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Felemelő érzés volt a kommunizmus
áldozatainak emléknapján gyertyát
gyújtani... Zuhogó esőben, hidegben is
többen voltunk, mint eddig bármikor!

Gucsek István alpolgármester
tájékoztatója az új, 2015.
március 1. napjától hatályos
önkormányzati rendeletről.

A szűkös anyagi lehetőségek
ellenére Martonvásár Önkormányzata továbbra is támogatja a
civileket és a sportot.
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35 éve alakult
Az együttes a “Százszorszépről” kapta a nevét,
mely a természet megújhódásának egyik jelképe

Nagyüzem
Az elmúlt időszakban a művészeti iskola diákjai
és tanárai is kitettek magukért

20. oldal
MEGHÍVÓ
Martonvásár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város polgárait március 15-én Nemzeti
Ünnepünkre a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központba (A fotó az ünnepi műsor próbáján készült.)

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!
MÁRC. 14.

„NAGYBÖJT A MŰVÉSZETBEN”
Jácint atya előadása
19.00 órakor
Katolikus Plébánia, közösségi ház

MÁRC. 21.

NAGYBÖJTI LELKINAP
Diószegi László (DIÓ) vezetésével
9.00 órától 16.00 óráig
Katolikus Plébánia, közösségi ház

MÁRC. 15.

1848-49-ES FORRADALOM
ÉS A SZABADSÁGHARCRA
EMLÉKEZÜNK
9.30 órakor
Emlékezés tere és BBK Központ

MÁRC. 23.

NEMZETKÖZI ÓVODAPEDAGÓGIAI
KONFERENCIA
10.00-16.00 óráig (érkezés: 9:30-tól)
BBK Központ

MÁRC. 27.
MÁRC. 16.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
17.00 órakor
BBK Központ, galéria

TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
17.00 órakor, Polgármesteri Hivatal

MÁRC. 28.

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
14.00 órától
Utcák: Sporttelep u., Tükrösi u., Radnóti u.,
Arany J. u., Vajda J. u., Határ u.

MÁRC. 28.

ÉLETEK ÉNEKE - FILMKLUB
a Martonvásári Művészeti Isk. szervezésében
17.00 órától
Beethoven Általános Iskola, aula

ÁPR. 10.

A KÖLTÉSZET NAPJÁT ÜNNEPELJÜK
19.00 órától
BBK Központ

ÁPR. 11.

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
JÓTÉKONYSÁGI WESTERN BULIJA
19.00 órától 02.00 óráig
BBK Központ

ÁPR. 15.

„KI MIT TUD” NYILVÁNOS GÁLA
a Martonvásári Művészeti Isk. szervezésében
17.00 órakor
BBK Központ

ÁPR. 17-18.

SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES
35 ÉVES JUBILEUMI MŰSORA
pénteken 19.00 órakor, szombat 18 órakor
BBK Központ

ÁPR. 24.

MOMENTÁN TÁRSULAT „RögvEst”
Improvizációs színházi előadás
19.00 órakor
Jegyár: elővételben 2000 Ft/fő,
helyszínen: 2500 Ft/fő
BBK Központ

MÁRC. 17.

MÁRC. 21.

MÁRC. 21.

KLASSZIKUS GITÁREST FELLEGI DÁVID „VIRTUÓZOK”
17.00 órától 18.00 óráig
BBK Központ
TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 13.00 óráig
KÖNYVKUCKÓ
9.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ
HÚSVÉTVÁRÓ – VÍZFAKASZTÓ
(Jó idő esetén elindítjuk a csobogókat.)

Húsvétváró kézműves foglalkozás
9.00 órától 12.00 óráig

Víz világnapja kiállítás – a Brunszvik
Teréz Óvoda óvodásainak alkotásaiból
9.00 órától 13.00 óráig
„Húsvét Bergengóciában” interaktív
zenés gyerekműsor a Bergengóc Zenegóc
együttes előadásában
Felnőtt belépő: 500 Ft
Gyerek belépő: 300 Ft
10.30 órakor
BBK Központ
MÁRC. 21.

KLASSZIKUS KORTÁRS
PILOT PROGRAM
a Martonvásári Művészeti Isk. szervezésében
15.00 órától 18.00 óráig
BBK Központ

Az óvodamúzeum húsvétkor ünnepi nyitva tartással működik. Sz-V-H: 11-17 óráig
FORUM MARTINI / 2015. MÁRCIUS

2

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Manapság sokat beszélünk a szolidaritásról, az egymás iránti felelősségről. Mit is jelent ez a fogalom és hogyan kellene egy közösségnek a mindennapjait élni, hogy valóban
tartalommal töltsük meg?
Nézzük mit mond az értelmező szótár:
„A meglévő közösség ösztönösen vagy tudatosan korlátoz
bizonyos egyéni vagy csoportérdeket, hogy kölcsönös kötelesség- és segítségvállalást hozzon létre a közösségen belül
vagy más közösségekkel. Indítéka a társadalmi egymásrautaltság, vagyis a közérdek. A keresztény kultúrában rokon
fogalom a felebaráti szeretet.”
Ez viszonylag könnyen érthető definíció, de hogyan valósítsuk meg mi itt Martonvásáron, például amikor költségvetést
vagy a rászorulókról szóló szociális rendeletet alkotunk?
Tudunk-e olyan közösséget alkotni, amely természetesnek
tartja, hogy például a viszonylag jól kereső középkorú házaspárnak is hozzá kell járulnia az óvodába járó gyermekek étkeztetéséhez, vagy a napközi ellátást igénylő idős nyugdíjasok ellátásához. Mondhatnák, hogy őket ez nem érinti,
mindenki oldja meg a saját problémáját. De mégis… nekik is
lesznek majd unokáik és ők is megöregszenek egyszer.
Ugyanez a gyökere annak a kérdésnek is, miért nem az én
házam előtti utat javítja ki az önkormányzat, miért csak a
szomszéd utcát aszfaltozzák..? Bizony számtalanszor felmerültek hasonló dilemmák az elmúlt hetekben.

SENKIT SEM
HAGYUNK MAGÁRA!
ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A
SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSÁRA

Az elmúlt hetekben, hónapokban az ellenzéki
szereplők országszerte a szociális ellátások
rendszerének változásával riogatták legelesettebb honfitársainkat. Aggodalomra azonban
csak a támogatásokkal visszaélőknek van oka.
A kormányzati és önkormányzati szándék lényegében azonos,
közös kasszánkból csak a ténylegesen rászorulók juthassanak szociális támogatásokhoz. A települési támogatásokat és
a szociális szolgáltatásokat az adott élethelyzethez igazítva,
lehetőség szerint úgy kell tudnunk alkalmazni, hogy - indokolt esetben - az életvitel pozitív irányú megváltoztatására,
a lakóingatlan és környezetének rendezettségére ösztönözzenek. A hatékony szociális feladatellátás az eljárás minden
résztvevőjétől jobb együttműködést igényel, és az életkörülmények alapos ismeretét igényli.
A támogatásra jogosultak körét, a támogatások mértékét és
módját nagy felelősség meghatározni. A rendelkezésre álló
FORUM MARTINI / 2015. MÁRCIUS

Nem volt könnyű a válaszokat megtalálni, helyes döntést
hozni. Az idő fogja megmutatni, hogy a társadalmi egymásrautaltság, a közérdek, vagy - ha úgy tetszik - a felebaráti
szeretet érzése elég erős-e bennünk ahhoz, hogy egyéni érdekeinken túllépve megérezzünk valamit a közösségért való
áldozatvállalás nemességéből.
Kicsit más szemszögből, de ugyancsak az összetartozás, a
közös értékek megbecsülésének megnyilvánulása ünnepeink tisztes megtartása. Felemelő érzés volt a kommunizmus
áldozatainak emléknapján gyertyát gyújtani az emlékezés
fájánál. Zuhogó esőben, hidegben is többen voltunk, mint
eddig bármikor!
És jönnek sorjában tavaszi ünnepeink. Gyermekeink, unokáink
köszöntik Március 15-ét, 21-én a tavaszt, majd érkeznek a
fiatal zenészek, táncosok napjai. Mindez minket, közösségünket bíztatja, erősíti!
| Dr. Szabó Tibor

anyagi keret igazságos, valamint a támogatásra szorulónak
és a közösségnek is egyaránt megelégedésre történő elosztása
pedig embert próbáló feladat.
Az önkormányzati szociális munkában közreműködőknek,
valamint a segítséget igénylőknek határoz meg helyi szabályokat a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet a szociális
rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról,
valamint a szociális szolgáltatásokról.
A következőkben a fenti, 2015. március 1. napjától hatályos
- és az elmúlt évek tapasztalatait hasznosítva megalkotott jogszabályunk rendelkezéseire alapozva adok tájékoztatást.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendeletben meghatározott támogatási formákat önkormányzatunk közigazgatási területén a szociális törvényben
meghatározott személyek, valamint a más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel megkötött megállapodásunkkal érintett személyek igényelhetik. A szabályok alkalmazásával a települési támogatások többségének megítéléséről a
polgármester (nevében és megbízásából az általános alpolgármester jár el), a pályázat útján igényelhető támogatásokról a képviselő-testület Humán Bizottsága dönt. A személyes
gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások (szociális szolgáltatások) iránti kérelmeket a szolgáltató szociális
intézmény vezetője bírálja el.
folytatás a következő oldalon >
3

