták a
tervek készítése, engedélyek beszerlehetőségeket és vázolták az akadályozése és a kivitelezői közbeszerzéses páNagyon jó érzés volt – még, ha
kat is. Ezek elsősorban jogi természelyáztatás lesz.
részlegesen is – aktív részese
tűek, és a két éves múlt igazolásának
lenni az elmúlt időszak láthamódjával voltak kapcsolatosak. A helyAz események alakulását kicsit részletetó fejlesztéseinek. Most talán
zet végül úgy oldódott meg, hogy az
sebben személyes nézőpontból kifejtve:
nagyobb részt is tudok majd
összes labd a r úgót a Ma r ton Spor t
Az önkormányzat 2014. márciusának
vállalni a közös értékek létreNonprofit Kft. leigazolta, és így az
elején fogalmazta meg azon szándékát,
hozásában.
MLSZ rendszerében is a MUSTANG SE
hogy az elkövetkező időszakban a
jogutódjává vált. De mindez már desportfejlesztéseket (is) szeretné előtérbe
cember elején történt. Ezek után még a
helyezni. Miután megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy
tervet is kellett módosítani, költségvetést hozzáigazítani egy
miként lehet pályázni ilyen célra, egyetlen járható útnak egy
héten belül. Ekkor megint elhangzott a lehetetlen szó…
saját – döntő részben önkormányzati tulajdonú – cég létrehoEnnek ellenére december 19-én megkaptuk az MLSZ jóváhagyó
zása látszott. Az elképzelések között szerepelt egy sporthatározatát a sporttelep fejlesztésre.
csarnok megvalósítása, valamint a sporttelepre egy új öltöSportcsarnok ügyében egészen decemberig nem kaptunk
zőépület és egy nagyméretű, műfüves labdarúgó pálya
olyan visszajelzést, ami a helyzet előremozdítását segítette
megépítése (a meglévő mellé).
volna, de végül itt is sikerült igazolni a jogutódlást, és végül
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek a cég ügyvea Magyar Kézilabda Szövetség 2014. december 29-én megzetői feladatainak végzésére. Nem kellett túl sokat gondolküldte a jóváhagyó határozatot.
kodnom, mert kapásból olyan érzésem támadt, hogy ezt a
Az már csak a ráadás volt, hogy még 2014-ben a támogatói
feladatot nekem teremtette a jóisten.
utaláshoz egy igazolást is ki kellett hajtanunk a szövetségekAki ismer, tudja, hogy gyermekkorom óta sportolok és mindből, de december 30-ig azt is sikerült elintézni és a múlt évet
ez idő alatt kizárólag Martonvásár színeiben versenyeztem.
teljes sikerrel zárhattuk le. Köszönet mindenkinek, aki hozElőször a kézilabda csapat tagjaként (persze a néptánc és
zásegített bennünket.
egy-két évig a labdarúgás mellett), majd a legutóbbi hat-hét
évben már a helyi öregfiúk labdarúgó csapatának tagjaként.
Az egész történet az alábbi kijelentés igazságáról győzött
Végzettségemet illetően építészmérnök vagyok, szakmai
meg engem: A lehetetlen nem tény, hanem vélemény.
(immár 15 éves) tapasztalatomat a tervezés, a beruházások
Az igazi munka most kezdődik el, bár ez már nem tűnik
lebonyolítása és majdani üzemeltetése terén szereztem. A
lehetetlennek...
helyi közösség támogatása is fontos része az életemnek, amit
| Tóth Balázs

SPORTFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATOKRÓL
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LAKOSSÁGI
BŰNMEGELŐZÉSI NAP
Szervező: Forum Martini Polgárőr Egyesület (FMPE)
Helyszín: Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ, galéria
Időpont : 2015. január 24. reggel 8.00-13.00 óráig

TERVEZETT PROGRAM:

1. helyszín:
Otthonunk védelme a gyakorlatban.
Lakossági bemutató a korszerű mechanikus zárszerkezetekről. Tanácsadás, gyakorlati bemutatók.
Előadó: Subec Ákos, behatolás tesztelő
2. helyszín:
Mit tegyünk, ha behatolnak a telkünkre, épületeinkbe.
Rendőrségi tanácsadás, konkrét helyzetek megbeszélése,
jogi állásfoglalás magyarázata gyakorlati helyzetekben.
Polgárőrség lehetőségei, intézkedések gyakorlati megbeszélése.
Helyszínelési bemutató.
Mi történik a bűnügyi helyszíneken.
Gyakorlati bemutató, kérdések megválaszolása.
Előadó: rendőrségi helyszínelők

3. helyszín:
Mit tehet az állampolgár? Önvédelmi tanácsok, bemutatók. Jogi tanácsok gyakorlati példákon keresztül.
Polgárőrség hatékonyabb együttműködése a lakossággal.
Előadók: Polgárőrség tagjai, Bruck security tanácsadói.
4. helyszín:
Toborzás, fiatalok pályára irányítása.
Életpálya modell ismertetése azon érdeklődőkkel, akik rendvédelmi pályára készülnek.
„Életszagú” élménybeszámolók a mindennapokból.
Előadók: A résztvevők, akik első kézből tudnak hiteles élményekkel szolgálni.
Az esemény célja:
Egy hagyományteremtő rendezvénysorozat elindítása,
mely közelebb hozza az érintett feleket.
A lakosság és a rendőrség, polgárőrség kapcsolatának
javítása. Fiatalabb generáció felé történő valós információadás, mely legyőzheti az előítéleteket, így hivatásként kerül bemutatásra a fiataloknak.

FORUM MARTINI POLGÁRŐR EGYESÜLET
ÉVES BESZÁMOLÓJA:
2014. január 1-től 2014. december 31-ig az egyesület 135
alkalommal vett részt járőrözésben, rendezvény vagy forgalom biztosításban, ezen alkalmak összesen 276 óra Egyesület által nyújtott szolgálati időt jelentettek.
A tagok által nyújtott egyéni szolgálati idő: 510 óra volt.
Köszönjük a tagok aktív részvételét!
További tagok jelentkezését várjuk a 06 30 / 297-5104-es
telefonszámon.			
| FMPE Vezetőség

HONVÉDELMI
KLUB

A 39 M LÖVÉSZEGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN
Egyesületünk, a Magyar Honvédség „katona suli” programjának résztvevőjeként, célul tűzte ki a honvédelem
ügyéhez történő pozitív hozzáállás kialakítását és folyamatos fejlesztését.
Fiatalabb korosztály számára biztosítunk lehetőséget a
katonaélet megismerésére, egy játékosabb formában.
A katonai pályára készülőknek segítséget nyújtunk a továbbtanulásuk előkészítésében. Elméleti, gyakorlati ismereteiket,
fizikai állóképességüket fejlesztjük.
Bemutatkozunk 2015. január 22-én, este 18 órakor, a
BBK Központban. Szeretettel várunk minden érdeklődő
gyermeket és szüleiket.
| Varga György • elnök
FORUM MARTINI / 2015. JANUÁR
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KÖSZÖNET
Mindenkinek nagyon köszönjük a segítséget,
aki munkájával, vásárlással hozzájárult
ahhoz, hogy a vásár ilyen jól sikerült!
A vásár bevétele 396 000 forint volt. A Katolikus Kalásznak 50 000 Ft-ot adtunk, 296 000
forint jutott a kiskorú gyermeküket egyedül
nevelőknek, 50 000 forintot pedig a következő vásár alapanyagára tartalékoltunk.
| Miks Anikó

A HETEDIK ADVENTI
SZERETETVENDÉGSÉG
MARTONVÁSÁRON
Mottó:

„Nagylelkűség nélkül nincs
szeretet a mi földünkön.”
2014. december 20-án volt a hagyományos
Adventi szeretetvendégség Martonvásáron.
Az első alkalom hét éve magánszemélyek: Süle Józsefné
Rózsika, Farkas Erzsébet és Dobos Lajos kezdeményezésére történt. Mi, szervezők finanszíroztuk a rendezvényt,
amelynek híre elterjedt. Ezután megszólítottak bennünket
emberek, mondván, miért nem szóltunk, ők szívesen segítettek volna. A következő évtől megkerestünk üzleteket, vállalkozókat, magánszemélyeket. Szívet melengető élményünk
volt az összefogás, adakozás, ami megnyilvánult már első
alkalommal, és ez a mai napig is tart, sőt a segítők száma
évről-évre szaporodik. Ki természetben, ki készpénzzel támogatja, hogy a meghívottakat minél gazdagabban ajándékozhassuk meg. A múlt évben a szervezők száma is gyarapodott, örömmel fogadtuk magunk közé Kántor Ildikót, aki
addig is sokat segített nekünk.
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat segített a meghívók
kihordásával. 200 ember kapott meghívót. Sokan jöttek el,
akik pedig nem tudtak személyesen részt venni (17 ember),
azoknak eljuttattuk az ebédet.
A támogatóink jóvoltából ez évben is halászlét, székelykáposztát, gulyáslevest készítettünk, friss kenyér, finom süteFORUM MARTINI / 2015. JANUÁR

mények, üdítő italok, forró tea, kakaó, meleg bor kerülhettek
az ünnepi asztalokra. A természetben felajánlott, és a készpénzadományokból vásárolt gyümölcsök, édességek, tojás,
joghurt és egyebek felhasználásával 100 csomagot tudtunk
készíteni. Süle Rózsika ötlete alapján mákos és diós kalács
is sült a „város kemencéjében”. Készült még sült kolbász és
hurka is. Vendégeink a város Adventi koszorújánál hallgathatták meg az alkalomhoz illő, Jézus születéséről szóló szavakat, együtt énekeltek Karácsonyhoz kapcsolódó énekeket.
Ezután vendégeltük meg Őket új helyszínen, a BrunszvikBeethoven Kulturális Központ épületében. Igyekeztünk minél
meghittebb karácsonyi hangulatot teremteni. Az asztalok
karácsonyi díszítést kaptak, a Pápay Ágoston Készségfejlesztő Speciális Iskola növendékeiből álló Ulwila Zenekar pedig
karácsonyi dalokat játszott.
Reméljük, hogy sikerült karácsonyi hangulatot teremteni, és
a jövőben is megvendégelhetjük Adventkor az önhibájukon
kívül nehéz helyzetbe jutott embertársainkat.
Ezúton is köszönjük támogatóink segítségét, sokan voltak,
a segítők névsorát Martonvásár honlapján tesszük közzé.
| A szervezők nevében: Farkas Erzsébet
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JANUÁR 29-ÉN
PÓTSZILVESZTER!

2015. január 08-án tartottuk a Nyugdíjas Egyesület első
délutáni összejövetelét. Megbeszéltük a januári és februári
programjainkat.
Január 29-én tartjuk meg a pótszilveszteri összejövetelünket, zártkörű rendezvény keretében.
Tájékozódtunk távollevő egyesületi tagjaink egészségi állapota felől. Hála Istennek, a távol maradottak egészsége is
rendben van. Bizakodva állunk neki a rendezvényünk szervezéséhez. Egyesületünk nyitott, így várunk sorainkba minden kedves jelentkező nyugdíjast.
| Az egyesület vezetősége

ISTEN ÉLTESSE
A SZIGETI
HÁZASPÁRT!
50 éve házasságot kötött pár Szigeti János és felesége, Klucsik Ilona járult ismét oltár elé, hogy
megerősítsék a köteléket, amely 50 éve tartja egybe
házasságukat.
Hosszan tartó boldogságukhoz gratulálunk és még
sok-sok együtt töltött évet kívánunk nekik erőben,
egészségben, békességben!
| Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