Eljárási szabályok

kább veszélyeztető – rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
támogatást legfeljebb egy évre lehet megállapítani.
Eseti vagy rendszeres jelleggel – a különböző kölcsönök és
hitelek kivételével – a lakhatáshoz kapcsolódó hátralékok
csökkentéséhez is igényelhető támogatás. Ebben az esetben
legfeljebb 6 hónap időtartamra számíthatnak a rászorulók a
város segítségére.
Az általános iskolai, illetve közép- és felsőfokú tanulmányok
folytatásához és a gyermekek táboroztatásához a Humán
Bizottság által kiírt pályázatok alapján lehet támogatást elérni. A pályázatok április 1. napjától lesznek megtekinthetőek
a város honlapján (www.martonvasar.hu), illetőleg a Forum
Martini újságban.

vagy utalványként az önkormányzati szociális intézmény
fenti címén, a határozatban megjelölt időpontban, általában
szerdánként 09.00-11.30 óra között biztosított.

Rendkívüli települési támogatás

Az ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre, formanyomtatvány kitöltésével indul. A kérelemhez többek között jövedelemigazolást kell csatolni.
A támogatásokat személyesen az önkormányzat szociális feladatokat ellátó szociális intézményénél (Szent László Völgye
Segítő Szolgálat, Martonvásár, Szent László út 24.) lehet
igényelni. A szükséges nyomtatványok kiadása és benyújtása az intézmény ügyfélszolgálatán hétköznap 8 órától 11
óráig történhet. A kérelmezés postai úton is lehetséges a
Martonvásári Polgármesteri Hivatalhoz címezve.
A megítélt támogatások és a közfoglalkoztatás munkabérének kifizetése - ha átutalás nem lehetséges - készpénzben

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

Szociális ellátást csak a rendeletben rögzített szabályok szerint lehet nyújtani. Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az ellátás értékének jegybanki alapkamattal emelt összegű visszafizetésére.

ELLÁTÁSI FORMÁK

A szociális ellátásokat elsősorban természetbeni (utalvány,
vásárolt élelmiszer, gyógyszer, tűzifa, közüzemi szolgáltatónak történő átutalás stb.) átadással törekszünk megvalósítani. Az átadásban az önkormányzati szociális intézmény működik közre. Pénzbeli kifizetés csak a felhasználás utólagos
igazolásával történhet. Az igényelhető támogatások mértékét, a számítási módszereket és a feltételként megjelölt jövedelem határokat terjedelmi okok miatt nem részletezem, a
rendelet minden esetre pontos iránymutatást ad.

Települési támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz eseti vagy
rendszeres jelleggel adható támogatás. Így különösen a következő szolgáltatások díjainak kiegyenlítéséhez igényelhető
önkormányzati segítség: villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat és szemétszállítás. Támogatás nyújtható a lakbér és albérlet költségéhez.
A lakhatáshoz kapcsolódó - és a kérelmező lakhatását leginFORUM MARTINI / 2015. MÁRCIUS

Eseti jelleggel nyújtható támogatás azoknak, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, így különösen a következő alkalmi többlet kiadások esetén: betegség, haláleset, elemi kár, gyógyszer,
iskoláztatás. Segítséget kíván nyújtani az önkormányzat a
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, gyermek fogadásának előkészítéséhez és azok részére
is, akik a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak. Hozzájárulunk a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való vis�szakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz.

Köztemetés

A helyi jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel – a természetbeni ellátások egyik formájaként – gondoskodunk az elhunyt eltemettetéséről.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére szociális
alapszolgáltatásként étkeztetést, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, családsegítést, közösségi ellátást és támogató
szolgáltatást biztosít. Ezen szolgáltatásokért – néhány kivételtől eltekintve – térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét
külön önkormányzati rendelet szabályozza. Jelenleg a szociális szolgáltatások szabályozásában érdemi változás nem
történt a korábbiakhoz képest.
| Gucsek István • általános alpolgármester
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MEGVÁLTOZOTT
A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOK
RENDSZERE

ségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre, vagyis az egészségkárosodott és a gyermekük
felügyeletét megoldani nem tudó állás nélküliek a Szociális
törvényben foglalt feltételek alapján válhatnak jogosulttá
ilyen támogatásra.

Azon személyeknek, akiknek rendszeres szociális segély
került korábban megállapításra, ezt az ellátást a jegyzőnek
kellett február 28-áig felülvizsgálnia, és a feltételek fennálA JÁRÁSOKHOZ KERÜLT
lása esetén egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást kell megállapítania. Amennyiben a felülvizsgálatot
AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA
a jegyző nem tudta befejezni, úgy azt a járási hivatal végzi el.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátáAz egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
sok rendszere 2015. március 1-jétől jelentősen
nem fix összegű támogatás, annak összege függ a támogaátalakul, a járási hivatalok hatáskörébe kerül
tásra jogosult személy családjának jövedelmétől.
az aktív korúak ellátása. Az állam és az önkorA megyei kormányhivatalban március 2-án tartott sajtótájémányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
koztatón dr. Petrin László főigazgató kiemelte azt is: nagy
különválnak. A legfontosabb tudnivalókról tájéa helyi, települési jegyzők erkölcsi felelőssége, hiszen a polkoztatta a médiát dr. Petrin László, a Fejér Megyei
gármesteri hivatalok adatbázisai alapján utalja, illetve posKormányhivatal főigazgatója, dr. Tanárki Gábor
tázza majd a kormányhivatal az ellátást a jogosultaknak.
igazgató, Takács Jánosné dr., a kormányhivatal
Az államreform keretében az állami feladatok az önkorszociális és gyámügyi hivatalának vezetője,
mányzatoktól átkerülnek a járási hivatalokhoz, ez történik
Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal
a szociális ellátórendszer esetében is vont párhuzamot
vezetője, dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási
dr. Tanárki Gábor, a kormányhivatal igazgatója. Takács
Hivatal vezetője és Simon János, a Sárbogárdi
Jánosné dr., a szociális és gyámhivatal vezetője arra hívta
Járási Hivatal vezetője.
fel a figyelmet: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az
egészségkárosodási és gyermekfelü2015. március 1-jétől az aktív korúak
gyeleti támogatások esetében nem
ellátását – foglalkoztatást helyettesítő
csak az „egy fogyasztási egységre
AKTÍV KORÚ ELLÁTOTTAK
támogatás, egészségkárosodási és
eső jövedelmet” kell vizsgálniuk, haFEJÉR MEGYÉBEN
gyermekfelügyeleti támogatás – is a
nem a vagyoni helyzetet is. A lakás,
(2015. 01. 15.)
járási hivatalok állapítják meg a teleamelyben az érintett életvitelszerűpülési jegyzők helyett. A támogatás
en él, az nem, de egy drágább autó
Járási Hivatal | Aktív korú ellátott
folyósítását is a kormányhivatalok
már vagyontárgynak számít.
végzik, minden hónap 5. napjáig. A
A fehérvári járási hivatal két munBicske ........................................... 536
2015. február hónapra járó támogatást
katársat két hónapra „kölcsön kap” a
Dunaújváros .............................. 1815
még a jegyző folyósította március 5-ig,
fehérvári önkormányzattól, hogy
Enying .......................................... 670
a március hónapra járó ellátást, április
zökkenőmentes legyen az átállás Gárdony ....................................... 300
5-éig már a kormányhivatalok folyómondta el Dancs Norbert hivatalMartonvásár ............................... 705
sítják bankszámlára vagy postai úton,
vezető. Dunaújvárosban ugyanazokMór ................................................ 279
lakcímre utalással.
ban a z i rod á kban , ug yana zok a
Sárbogárd .................................. 1379
szakemberek várják az ügyfeleket,
Székesfehérvár ......................... 1657
Az aktív korúak ellátására irányuló
mint eddig. Tudtak átvenni dolgozókérelmek, változás-bejelentések bekat ugyanis a városi polgármesteri
Fejér megye összesen .............. 7341
nyújthatók:
hivataltól, anélkül, hogy létszámot
- a polgármesteri hivatalokban,
emeltek volna - jelentette ki dr. Kovács
közös önkormányzati hivatalokban, (Martonvásáron a
Péter hivatalvezető. Sárbogárdon is sikerült feltölteni a járáPolgármesteri Hivatalban nem igényelhető. – szerk.)
si hivatal üres státuszait, és átalakították az ügyfélfogadási
- a településen hetente ügyfélfogadást tartó járási hivatali
időket - tájékoztatott Simon János hivatalvezető.
ügysegédnél,
- a kormányablakoknál,
A sajtótájékoztatón elhangzott: a Székesfehérvári Járásban
- a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél,
1657, a Dunaújvárosi Járásban 1815, a Sárbogárdi Járásban
- és a kérelmet elbíráló járási hivatalnál is.
1379, Fejér megyében összesen 7341 aktív korú ellátottról
gondoskodnak. Felhívták a figyelmet arra is: azok a közfogA foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsági
lalkoztatottak, akiknek a szerződésük február 28-án lejárt,
feltételek, illetve a támogatás havi összege (22.800,- Ft) nem
március 6-áig keressék fel a munkaügyi kirendeltséget.
változik. Az aktív korúak ellátásán belül megállapított rendszeres szociális segély helyett 2015. március 1-jétől egész| Fejér Megyei Kormányhivatal
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TÁJÉKOZTATÓ A HUMÁN
BIZOTTSÁG CIVIL- ÉS
SPORTSZERVEZETEK
PÁLYÁZATI
TÁMOGATÁSÁVAL
KAPCSOLATOS
DÖNTÉSÉRŐL
Martonvásár Önkormányzata a várost meghatározó tényezőként tartja számon a civil szervezeteket és a sportegyesületeket. Ezért úgy
döntött, hogy – a szűkös anyagi lehetőségek ellenére – megtartja a kialakult hagyományt és
idén is támogatja ezeket a szervezeteket. A testület a támogatás keretösszegét meghatározta,
a pályázatok elbírálását a Humán Bizottságra
ruházta.
A beérkezett pályázati igény a rendelkezésre álló keret több
mint kétszerese volt. A döntéshozatal során számos szempontot mérlegelt a bizottság. Legfontosabb szempont, hogy
olyan pályázatot támogassunk, amelyik a város valamilyen
programjához kötődik, vagy önmagában települési jelentőségű programra vonatkozik. A sportegyesületek kérelmeinél
arra is figyelemmel kellett lenni, hogy a támogatás járuljon
hozzá működésük, versenyzési lehetőségük megtartásához.
A bizottság a döntése során arra is figyelt, hogy a pályázati támogatás ne tartalmazzon szociális jellegű kifizetéseket.
Ezért táborok megrendezését – az értelmileg akadályozott
gyermekek táboroztatását kivéve – nem támogattuk. Alapelv, hogy a szociális juttatásokat az egyéni rászorultság
alapján kell megítélni. Itt is felhívom tehát a figyelmet, hogy
az átalakult szociális támogatási rendszerben táborozás támogatására a rászorultak egyénileg igényelhetnek települési
támogatást.

Még két fontos dolgot kell megemlíteni. Az egyik, hogy a
Mustang sportegyesületet a Martonsport Kft. támogatja.
A másik, hogy a pályázati keretben megítélt direkt támogatásokon felül Martonvásár egyéb támogatást is nyújt a civil
szervezeteknek és a sportegyesületeknek, mégpedig terembiztosítás, pályaüzemeltetés formájában. Ennek a támogatásnak kimutatható értéke közel 9 millió forint.
Összességében tehát Martonvásár évente 17 millió forintot
fordít közösségeink anyagi támogatására. Kérem legyünk
erre büszkék és becsüljük meg lehetőségeinket.
| Kuna Ferenc • a Humán Bizottság elnöke
TÁMOGATÁSOK (Ft)
„Együtt - Értük” Alapítvány ....................................... 100.000
39M Lövész Egyesület .................................................. 100.000
Embertársainkért Alapítvány ................................... 200.000
Golden Tiger’s Kung Fu Club SE ................................. 160.000
Martontenisz Sport Egyesület ................................... 250.000
MartonVál Sakk Club ................................................... 200.000
Martonvásári Fúvószenei Egyesület ........................ 800.000
Martonvásári Gyermekkert Alapítvány .................. 300.000
Martonvásári Kertbarát Egyesület ...........................100.000
Martonvásári Kézilabda Sportegyesület ............. 1.200.000
Martonvásári Kulturális Egyesület .......................... 800.000
Martonvásári OLIMPIA Diáksport Egyesület ........ 900.000
Martonvásári Sport Klub ......................................... 2.000.000
Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány ............300.000
Százszorszép Alapítvány ............................................ 500.000
Szent László Völgye Lovas Egyesület ....................... 200.000
.........................................................................................................................
ÖSSZESEN: 		

		

8.110.000

JÓKÍVÁNSÁG
Szeretettel köszöntjük Tóth Iván tanár urat és
feleségét Éva asszonyt abból az alkalomból,
hogy ez év februárjában ünnepelték házasságkötésük 65. évfordulóját, március elsején pedig
a tanár úr 88. születésnapját.
Valamennyi tisztelőjük nevében kívánjuk, hogy adjon az Isten
további szép, nyugodt éveket, jó egészséget mindkettőjüknek.
| Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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LEVÉL A TÚLPARTRA
Kedves Barátunk! Hatvan éves születésnapodat
ünnepelhetnénk most sokan együtt, ha Te pontosan tizenöt évvel ezelőtt nem kéredzkedtél
volna fel Kharon ladikjára.
Mi, hárman, ifjúkorod óta ismertünk. Mi,
hárman szerettünk, tiszteltünk Téged, játszottunk, szórakoztunk, és ha úgy hozta a
sors, vitáztunk, néha keményen vitáztunk
Veled. Különösen akkor, amikor már együtt
is dolgoztunk azon, hogy a változásokkal
kecsegtető, majd – ha kissé másként, de
mégis csak megvalósult – új világunk, különösen itt, Martonvásáron szebb-jobb legyen.
Elképzeléseink közel azonosak, vagy nagyon hasonlóak voltak, csak a részletekben, néha a megvalósítás módozataiban
voltak vitáink. De mindig tudtuk, hogy Te szinte fanatikusan
„martoni” vagy. Szülőföldedet nem csak rajongásig szeretted,
de éjt-nappallá téve dolgoztál is érte. Kitűnő kapcsolatteremtő képességednek köszönhetően szinte mindenkivel
szót tudtál érteni, és nagyon sokan, esetenként egyetlen
hívó szavadra jöttek segíteni a közösségért végzett munkákban. Lelkes sportolóként a helyi kézilabda csapatot erősítetted, építészként szép házakat, otthonokat varázsoltál, s
mindemellett ott voltál mindenhol, ahol tenni kellett valamit
a községért. És már akkor látszott, hogy két végén égeted
a gyertyát.
Az első szabad választásokon a választópolgárok közel hetven százalékának szavazata megerősítette mindannyiunkban
a hitet, hogy jó kezekbe került – az akkor még nagyközség –
Martonvásár.
És valóban… A sok szempontból nagyon bonyolult helyzet ellenére, elkezdődött az a felfelé ívelő folyamat, mely – kisebb
döccenőkkel ugyan – új pályára állította a települést.
Ottó Barátunk! Horváth Ottó! Tudod, milyen örömmel
tennénk egy sétát Veled azon a megújult, megszépült

TALÁLKOZZUNK 8.
ALKALOMMAL IS
PÁKOZDON!

FORUM MARTINI / 2015. MÁRCIUS

Martonvásáron, ahol álmaidat, vágyaidat – de fogalmazhatnék úgy is: sokunk álmait, vágyait – láthatnád megvalósulva?
Az általad elindított Martonvásári Napok nyári kulturális
programok (1991-ben volt az első!) ma már – az általad is
elképzelt méltó helyen, az egykori gépállomás területén, a
nagyon szép főtéren megépült Brunszvik-Beethoven Művelődési Központban – országos rendezvénnyé nőtték ki magukat. Jelenlegi formáját, szerkezetét minden
bizonnyal Te is lelkesen üdvözölnéd. Személyes büszkeséggel tölthetne el, hogy ennek a nagyszerű létesítménynek a tervezéséből, a kivitelezés felügyeletéből fiad,
apjához hasonló odaadással vette ki részét.
Aztán rácsodálkozhatnánk az ifjúkorodban
végig küzdött és megvalósított új óvoda
azóta kibővült épületére. Megkönnyebbüléssel vennéd tudomásul, hogy az egykoron általad oly nagyon fontos célként meghatározott csatornahálózat elkészült a
martoniak örömére. (A megvalósulás körüli
herce-hurcákat azért szívesen elhallgatnánk előled!)
Minden bizonnyal csettintenél egyet a régi iskola külsejében
bekövetkezett változás láttán, és abban sem kételkedünk,
hogy a funkcióváltást sem vennéd zokon. Neked is az volt a
vágyad, hogy Martonvásár visszakapja történelmileg egykoron kialakult körzetközponti szerepét.
És aminek Te egészen bizonyosan nagyon, de nagyon örülnél:
a megszépülő, kulturáltabbá váló sporttelepnek, a megközelíthetőségét biztosító, gyaloghídon átvezető kis útnak (ez is
régi vágyad volt). És persze megmutatnánk a hamarosan
megépülő Sportcsarnok terveit.
Jó lenne Veled együtt örülni az út- és járdaépítéseknek, és
még sok olyan „apróságnak ”, amelynek megvalósítását
nagyban segítette az általad is igényelt (de sajnos gyakran
hiányzó) összefogás.
És aminek talán a legjobban tudnánk örülni, ha két kicsi
unokád kezét fognád sétánk közben…
Tudod, ha Te akkor visszautasítod Hádész aljas csábítását,
akkor most …
| Tóth Andrásné – Pletser Tamás - Kizmus Lajos