ÖKUMENIKUS IMAEST
A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

Az Ökumenikus Imahét 2015-ben január 18-25. között lesz,
melynek keretében Martonvásáron is
összejövünk, hogy közösen imádkozzunk.
Január 22-én, csütörtökön este 6 órakor
ökumenikus Istentiszteletet tartunk
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban,
melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit
felekezetre való tekintet nélkül.
Az Istentisztelet után szeretetvendégség lesz,
melyhez szendvicset, süteményt, üdítőt
köszönettel elfogadunk.
Az ökumenikus Istentiszteletre felkészülő
énekpróbát tartunk
január 21-én, szerdán este 6 órakor az iskolában,
az énekteremben,
melyre szeretettel várunk minden korosztályt
és hangszereket is!

Schrőder Gyula
római katolikus
lelkipásztor

Süller Zsolt
evangélikus 		
lelkipásztor		
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Bödő Sándor
baptista
presbiter

MEGHÍVÓ
A Tordasi Evangélikus Gyülekezet szeretettel
hív minden érdeklődőt
Lackfi János költő
és Bárdos Júlia
művészettörténész házaspár

VÁGYNI ARRA, AMI A MIÉNK
című előadására.

2015. jan. 16-án 18 órakor Tordason, az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében
(Tordas, Szabadság út 132.) mesélnek hitről,
házasságról, családról sok humorral.
Szeretettel várunk mindenkit!
13

i
TÁJÉKOZTATÁS
CIVIL
SZERVEZE TEK
RÉSZÉRE
A 2014-ES
KUNG FU
BAJNOKSÁGRÓL
Jó hangulatban kezdődött a 2014. évi Magyar Bajnokság
döntője, melyre a Golden Tiger’s Kung fu Iskolának több
versenyzője is kapott meghívást. Ez önmagában is a felké-

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mar tonvásár Város
Önkormányzata pályázatot írt ki 2014. december
15. napjával a Martonvásáron bejegyzett vagy tevékenykedő civil szervezetek részére.
A pályázat teljes anyaga és formai követelményei a
www.martonvasar.hu honlap címlapjáról érhetők el.
A pályázatok beadásának határideje:
2015. január 30. (péntek), 12.00 óra.
(Budai út 13., Polgármesteri Hivatal
ügyélszolgálata)
| Martonvásár Város Önkormányzata

szülés sikerességét jelzi. Többek között Pufnyák Boglárka
és Nemes Gáspár József is a meghívottak között volt.
Gáspár életében ez volt az első Magyar Bajnoki meghívás,
melyet sikerült harmadik helyezéssel zárnia fegyveres
formagyakorlat kategóriában. Gratulálunk sikeréhez!
A Golden Tiger’s Kung fu Iskola több más versenyzője is jelentős sikereket ért el. Sifu Kovács László, az iskola vezetője meghívást kapott a 2015-ben Malajziában, Penangban
megrendezésre kerülő Kelet Ázsiai Kung fu Bajnokságra.
| Golden Tiger’s