Kizmus Lajos tart rendkívüli történelemórát minden érdeklődő számára március 14-én Pákozdon, az emlékműnél az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról,
nemzeti identitásunk egyik alapkövéről, Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményéről.
Az esemény kezdetének várható ideje: 11 és 12 óra között.
Szervező: Szent László Völgye Hagyományőrző Egyesület.
Aki teheti, érkezzen lóháton, de a kerékpárral és gépkocsival
érkezőket is szeretettel várjuk. Az időjárás és közlekedési
eszköz függvényében a tavaszi, sportos megjelenés elfogadott.
Vendégeinket gulyással és egy pohár borral tiszteljük meg.
További infor mációkkal kapcsolatban Szalai Györg yöt
kereshetik 06 30/950-2628-as telefonszámon.
| Szalai György
Szent László Völgye Hagyományőrző Egyesület
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ELFÚJJUK!
FRANCIA VAGY NÉMET?
2015. április 29-e és május 04-e között
Baienfurt és Saint Avertin, német és francia
fúvószenekarai érkeznek Martonvásárra.
Az elmúlt 16 évben városunk táncosai, zenészei, sportolói, a civil szervezetek képviselői számos alkalommal
vendégeskedtek külföldön, a testvértelepüléseken. Nálunk utoljára 2004-ben jártak a zenekarok.
11 év után ismét az Önök segítségét kérjük a zenészek
elszállásolásához, akik főleg 12-18 év közötti fiatalok.
A vendéglátás 4 éjszakát, 4 reggelit, 2 ebédet és 1 vacsorát jelent a fogadó családoknak.
Mivel kamaszokról van szó, így minimum 2 fő fogadása

szükséges, hiszen egy otthonról kiszakadt fiatal nagyobb biztonságban érzi magát, ha ismerőssel, baráttal
kerülhet egy családhoz.
Nem számít, hogy a családban nincs zenész, hiszen
tavaly a sportolóinkat sem csak sportoló családok látták
vendégül. Bárki jelentkezhet, aki szívesen fogadna vendégeket az otthonába. Kifejezetten azon családok jelentkezését várjuk, akik jártak/vendégeskedtek kint a testvértelepüléseken.
Az idegen nyelvek gyakorlása is egy jó szempont lehet,
hiszen ebben a 4 napban, franciául vagy németül vagy
angolul lehet a zenészekkel társalogni.
Erre az időtartamra keresünk olyan fiatalokat, időseket,
akik szívesen kísérnék a csoportokat és úgy érzik jól
elboldogulnak angolul vagy franciául vagy németül.
2015. március 31-ig várjuk a fogadó családok és kísérők
jelentkezését a 06 20/824-5071-es számon vagy a
kunazsofi@gmail.com e-mail címen.
Köszönjük segítségüket!
| Bártol Zsófia
Martonvásári Fúvószenei Egyesület, elnök
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A VÍZ ÚTJA

HÓEMBERFORMA ,
PATAKMEDER, CSOBOGÓ
Városunk főterét díszíti az egymásra helyezett három kő,
a víz forrása, a víz folyásának útját egyengető meder és a
szökőkútként, nyári melegben kisgyermek mosakodóként is
működő csobogó.
Március 22-én, vasárnap ünnepeljük a Víz Világnapját.
Hogy méltóképpen tehesse ezt meg minden martonvásári is,
21-én, szombaton húsvétváró-vízfakasztó programokat rendezünk.
9-12 óra között a Húsvét ünnepkörével kapcsolatos kézműves foglalkozást tartunk a BBK Központ előterében.
10 órakor a galériában a Brunszvik Teréz Óvoda a Víz Világnapjával kapcsolatos kiállítása nyílik meg.
Az aktívabbakat csocsó, asztalitenisz, és X-Box várja majd,
10.30-kor pedig a Bergengóc Zenegóc Együttes Húsvét
Bergengóciában című interaktív zenés gyerekműsora kezdődik. Az előadásra a belépő 300 Ft a gyerekeknek, 500 Ft a
felnőtteknek, melyet a helyszínen lehet megvásárolni.
Jó idő esetén az előadás után kb. 11.30-kor beindítjuk a csobogókat és papírcsónak úsztató versenyt, bemutatót tartunk.

JÁTÉKVÁSÁR ÉS BÖRZE

Meguntad valamelyik játékodat? Szívesen keresnél valami
izgalmasat, valami újdonságot vagy éppen régiséget?
Ha így érzel, akkor itt a helyed!
Április 18-án, szombaton délelőtt 9-12 óra között a termelői vásár mellett használt játékok vásárát, börzéjét tartjuk meg. Elsősorban gyerekek jelentkezését várjuk. (Természetesen szülői felügyelettel.)
Gyere hugoddal, ha megunta plüssmaciját, vagy bátyáddal,
ha már nem használja kisautóját, és üzletelj úgy, mint a felnőttek.
Nincs más dolgod, mint részvételi szándékodat elküldeni
április 3-án péntek estig a rendezveny@martonvasar.hu
e-mail címre. Ne feledd megadni a neved és elérhetőséged!
A helyszínen korlátozott számban asztalokat tudunk biztosítani a leggyorsabban jelentkezőknek. A többieknek marad a
kockás pléd vagy fólia.
Jó móka lesz! 			
| Pfiffer Zsuzsanna
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A polgármesterek kórusa a 2015-ös
Magyar Népdal Napjáért énekelt
az Utazás kiállításon.

GŐZERŐVEL FOLYIK
A 2015-ÖS
MARTONVÁSÁRI
NAPOK
SZERVEZÉSE

Egy-egy komolyabb rendezvény szervezésének kezdetét a csendes háttérmunka jellemzi. Azt szokták mondani, hogy az első sajtótájékoztatóig még semmi nem biztos.
Találkozunk időnként olyan rendezvényeket beharangozó
plakátokkal is, amelyen a műsorváltozás jogát fenntartják
a szervezők. Ez még bőven igaz szeptember második hétvégéjére Martonvásárra is. Mégis, eljutott az előkészítés abba
a szakaszba, amikor be kell számolnunk eddigi munkánkról.
És, talán már kicsit büszkék is lehetünk arra, ami őszelőn a
főterünkön zajlik majd.
A fellépőket nehéz „erősorrendbe” állítani, hisz ki mondja
meg az Alma együttes vagy a Virtuózok jelentenek majd
nagyobb vonzerőt. Megint mások, reméljük nagyon sokan,
Rúzsa Magdi miatt jönnek ki a rendezvény helyszínére,
hívják meg barátaikat, ismerőseiket, hogy töltsék városunkban azt a hétvégét.

Vasárnap pedig, ahogy tavaly is volt,
az ünnep megkoronázása, országos
eseményünk, a Magyar Népdal Napja
következik. Csík zenekarral, a fergeteges hangú, megnyerő
mosolyú Kacsó Hangával, a Fitos Dezső társulat táncprodukciójával, rendhagyó prímástalálkozóval, hagyományos
dalárdatalálkozóval, jó ebédhez szól a nótával, művészeti
iskolánk produkcióival hívogatjuk majd Önöket helybelieket,
a környékről és a távolabbról érkezőket is.
A 2015-ös Martonvásári Napok szervezését a 2014-es rendezvény lezárásával, értékelésével elindítottuk, és a fenti
listából látható, hogy meddig jutottunk. Reméljük, minden
martonvásári érdemesnek találja majd a programokat arra,
hogy itthon, városunk központjában töltse el szórakozva,
vagy önkéntesként azt a hétvégét.
Igen, önkéntesekre ismét szükségünk lesz, mert nélkülük
tavaly sem ment volna. 		
| Nagy Árpád

FELVIDÉKI SOROK
Csáky Pál És eljött az angyal című könyve letisztult
szépprózát ta r talma z , öt elbeszélést és eg y kisregény t,
melyek eg y ütt érdekes, olva smányos ívet alkotna k .
Mindeg yik a szlová kiai mag ya r valóságból fa kad, a
Szlovákiában élő magyarok életével, örömeivel és gondjaival
foglalkozik olvasmányos, könnyen befogadható stílusban.
Egy történelmi tablót állít elénk az író, amely egyúttal
önvizsgálati dokumentum is.
Márai Sándor Régi Kassa, álom című könyvét azoknak az
olva sóin k na k ajánlju k , a ki k kívánc sia k K a ssána k , a
szülővárosnak az életbe bocsátó szerepére Márai Sándor
életében, a vá rosra, ahová visszatér a z ifjúkorába, a
családjához, a nemzedékéhez, arra a helyre, mely az emlékek
gyűjtőhelye számára. A könyvből kiderül, milyennek látta
Márai a családját, a dómot, mely helyekhez kötődött a
legszorosabban s végül az is, lehet-e mást tenni felnőttként
szülővárosunkban, mint emlékeket halászni.
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Tarics Péter Hinni a magyar szó erejében c. könyvében
Boráros Imre felvidéki színművész portréját mutatja be.
Kirajzolódik a művésznek a szülőföld és a magyar haza iránt
táplált szeretete, példaértékű magyarságtudata, a komoly
értékrendet, szakmai tudást és hitet hordozó életműve, mely
jelentős mértékben gazdagította és gazdagítja ma is
világszerte az egyetemes magyar szellemiséget és nemzeti
kulturális örökségünket. 		
| Berta Attila
9

- tulajdonosi döntés alapján - nem teszünk újságot olyan
ingatlanhoz, ahol nem lehetséges azt a postaládába (min.
egy pvc csőbe) elhelyezni. Amennyiben igényli az ott lakó
az újságot, a Városháza ügyfélszolgálatára befáradva kérhet
egy példányt, melyet átadunk a számára.
| Vörös Péter

INDUL A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS!

A LAP TERJESZTÉSÉRŐL

Az újság kihordás anomáliái kapcsán igyekszem újra és
újra megértetni a kihordó kollégáimmal, hogy minden lakos
számára fontos a Forum Martini újság, ezért elvárás velük
szemben, hogy minden ingatlanhoz eljuttassák az újság egy
aktuális számát.
Azonban ennek az éremnek is két oldala van. Én, mint
martonvásári lakos mit tettem azért, hogy a leveleim, hivatalos okiratok, újságok biztonságban megérkezzenek hozzám?
Felszereltem a kerítésre egy könnyen elérhető, A4-nél nagyobb méretű, kívülről csak szándékosan nyitható, belülről a
kutya által nem támadható postaládát. Amennyiben ebbe a
kézbesítő elhelyezi az A4-es méretű újságot, az véletlenül
nem tud kiesni belőle, kívülről kivenni pedig csak határozott
szándékkal lehetséges. Naponta gondoskodom a láda tartalmának ürítéséről, ezért nem gyűlnek fel az iratok. Így kön�nyen behelyezhető a következő napi küldemény és csökken
az esetleges csábítás is a kívülről elvitelre...
Amennyiben a fentiek ellenére nem kapom meg a Forum
Martinit, úgy a megjelenés hetében (nem két-három héttel
később) joggal kifogásolom annak hiányát a Martongazda
Nonprofit Kft-nél, mint a kézbesítésért felelősnél. A jövőben

Értesítjük a Kedves Lakosságot, hogy
1./ a háztól történő elszállítás április 9-én, csütörtöktől
vehető igénybe, melyet az előzetesen megvásárolt zöldzsákban, ill. az öntapadós matricával ellátott saját műanyagzsákban a Martongazda Nonprofit Kft végez.
Az árak változatlanok: zöldzsák: 500,- Ft/db, öntapadós
matrica: 400,- Ft/db.
2./ a gyűjtőhelyre történő szállítás április 11-től, szombattól vehető igénybe az Orgona utcában kijelölt gyűjtőhelyre
(a volt vásártéren) fél köbméter mennyiségig díjmentesen
beszállítható felesleges kerti hulladék (fű, falevél, nyesedék).
A gallyak, nyesedékek 1 m-es hosszúságúra aprítva rakhatók le, előzetes egyeztetés nélkül.
A továbbiakban minden páratlan héten, szombaton 08.0012.00 óra között helyezhető el hulladék.
| Martongazda Nonprofit Kft

HULLADÉKKÁ VÁLT ELEKTROMOS
TERMÉKEK BEGYŰJTÉSE
Önkormányzatunk és a Martongazda Nonprofit Kft. a VHG
Nonprofit Kft-vel együttműködve április második felében a
feleslegessé vált elektromos termékek begyűjtését tervezi.
A gyűjtés módjáról, helyszínéről és időpontjáról az áprilisi
újságban és a város honlapján további tájékoztatást adunk.
| Gucsek István

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
A NYUGDÍJAS
EGYESÜLETBEN
Jó hangulatban, családias környezetben,
köszöntötték a klub férfi tagjai a hölgy
tagokat.
Az elnök egy Kanadai zenés átirattal is megemlékezett a
hölgyekről. Nagy örömünkre szolgált, hogy Horváth Bálint
alpolgármester úr tájékoztatta az egyesület tagságát, a város
pénzügyi helyzetéről, költségvetéséről, elkövetkezendő
terveiről. Köszöntöttük körünkben megjelent új tagunkat
Molnár Sándor urat.
| Ambrus István • mkl. elnök
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35 ÉVES
A SZÁZSZORSZÉP
TÁNCEGYÜTTES

amikor Németh Ildikó és Szabó Szilárd 1986-ban átvették
az együttes szakmai irányítását. Vezetésükkel, több alkalommal nyerték el a „Kiválóan Minősült Együttes” címet.

Az együttes az alábbi jelentős nemzetközi és világfesztiválokon képviselte Martonvásárt, Magyarországot .
1982: Zseliz, 1998: Gombaszög (Szlovákia), 1983: Krems
Az együttes egy nagyon szerény virágról a
(Ausztria), 1984: Alatri (Olaszország), 1985: Montoire
„Százszorszépről” kapta a nevét, mely a termé(Franciaország), 1986: Nordenham (Németország), 1987:
szet megújhodásának egyik szimbóluma.
Llangollen (Wales-Anglia), 1988, 1991: Lefkada (Görögország), 1989 Szicília (Olaszország),
A 35 éve alakult Százszorszép Tánc1992: Poreč (Hor vátország), 1994:
együttes is, mint a természet, állandó
ELŐADÁSOK
Dr ummondvil (Kanada), 1995-96:
körforgásban van, időnként megújul és
április 17. 19.00 óra
Franciaország (nagyturné) 1997: Kairó
szakadnak le róla régi hajtások, melyek
április 18. 18.00 óra
(Egyiptom), 2005: Anglia (CIOFF feszönálló életet élnek. Az együttest, 1979tivál). Tartották a kapcsolatot a testben a belgiumi fesztiválon szereplő, az
Jegyek korlátozott számban március
vértelepülésekkel. Kinyílt előttük a
általános iskolából kikerülő táncosok
31-től az Óvodamúzeum informávilág, dicsőséget szereztek hazájukalapították és minden évben bővült a
ciós pontjában kaphatók, vagy fognak. Büszkék lehetünk rájuk!
létszám a következő évfolyamokkal.
lalhatók a 22/460-065-ös telefonFenntartója hivatalosan csak 1981-től
számon nyitvatartási időben.
Én is büszke vagyok a táncosokra, hogy
az ÁMK megalakulása után lett, Udvaros
(K-Sz 11-17 óráig)
most amikor sokan már temették az
Károly pártfogásával. Az első sikerek
együttest, egy emberként álltak a junyomán sorra jelentkeztek a támobileum megünneplése mögé. A próbágatók. A szövetkezetek országos szövetségei (SZÖVOSZ,
kon egymást buzdítják, segítik, s ezzel erőt adnak és példát
KISZÖV, TOT) finanszírozták az országos és külföldi fesztivámutatnak a következő generációnak.
lokon való megjelenés költségeit egészen a rendszerváltásig.
| Salamon Ferencné • az együttes alapítója
1993-ban megszűnt az ÁMK. és azóta napjainkig Martonvásár
Önkormányzata az együttes fenntartója. Horváth Ottó az
akkori polgármester sokat tett az együttesért, aki sajnos ma
nem lehet közöttünk. Köszönet az egyes önkormányzatoknak, hogy politikai hovatartozás nélkül, anyagi gondjaik ellenére megőrizték az együttest és vállalták a működtetését.
1980-86. között Gazdag Béla az Alba Regia Székesfehérvári
együttes vezető táncosa irányította a táncos szakmai munkát.
Vezetésével Arany II. minősülésig jutott a csapat.
Az együttes életében egy minőségi ugrásról beszélhetünk,
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A BRUNSZ VIK TERÉZ ÓVODA

JÓTÉKONYSÁGI BULIJA

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén sem a báli
hagyományokhoz leszünk hűek. Szeretettel várunk mindenkit 2015. április 11-én 19 órától a
WESTERN Partyra, helyszíne a BBK Központ.
Az élőzenét a Hantosi – Koncz zenekar szolgáltatja egész
este. Idén is lesz tombola, totó, a hangulat reméljük vadnyugati lesz. A rendezvénnyel kapcsolatos további részletek
miatt keressék az eseményt a Facebookon, illetve figyeljék
a plakátokat a városban. A rendezvény teljes összegét az
óvoda játék eszközeinek bővítésére fordítjuk.
Szeretettel várunk mindenkit!
| Szülői Munkaközösség

!