21. BIHARI ALADÁR
KARÁCSONYI
SAKK KUPA 2014.
Ismét örömmel adhatunk egy martonvásári
versenyről hírt, amely a már hagyományossá
vált karácsonyi sakk kupánk.
A december 30-án kedden, 7 fordulós svájci rendszerben lebonyolított, igen szinvonalas versenyen közel 30 fő vett részt
Agárdtól Bodajkig, Érdtől Százhalombattáig, valamint szinte
a teljes MartonVáli csapatunk is. A versenyzőket a Katona
Vilmos által készitett szendvicsek, kávé és üdítők várták,
köszönjük szépen.
A verseny győztese Horeczky Tibor 5,5 ponttal, 2. helyezett
Bodó Attila Tordasról, 3. lett Szabó Levente Agárdról, 4.
lett Holtság István Érdről és 5. Szenczy Sándor Százhalombattáról. 5-5 ponttal. A legjobb martonvásári versenyző
4,5 ponttal Katona Vilmos lett.
A versenyt 21 évvel ezelőtt Varga Alajos sporttársunk szervezte Bihari Aladár sakkozó emlékére, aki Martonvásáron
az 50-es 60-as években megszervezte, összefogta és a megyei sakkbajnokságra vezette a helyi sakkozóinkat. Az ő
tanitványa volt többek között id. Pammer Endre is, aki ké-
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sőbb csapatunk legkiválóbb sakkozója lett és őt számos sikerre vezette. Ennek a kiváló csapatnak voltak tagjai többek
között Pammer Endre, Mayer Gábor, Varga József, Varga
Alajos, Bori Sándor, Polhammer Norbert, Rák Ferenc,
Nagy Attila, Végi László. Ez a csa pat 1974 és 1978 között
szerepelt eredményesen a Fejér megyei sakkbajnokságban.
Mint ahogyan teszi azt a MartonVál sakkcsapatunk is, amely
veretlenül őszi elsőként vezeti a megyei bajnokságot.
A verseny helyszínét köszönjük a MartonGazda Nonprofit
Kft. és a BBK Központnak, valamint Megyeri Lászlónénak,
hogy az ünnepek között is rendelkezésünkre állt munkatársaival.
Csütör tökönként 17.00 és 21.00 óra között minden
martonvásári érdeklődőt várunk a Drago Rosso pizzéria különtermében tartandó sakk edzésünkre, valamint minden
szombaton a gyermek sakk oktatásunkra 10.15 és 11.30 között az általános iskolában.
| Dolinka Zsolt
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LABDARÚGÁS
A 2014-2015-ös bajnokságra csapatunk átalakult. Játékosok
mentek, játékosok jöttek, teljesítményünk a bajnokság során
elég hullámzó volt, megvertünk bajnokesélyes csapatokat, de
sajnos kikapunk olyanoktól, akiktől nem kellett volna. Egy
biztos, van min javítani. Utánpótlás csapataink közül U21es csapatunk a 7. helyen, míg U18-as csapatunk a 4. helyen
várja a folytatást.
Lezártuk az évet. Évzárónkat jó hangulatban a Macska Panzió éttermében tartottuk. Jött egy kis pihenő, feltöltődés,
jelenleg a szezon felénél járunk, a tél folyamán rendezni
kell a sorokat, van feladatunk bőven, meg kell erősíteni ke-

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

retünket, ha meghatározó csapata akarunk lenni a megyei
futballnak, és nem más, mint ez a célunk.
Remek hír, egy sikeres pályázat révén átalakul sportpályánk,
egy teljesen megújult létesítményben lehet majd folytatni
a munkát, ami a fejlődés szempontjából mindenképp előrelépés lesz.
Edzéseinket január 13-án kezdjük, heti 3 edzés és egy mérkőzés szerepel a heti programokban.
Mérkőzéseinket Csákváron az FMLSZ által szervezett Téli
Nagypályás Műfüves Bajnokságban játsszuk! Első mérkőzésünket 2015. 01. 18-án vasárnap 12:00 órás kezdéssel játsszuk a Csákvár II. ellen, ahová mindenkit várunk szeretettel!
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu
honlapon találnak!			
| MSK