FELHÍVÁS

Kedves Szülők!
2015. április 20-22. között várjuk Önöket a martonvásári
Brunszvik Teréz Óvoda beiratkozására, a 2015/2016-os
nevelési évre.
A törvény előírása szerint abban az évben, amelyben
a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdőnapjától (2015. szeptember 01.) 4 órát köteles óvodai
nevelésben részt venni. Részletes tájékoztatás a Fórum
Martini következő számában lesz.
| Stefkovits Ferencné • óvodavezető

FELHÍVÁS

„A „Martonvásárért” Alapítvány Kuratóriuma - az Alapító
Okiratban foglaltaknak megfelelően - ezúton tájékoztatja a
nyilvánosságot, hogy 2015. március 2-án meghozott döntése
nyomán 250.000 Ft összeghatárig támogatást nyújt a
Brunszvik Teréz Óvoda számára a Martonvásár Város
Önkormányzata és a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös szervezésében megrendezésre kerülő Nemzetközi Kisgyermek-nevelési Konferenciára érkező óvodapedagógusok
elszállásolásához, utaztatásához és kulturális programokon
való részvételéhez. A Kuratórium emellett a Magyar Kultúra
Napja – amely egyúttal a közművelődésben dolgozók napja is
– alkalmából 46.400 Ft támogatást nyújt a BrunszvikBeethoven Központ számára, a dolgozóknak szervezett kulturális program finanszírozása céljából. Mindkét támogatás
utólagos elszámolási kötelezettséggel terhelt.
Balikó Csaba • a Kuratórium elnöke”
| Köszönettel és üdvözlettel:
Szabó Balázs • kuratóriumi titkár

A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműködve
Martonvásár Város Önkormányzatával a Magyar
Tudományos Akadémia „A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE”
programhoz kapcsolódva Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferenciát szervez Martonvásáron.

A rendezvényhez kapcsolódva
A BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA

„ÉLTETŐ ELEMÜNK A VÍZ”
címmel kiállítást rendez
Megtekinthető:

2015. március 23-29-ig

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
kiállítótermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Cserna Sándorné
„Környezeti nevelés” munkaközösség vezető

A február 14-ei farsangi fúvós koncert legaranyosabb fellépő vendégei
a Dance Studio Nagy-Kuthy növendékei voltak.
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NAGYÜZEM
A MŰVÉSZETI
ISKOLÁBAN
A Művészeti Iskola nagyon eseménydús hónapon van túl. Számos regionális és országos
verseny zajlott le az elmúlt hetekben szép eredményekkel.
Népzenészeink Csőgör Róbert tanár úr vezetésével, a
Pesovár Ferenc Fejér Megyei Népdaléneklési és Népzenei
Verseny február 27-i, Soponyán rendezett döntőjén a következő eredményeket hozták:
Kiemelt arany minősítés: Osuszd Otília és a Tóth trió
(Szonja, Botond és Máté)
Arany minősítés: Váli pengetősök (Domak Luca, Tóth
Máté, Tóth Botond)
A XIII. Sistrum Regionális Zenei Versenyeken a következő
eredmények születtek:
Ezüst minősítés: Papp László, hegedű (tanár: Rabovay Júlia)
Bronz minősítés: Szilasi Zsófia, szolfézs (tanár: Várdai
Farkas Cecília); Cseprekál Márton, trombita (tanár:
Buxbaum Bernadett, korrepetitor: Dr. Kőszeginé Gál
Andrea); Tóth Viola, fuvola (tanár: Feketéné Czeglédi
Szilvia, korrepetitor: Szamosfalvi Viktória);
Gordonka modorban - cselló trió: Raffael Hanna, Pálinkás
Panna, Nagy Lilla (tanár: Bódi Árpád)
Márciusban további öt növendékünk indul versenyeken.
A MATEHETSZ által kiírt pályázatoknak köszönhetően számos
eseményen vehettek részt diákjaink, szüleik és tanáraink.
Az idén versenyen induló diákok versenyfelkészítő foglalkozásokon vehettek részt, melyet Szamosfalvi Viktória igazgatóhelyettes vezetett. A foglalkozások mellett a versenyzők
eljutottak a Vígszínház „Padlás” című előadására is.
A versenyző diákok mentoraikkal (Szombathy Anna,
Osuszd Otília és Kaszab Sebő) közös hangversenyt adtak a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban február 6-án.
Az este különlegesen folytatódott, hiszen ekkor zajlott le
Kárpáti József Mezőkölpényről szóló könyvének bemutatója
is. A könyv címe: „Úgy elmegyek meglássátok…”, mely
Martonvásár Város Önkormányzatának támogatásával jelenhetett meg. Megalkotásában számos képzőművész diákunk is közreműködött. A könyv a Martonvásári Művészeti
Iskola titkárságán meg is vásárolható.
A versenyzéssel kapcsolatban három előadást tarthattunk
szűk közönségnek a város Kulturális Központjában. Az előad á s okon sif u K o vá cs L á s zló, P iláth L á s zlóné,
Szamosfalvi Viktória, Jesztl József és Bódi Árpád kutatták a hallgatósággal közösen a versenyzés lelki hátterét.
A Völgy-Vidék Tehetségpont, a Martonvásári Alapfokú
Művészeti Iskolával együttműködve néptáncos tehetséggondozó programot is útjára indított. A gazdagító programpár
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Vajda Rozália és Kiss Gergely vezetésével már elindult,
melyet táborral zárnak március végén Dobogókőn. A programban hat néptáncos mentor is részt vesz a Százszorszép
táncegyüttes részéről.
Két érdekes filmklub is lezajlott Martonvásáron, Kárpáti
József és Horváth Gábor vezetésével. A pozitív visszajelzések további filmklubok szervezését inspirálják, így következő
alkalom 2015. március 28-án lesz az Általános Iskola aulájában Kiss Gergely moderálásával. A film címe: „Életek éneke”.
Kortárs – pilot programokat indíthattunk el, melyeket a
14-19 éves diákjaink számára szerveztünk. Első programjuk
a Budapest Jazz Clubban zajlott le február 23-án. Különlegessége a programnak, hogy 25 különböző érdeklődésű fiatal
találkozhat a jazz, a klasszikus zene, a népzene, a néptánc
és a képzőművészet világával.
Február 7-én „Re-frakció” címmel képzőművész diákjaink is
újabb tehetséggondozó foglalkozás sorozaton vehettek részt.
Kárpáti József tanár úrral a Magyar Nemzeti Galériába vezetett első útjuk, majd a tanév végéig szombatonként fognak
találkozni. Kitűnő festőművész kollégánkkal a DunaTV is interjút készített. A műsor megtekinthető a tévé video archívumában a „Csodabogár” című műsor 2015. február 28-i adásában.
Saját növendékeink számára szervezünk „Ki-Mit-Tud?”-ot
március 30-án, hétfőn, amelyre minden tanszak diákjai
nevezhetnek.
Az iskola programjait nyomon követhetik az iskola honlapján
elhelyezett google-naptárban (www.mmiskola.hu „Esemény
Naptár” menüpont), továbbá iskolánk Facebook (Martonvásári
Művészeti Iskola) oldalán.
Ezúton is megköszönjük az eddigi évek felajánlásait.
Az adók felajánlott 1%-ából befolyt összeg tette lehetővé a
„Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány” számára, hogy
támogathatta a Művészeti Iskola növendékeinek tanulmányait, iskolai táborait.
Kérjük Önt, hogy felajánlásával ebben az évben is segítse
munkánkat! Az adóbevallás rendelkező nyilatkozatához a
következő információkat tudjuk nyújtani: Az alapítvány
neve: Mar tonvásári Tehetséggondozó Alapítvány,
Adószám: 18484195-1-07
| Bódi Árpád • igazgatóhelyettes
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A rossz pályaviszonyok miatt, ifi csapatunk mérkőzését
Ercsiben a Cukorgyár pályáján játszottuk, ahol egy nagyon
rossz, sáros talajú pályán 4:3-ra alul maradtunk.
U18-as csapatunknak a bajnokság március 22-én kezdődik,
Martonvásáron 13:00 órás kezdéssel a Pátka csapatát fogadjuk. Mérkőzéseinkre mindenkit várunk szeretettel.
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu
honlapon találnak!			
| MSK

LABDARÚGÁS
Felkészülésünket január 13-án kezdtük, heti
két edzés és egy mérkőzés szerepelt a programokban.
Edzéseinket a pálya használhatatlansága miatt teremben
tartottuk. Keretünkből távozott Czene Dániel, Bognár
Krisztián és Bocs Bence.
Érkezett Kenneth Norron a Budafok, Kiss Norbert a
Biatorbágy, Pollák Máté a Vízművek és Neuvert Álmos az
Újbuda csapatától, sajnos egyelőre csak a Budafokról érkező
játékosunk vethető be. Neuvert Álmos sérüléssel bajlódik,
a többieknek a játékengedélyükkel van egy kis gond.
Csapatunkat a felkészülési időszakban beneveztük az FMLSZ
által indított Téli Műfüves Bajnokságba, mérkőzéseinket
Csákváron játszottuk.
Csoport eredményeink: MSK – CSÁKVÁR II. 5 : 1
MSK – SOPONYA 4 : 1 // MSK – KAJÁSZÓ 8 : 0
MSK – ÚJBAROK 7 : 1 // MSK – GÁRDONY 2 : 2
A döntőben a Szár csapatával játszottunk, ahol fölényesen
5:0-ra nyert csapatunk, így sikerült megvédeni címünket
és újra megnyertük a Téli Műfüves Bajnokságot.
Egy mérkőzést sikerült még lekötnünk a Felcsút otthonában,
ahol 5:1-re nyert csapatunk.
Utánpótlás csapatainknak is 2 edzéslehetőség adódott teremben, ők részt vettek az FMLSZ által rendezett teremtornán, Székesfehérváron, ahol U21-es csapatunk remek játékkal a 2. helyen végzett.
Első bajnoki mérkőzésünket hazai pályán játszottuk a szomszédvár az Ercsi Kinizsi ellen, ahol a nagy sárdagasztásban,
nagy küzdelemben Bajor Balázs góljával 1:0-ra nyert csapatunk.

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS
Felkészülésünket január 05-én kezdtük, három korosztállyal
is részt vettünk az FMLSZ által szervezett téli teremtornákon, ahol U11-es csapatunk a 2. U13-as csapatunk az 1.
helyen végzett.
A Gárdony kupán U11-es és U15-ös korosztályunk a 3. míg
U13-as korosztályunk az 1. helyen végzett. Budafoki meghívásnak is eleget tettünk a Fonyódi Antal Emléktornán szerepelt U13-as csapatunk, ahol újra diadalmaskodott és az
1. helyen végzett.
Martonvásáron is szerveztünk egy-egy teremtornát az Egyesületi Bozsik Program keretein belül az U12/13-as korosztályunknak és az Intézményi Bozsik Program keretein belül
a 2. korcsoport részére, ahol a martonvásári Beethoven Ált.
Iskola, a Váli Vajda J. Ált. Iskola, a tordasi Sajnovics J. Ált.
Iskola és Ráckeresztúri Petőfi S. Ált. Iskola csapatai mérték
össze tudásukat. Szabadtéri felkészülési mérkőzéseket is
sikerült lekötnünk U14 és U15-ös csapatainknak az agárdi
Parkerdő műfüves pályáján a Gárdony korosztályos csapatai
ellen, ahol remek körülmények közt játszhattunk.
Közben az FMLSZ is elkészítette programját a Bozsik Program keretein belül, első U7-9 tavaszi Bozsik Grassroots Program Martonvásáron március 28-án 09:30-kor kezdődik.
U11-13-as Bozsik Tornák helyszíne az agárdi Parkerdő, első
torna időpontja március 21. 10:00 óra.
U15-ös csapatunk március 22-én 10:00 órakor fogadja a
Pákozd csapatát hazai pályán.
Programjainkra, mérkőzéseinkre mindenkit várunk szeretettel.
Programjainkról további információt a honlapon találnak:
www.mustangse.gportal.hu!
| Mustang SE

KIBŐVÜLT KONDITEREM MÁR 3 SZINTEN!
SZOLGÁLTATÁSAINK:

Minden martonvásári vendégünknek
bármilyen FITNESS bérlet mellé
AJÁNDÉK pólóval kedveskedünk!

bérlet mellé
AJÁNDÉK PÓLÓ

* Férfiak póló/nőknek trikó
(minden méretben, a készlet erejéig)
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- zsírégető edzés
- személyi edzés
- zumba
- funkcionális edzés
- masszázs
- álló szolárium
- kinezió tapasz
- pilates, gerinctorna
- gerincproblémás, ízületi problémás, túlsúlyos
vendégek részére speciális edzéstervezés

Érdeklődj: 06 30/650-6266
www.tarnokfit.hu | Tárnok, Fehérvári út 7.
LIKE-old oldalunkat a facebookon:
TárnokFit Fitness és Konditerem
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KÉZILABDA:
ÚJ ÉV, ÚJ SZEZON,
MEGÚJULÓ CSAPAT
HÍREK A MARTONVÁSÁRI KSE ÉLETÉBŐL

Számos új játékost üdvözölhetünk a Martonvásári Női Kézilabda csapat köreiben, köszönhetően a tavalyi toborzó cikkünknek.
Az elmúlt két hónapunk aktívan telt, voltunk
egy kis mikulás napi kupán, tartottunk közgyűlést, alapoztunk a tavaszi szezonra és izgulunk az új csarnok elkészülését illetően.
MIKULÁS KUPA

Már tavaly év végén lehetett érzékelni, hogy női csapatunkban az új játékosok nem csak megtöltik sorainkat, de túl is
lógnak a cserepadunkon, mely nagy örömünkre lelt. Ennek
ellenére sajnos decemberben még nem sikerült összeállnia
lányainknak és a Dunaújvárosban minden év decemberében
megrendezett Mikulás kupán egy cserével tudtak csak részt
venni, így a végeredmény sem hozta el a várt sikert. Férfi
csapatunk ennek ellenére két csapattal is tudott indulni a
kupán. Az úgynevezett „öregfiúk” a torna ezüst érmét hozták
el még az aktív és „fiatalabb” játékosokból álló csapatunk az
ötödik helyen zárt a tornán. Külön díjban részesült Kupi Tamás,
aki a torna legjobb kapusa lett. Ezúton is gratulálunk neki!

ÚJ CSARNOK? IGEN!

Visszatérve Dunaújvárosból évadzáróval egybekötött közgyűlést tartottunk, ahol az egyesületi tagokon kívül részt
vett Dr. Szabó Tibor polgármester, Horváth Bálint alpolgármester, Szigeti Zoltán képviselő. Polgármester úr elmondta, hogy Martonvásáron tovább folytatódnak a fejlesztések, melynek köszönhetően egy régi álmunk válik valóra
és egy mindenki számára kielégítő sportcsarnokkal bővül a
város. Továbbá kiemelte mennyire fontos, hogy a jövőben
különös figyelmet fordítsunk a kézilabda utánpótlás felélesztésére és a felnőtt csapat további komoly munkájára, hogy
ezáltal a csarnokot aktív kézilabdás élettel tudjuk megtölteni.
Ezúton köszönjük meg a Hungrana Kft. vezetőjének, akinek

HAPPY FITTNESS
MEGNYITOTTA KAPUIT!
SZOLGÁLTATÁSAINK:

AEROBIK, SPINNING, IRON CROSS,
KETTLEBELL, HASTÁNC, KARATE,
SZEMÉLYI EDZÉS, FLABELOS,
SZOLÁRIUM,MASSZÁZS
MANIKŰR, MŰKÖRÖM
Tel: 06/20 626-8002
NYITVA TARTÁS
Hétfő-Péntek de.7-10; du.14-21
Szombat 8:00-13:00
Vasárnap: Zárva
Cím: 2462 Martonvásár Budai út.29
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a felajánlása nélkül a sportcsarnok felépülése nem valósulhatna meg, és természetesen köszönjük a város vezetésének
az ezt kiegészítő további komoly pénzbeli támogatást.
Szó esett még a női csapat sikeres toborzási tevékenységéről,
melynek köszönhetően jelentősen megnőtt a létszám, elkerülve így a csapat megszűnését. Az őszi forduló végére már
sikerült 3 győzelmet is megszereznie lányainknak, megteremtve így az esélyt a régóta sereghajtó helyről a fentebb
jutásra.
Sajnos a férfi csapatunknál továbbra is létszám problémákkal küzdünk, melyre a közel jövőben kiemelten kell figyelnie
az egyesületnek. Ettől függetlenül nincs panaszunk a férfi
együttesünk szereplésére, hisz kitartásukkal és lelkesedésükkel a kis létszámuktól függetlenül is a bajnokság középmezőnyébe tartoznak.
Az évadzáró vacsorát és meghívást ezúton is szeretnénk
megköszönni Baksai Arnoldnak és a Macska Panziónak!