Egyesületünk a Mustang SE Fejér megye egyik Körzeti
Központja, ahol az Ercsi, a Beloiannisz, a Pusztaszabolcs,
a Ráckeresztúr, a Gárdony, a Kápolnásnyék, a Velence és
Martonvásár U7-9-11-13-as korosztályok Bozsik Programját fogja össze. Egyesületünk emellett az Intézményi Bozsik
Programokat is megszervezi Martonvásáron, ahol több mint
300 gyerek vesz részt a programban.
U15-ös csapatunk az FMLSZ által kiírt bajnokságban veretlenül 90 rúgott és 5 kapott góllal az élen áll.
A szezont egy remek Évzáróval zártuk az iskolában, ahol a
szülők is megmutathatták focitudásukat. Vendégeink is voltak Horváth Bálint és Tóth Balázs személyében, akik tájékoztatták a szülőket és a gyerekeket az előttünk álló lehetőségekről. Egy pályázat, ami vette az akadályokat és sikerrel
járt, aminek köszönhetően megváltoznak a körülmények,
sportpályánk teljesen átalakul, ami újabb lehetőségeket biztosít majd fejlődésünkben!
Az idén 10. születésnapján a Mustang SE szebb ajándékot
nem is kaphatott volna.
A 2015-ös szezonra a felkészülésünket január 5-én megkezdtünk. Előttünk állnak Bozsik teremtornák, felkészülési mérkőzések. Az FMLSZ által szervezett U15-ös Téli
Teremtornán is részt veszünk február 1-jén, Székesfehérváron a Főnix csarnokban, ahová mindenkit várunk szeretettel.
Programjainkról a www.mustangse.gportal.hu honlapon
találnak további információt.
| Mustang SE
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Bolvári Letícia
Heilmann Illés Márk
Molnár Bianka Éva
Nagy Gergely
Nagy Gréta Katalin

Erdélyi Györgyné / 57 éves
Galambos Istvánné / 81 éves
Kapusi Józsefné / 79 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: január 31.; február 1.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: január 24., 25.; február 14., 15.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: január 17., 18.; február 7., 8.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági osztály ................................ 22 / 569-284
Járási Gyámhivatal ....................................... 22 / 569-288
Járási Munkaügyi Kirendeltség ................. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6.45-8.30
(Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 8.00-ig érjenek ide!)

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637 | Rendelés: Hétfő: 08.00-12.00
Kedd: 16.00-18.00 | Szerda: 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-09.00 | Péntek: 08.00-12.00
Tanácsadás: szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
A rendelő telefonszáma: 22 / 460-053
Ügyeleti telefon munkanapokon 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
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00
Terhes tanácsadás:
szerda		
csütörtök
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00

2462 Martonvásár Szent László u. 2. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

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.

Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				
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22 /460-023
30/825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK
JANUÁR 15. ÉS FEBRUÁR 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
SÜSSÜNK FÁNKOT!

Szabó Lajosné (Mara) receptje

Farsangkor a kezdő és haladó házias�szonyok számára is az egyik legnagyobb
kihívás a fánksütés.
A tészta összeállítása általában már könnyen
megy, a kisütésnél szokott inkább probléma lenni.
Bereczki-Papp Emese azt tanácsolja, hogy alacsony
falú lábost használjunk, és körülbelül 3 cm vastagon hevítsük benne az olajat, így a fánkok lebegnek, nem érnek az edény aljához. Mindig végezzünk próbasütést egy kis darab tésztával, mert ha
nem elég meleg az olaj, a fánk megszívja magát és
nem sül szépen, viszont ha túl forró, hirtelen megbarnul és a belseje pedig nyers maradhat.
Újszerű és a gyerekek biztosan kedvelni fogják
a velencei tésztafánkot:

Az év végi pihenős időszak után közeleg az előretekintés
időszaka. A szorgalmas kertészkedő ember érzi már a közelgő tevékeny időszak közeledtét. A pálfordulót követően még
a tél jelenléte ellenére is felgyorsulnak az események. A járható, akár fagyos talajról enyhe napokon metszhetőek alma-,
körte-, meggy-, birs- és naspolyafáink, majd azt követően
szőlőtöveink lombfelületei is. Tapasztalatok szerint a korábban
metszettek későbben indulnak tavaszi fejlődésnek, és ezzel
csökken kitettségük a késői fagyoknak.
Gyümölcsfáinkról a kártevők búvóhelyeit drótkefével vagy
metszőolló élével-hátával távolítsuk el, ügyelve a sérülések
elkerülésére. A cinkék jelenléte előnyös, mert a kártevők egy
részét szívesen fogyasztják, ezzel is segítve bennünket és növényeinket is.
Kerti szerszámainkat vizsgáljuk át, tartsuk karban, szükség esetén javíttassuk meg.
A tárolt zöldségeket és gyümölcsöket vizsgáljuk át, mert
a tavalyi esztendő időjárása megnehezíti elállóságukat.
Vetéstervet érdemes készíteni, az aktuális vetőmagokat
pedig beszerezni.

HOZZÁVALÓK - 4 személyre
• 20 dkg durumliszt,
• csipet só,
• 1 narancs reszelt héja,
• 4 dkg kristálycukor,
• 2 tojás,
• olaj a sütéshez,
• porcukor a szóráshoz,
• baracklekvár, vagy vaníliakrém a tálaláshoz.
Egy alapfűszerezést adunk hozzá, utána pedig
kóstolás alapján ízesítünk.
ELKÉSZÍTÉSE
1. Keverjük össze a lisztet a sóval, a reszelt narancshéjjal és a cukorral, majd a tojásokat hozzáadva gyúrjuk tésztává.
2. Pihentessük 30 percet.
3. Egészen vékonyra nyújtsuk ki a tésztát sodrófával, majd késsel csíkozzuk fel.
4. Forró, bő olajban süssük aranybarnára (nagyon
hamar megsül, 5-6 másodperc), majd szórjuk meg
porcukorral.
Jó étvágyat!
FORUM MARTINI / 2015. JANUÁR

Február a jégtörő hava. Ekkorra már időjárásunk arcának
minden oldalát mutatja. Ez a közelgő kikelet jele.
Apróállat terveinket is készítsük el, szükség esetén állítsunk össze beszerzési programot, élőhelyüket kezdjük el előkészíteni. Munkánk, fáradozásunk meghozza gyümölcsét.
2015. évi tevékenységünkhöz sok sikert kívánunk.
| Varga Béla
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EGÉSZSÉGNAP
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája egészségnapot
szervez Martonvásáron a Beethoven Általános Iskolában.
2015. 01. 24. szombat (9-12-ig)
Választható szűrések, programok:
• véradás
• vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés
• EKG, boka-kar index vizsgálat
• szemészeti szűrés
• hallásvizsgálat
• tüdőkapacitás mérése
• ortopédiai szűrés
• gyógytorna
• bőrgyógyászati szűrés
• egészségi állapot felmérése
• dietetikus tanácsadása
• Ercsi EFI munkatársainak tanácsadása
• Fejér megyei ÁNTSZ munkatársainak tanácsadása
• fogászati tanácsadás
• biorezonancia szűrés
• reform bioélelmiszer bemutató
• sajt és mézkóstolás és bemutató
Az aulában:
• 9.00 órától Ringató foglalkozás Fiskus Olgával
• 9.30-tól bukfenc babatorna Marosi Edittel
• 10.00 órától balett bemutató
• 10.30 órától body and mind torna Jankával
• 11.00-tól jump Renivel
• 11.30-tól walkenergie Kittyvel
Tornateremben:
• gyerektenisz 10.00 óráig
• kosárlabda
A szűrések és sportolási lehetőségek kipróbálása
INGYENES!

Az egészséggel kapcsolatos programok tavaly is igen
népszerűek voltak.

A rendezvény ideje alatt csillámtetoválás, arcfestés és
lufihajtogatás várja a gyerekeket.
*A programváltozás jogát fenntartjuk!

Mindenkit várunk szeretettel!
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu/EFI
FORUM MARTINI / 2015. JANUÁR
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SÍRRONGÁLÁS
L evélben fordult a For um Martini szerkesztőségéhez olvasónk. Mivel szomorú mondandója többeket is érinthet, kikértük az illetékesek,
a „Martongazda” ügyvezetője, illetve a helyi
rendőrőrs vezetője véleményét is.
Tisztelt Temető Tolvaj!
Arra kérlek szépen, hogy légy szíves vidd vissza a sírra
a kisfenyőt, amit elvittél! Nagyon embertelennek tartom, hogy minden eltűnik a sírról, pl. a vázából a művirág, amit szintén nem Te vettél. Már nagyon dühös
vagyok, amiért minden eltűnik, amit kiteszek a sírra.
Abban reménykedem, hogy ezt olvasva felébred benned
a bűntudat és legalább a kisfenyőt visszateszed a sírra.
Előre is köszönöm!
Tisztelettel,
Lak Györgyné

i

TÁ JÉKOZTATÁS

SEGÍT A MARTONGAZDA!

A Martongazda Nonprofit Kft. 2015. január 20-án körbejár a
városban és összegyűjti az út mellé kihelyezett karácsonyfákat.

A RENDŐRSÉG KÉRÉSE
Ha ilyet észlelnek, azonnal tegyenek
bejelentést az ingyenesen hívható 112-es
segélyhívó telefonszámra!
| Tisztelettel:
Kratancsik Ákos • r. őrnagy

FIGYELJÜNK EGYMÁS ÉRTÉKEIRE

Mi, helyesen szocializált emberek miért is megyünk a
temetőbe? Az elhunyt hozzátartozóink emlékének megőrzése visz bennünket oda, miközben a birtokunkban lévő
sírhely tisztán és rendben tartása is motivál. Belső indíttatásunk, hogy rendezett környezetet teremtsünk magunk
körül, illetve az önkormányzat vonatkozó rendelete is ezt
írja elő.
Miért nem nyúlunk hozzá más sírjához, és a rajta lévő virágokhoz, koszorúkhoz? Mert a temetőben is érvényes önkorlátozás mások tulajdonának tisztelete.
Sajnos, nem minden embertársunk számára természetesek
a fenti sorok. Kérek tehát minden temetőt látogató polgárt,
aki bármely - a megszokottól eltérő, nem illendő - tevékenységet észlel, bátran keresse meg a Martongazda Nonprofit
Kft. dolgozóját (Eisenbacher Imre 06/30-642-4105) és tájékoztassa a látottakról.
Figyeljünk egymás értékeire és közös emlékhelyünk, a
Martonvásári Köztemető békéjére és rendjére.
| Vörös Péter • ügyvezető,
Martongazda Nonprofit Kft.

APRÓHIRDETÉS
Referenciával gyerekfelügyeletet és takarítást vállal
pedagógus hölgy. Tel.: 06 30/589-7007

Ha Önök számára bármilyen bútor és
egyéb tárgy fölöslegessé vált, szívesen
elszállítom, legyen az bármilyen anyagból
(fa, műanyag, fém).
Helyi lakos vagyok, kisebb karbantartási
munkákat is vállalok.

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (BBK Központ), igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád • Művészeti vezető – Pletser Cecília • Szerkesztés – Berta Attila • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
Fotók: Tőzsér Richárd, BBK • A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2. • E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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FA R SA N G I
B U LI
2015. F E BRUÁ R 14. - S ZOM BAT
BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULTURÁLIS KÖZPONT
16.00

FA R SA N G I I N T E R A K T Í V
F Ú VÓS KO N C E R T

Népszerű, gyerekek számára is ismert darabokkal mutatjuk be zenekarunk
hangszereit. A koncert után lehetőség lesz a hangszerek kipróbálására.
Közreműködik a DANCE STÚDIÓ NAGY-KUTHY.

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

OVISOKNAK ÉS ALSÓSOKNAK
HA TUDSZ, GYERE JELMEZBEN!

(NEM CSAK) FELSŐ
TAGOZATOSOKNAK, DJ-VEL!
További programok:
asztalitenisz, csocsó, darts, x-box

K A K AÓ B U L I
21.00 - 02.00

PA R T Y

D I SCO

A ZENÉT DJ. ASKER PÖRGETI
ÖLTÖZZ BE! - TÉMA: ELVÁLASZTHATATLAN PÁROK
Az ilyen jelmezekbe öltözők ajándékot kapnak!
További információ a városban kihelyezett plakátokon és a facebook.com/bbkozpont oldalon.