INDUL A 2015-ÖS BAJNOKSÁG

Márciussal elkezdődik a tavaszi szezon kézilabdásaink számára. Férfi csapatunk továbbra is Veszprém megyében folytatja a bajnokságot, míg női csapatunk Fejér megyében méretteti meg magát. A tavaszi forduló kezdete előtt lányaink
még egy négy csapatból álló felkészítő kupán is részt vesznek Soponyán.
Reméljük eredményes volt a csapataink felkészülése és minél
jobb helyezést érünk el a bajnokságban.
Szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy látogassa a
Martonvásári Kézilabda Sportegyesület mérkőzéseit, hogy
így segítse csapatainkat a győzelemhez és, hogy a felépülő
csarnokban már jól begyakoroltan zenghessen a HAJRÁ
MARTON!
Továbbra is várjuk játékosok jelentkezését a férfi csapatunkhoz!
Edzéseink és meccseink időpontjáról aktuális információt,
illetve az egyesülettel kapcsolatos hírekről bővebb tájékoztatást a Facebook oldalunkon találnak:
www.facebook.com/martonvasarikse).
| Záborszki Helga
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EGY KONFERENCIA MARGÓJÁRA
Az Egészségfejlesztési Iroda március 16-án befejezi munkájának első 18 hónapos, pályázati szakaszát, egyúttal megkezdi a fenntartási időszakot, ami 2020-ig ad lehetőséget,
hogy kamatoztassák az eddigi tapasztalatokat. A jelenleg
vállalt programok a végéhez közelednek, nagy részük már
befejeződött. Szűréssel és diétás tanácsadással az iroda továbbra is áll a járásban élő lakosság rendelkezésére. Reményeik szerint a sikeres programok folytatása mellett akár új
foglalkozások indítására is lehetőségünk nyílik majd, erről
információt a közeljövőben kapunk, és adunk közre.
Február 19-én az Ercsi Egészségügyi Központban tartott
konferenciát az Egészségfejlesztési Iroda, ahol részt vettek a
szerződött partnerek, és beszámoltak a vállalt klubfoglalkozások és szűrések eddigi tapasztalatairól.
Dr. Harbula Ildikó tordasi háziorvos elmondta, hogy a nagy
sikerre való tekintettel, amit a kardiológiai szűrések, ill. a
szívklub kapcsán tapasztalt, a résztvevőkkel a jövőben is
folytatják klubtevékenységüket gyalogló-, vagy futó-klubként, aszerint, mire lesz igény. Jó hír az is, hogy az Ercsi Önkormányzat felkérte a doktornőt, hogy szűrésekkel a jövőben
is vegyen részt a különböző rendezvényeken, mert fontosnak
és hasznosnak tartják a megelőzést.
Dr. Czikajló Gyula martonvásári háziorvos összefoglalta a

szűréseken, mint a rendelőben.
A konferencia előadói között szerepelt Centgráf Károly, a
Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon programvezetője is, aki
alkoholellenes és egy dohányzás ellenes klubot működtetett
az EFI programok részeként. Ahogy ő fogalmazott, bár a dohányzás sokkal többeket érintő függőség, mint az alkoholizmus, mégsem érzik az emberek akkora problémának, mint
az utóbbit. Szerinte az alkoholfüggők esetében a családtagok
bevonása irányába lehet és érdemes elindulni, mert ők mindig előbb észreveszik a problémát, mint maga az érintett.
Vajdics András sportoktató háromféle sportprogramot vitt
és sportnapokat rendezett Ercsi és Martonvásár településeken. A kezdeti nehézségek után olyan népszerűek lettek
programjai, hogy kinőtték az ercsi tanmedencét, plusz órát
kellett vállalnia az uszodában. A lelkes résztvevők nagy
része továbbra is folytatja az úszást, vízi gimnasztikát, ill. a
szárazföldi gimnasztikát, mert, ahogy köszönő leveleikben
megfogalmazták, a rendszeres mozgás hatására úszástudásuk fejlődése mellett javult életminőségük, munkaképességük, közérzetük, csökkentek fájdalmaik.
Fábiánné Susán Szilvia, az EFI dietetikus munkatársa a
diétás tanácsadás, és a főzőiskola népszerűségét ecsetelte, és
kihangsúlyozta, hogy a továbbiakban is várja a táplálkozási
tanácsadás iránt érdeklődőket, előzetes időpont egyeztetést
követően.
A konferencia végén, meghívott vendégként Dr. Pásztor
László a Fejér Megyei NSZSZ vezetője megköszönte az Iroda
áldozatos munkáját, és gratulált a partnereknek a sikerekhez. Úgy fogalmazott, hogy a következő feladat, a férfiak
bevonása lenne a szűrésekbe, minél nagyobb létszámban.
A jövőben is segítőkészségéről biztosította az Iroda munkatársait, amiben megerősítette Papp György Ercsi alpolgármestere is, aki elmondta, hogy az Ercsi Önkormányzattal
együtt hathatós segítséget fog nyújtani annak érdekében,
hogy a szűréseken minél nagyobb legyen a részvételi arány.

városukban szervezett több mint 20 féle rendezvény tapasztalatait. Legsikeresebbnek a szeptember 20-án megrendezett sportnapot ítélte, ahol több mint 500-an vettek részt. A
doktor úr azért is hasznosnak tartotta ezeket a rendezvényeket, mert a fiatalabb korosztállyal is lehetősége volt találkozni, másrészt az emberek jobban megnyíltak ezeken a

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. MÁRCIUS

16

KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK
MÁRCIUS 15. ÉS ÁPRILIS 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
NYÚJTOTT RÉTES Gyúróról

Ahogy azt Tóth Sándorné, Magdika készíti

Önfegyelem, türelem és ügyesség kell
hozzá, de nem árt némi tapasztalat is,
hogy tökéletesre sikeredjen.
HOZZÁVALÓK
• 0,5 liter savó
• 90 deka rétesliszt
• 1 tojás
• diónyi zsír
• nagy csipet só
ELKÉSZÍTÉSE
1. Egy liter tejet megaltatunk és az így nyert
savó fél liternyi adagját 90 deka rétesliszttel egy
tojással, a diónyi zsírral és a csipet sóval simára
dolgozzuk össze.
2. Három részre osztjuk. Letakar va kb. fél órát
pihentetjük.
3. Megnézzük, nyújtható-e a tészta. Kézfejre helyezzük és ha súlyától nyúlik, akkor elkezdhetjük
a nyújtását.
4. Pihentetés alatt készítjük elő a tölteléket, olyat,
ami a család ízlésének megfelelő.
5. A nyújtás abroszon történik.
6. A kinyújtott tészta széléről a vastag részt eltávolítjuk. (Ez kisütés után kiváló sörkorcsolyának
számít.)
7. A tésztát kacsazsírral átcsepegtetjük, majd beleszórjuk a tölteléket, az abrosz segítségével feltekerjük és tepsi méretre vágjuk.
8. Sütőlapra helyezzük, megkenjük zsírral és tölteléktől függően 200 fokos sütőben aranyszínűre
sütjük. Jó étvágyat!

................................................................

A Hölgyklub következő találkozóján, március 16-án 16.00 órakor szeretettel várunk
mindenkit, akit a rétes készítésének fogásai, titkai a gyakorlatban is érdekelnek.
FORUM MARTINI / 2015. MÁRCIUS

Aktív időszakba érkeztünk, teendőink tornyosulnak. A gyümölcsfák, szőlők metszése sürgetővé válik és zöldséges
kertünkben is kezdhetjük a munkákat.
Gyümölcsfáink koronaalakító metszését befejezhetjük, következik a lemosó permetezés. A réztartalmú szerek elemi
kén hozzáadásával alapvető megoldást jelentenek alma, körte, őszibarack, meggy, cseresznye, birs, naspolya, köszméte,
ribiszke stb. számára. Szeles időben ne permetezzünk és legyünk figyelemmel a méhek megporzó tevékenységére, mely
jelentős terméstöbbletet jelent majd. Növényvédő szereket
forgalmazó üzletekben szakmai tanácsokat bizonyára szívesen adnak.
A zöldség, a sárgarépa, a pasztinák, a saláta és már a különböző érésidejű borsók is földbe kerülhetnek. Érdemes korai cukorzöldséget ültetni, amely zsenge sárgarépával szedhető az új zöldborsóhoz. Zöldborsóból érdemes kései fajtákat
is vetni, mert hozamuk jóval értékesebb. Gondoskodjunk a
talaj fertőtlenítéséről is, fontos. Csigák megjelenésekor avatkozzunk be, mert tönkre tehetik munkánkat.
Szőlőben aktuális teendő a pótlások ültetése, a metszés
befejezése, lemosó permetezés elvégzése. Elemi kén használatát ne mellőzzük, mert a lisztharmat és atka ellen eredményes lehet.

Díszkertünkben a rózsák metszése most időszerű. Trágya,
műtrágya kis adagban segíti a fejlődést. Virágmagvaink
lassan a helyükre kerülhetnek.
Haszonállatainkat hó végétől beszerezhetjük. Foglalkozzunk
velük, hiszen konyhai melléktermékeinket is felhasználhatjuk.
Sikeres munkát kívánunk minden szorgalmas kertbarátnak.
| Varga Béla
A virágzás alakulása sok év átlagában:
sárgabarack: március 20-25., repce: április: 15.,
őszibarack: április 11., alma: április 24,
körte: április 17-24., korai meggy: április 18-23.,
cseresznye: április 20-25.
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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 oda!)

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., tel.: 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
szerda		
csütörtök
tanácsadás:13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT

IMPRESSZUM

Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 | Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637,
Mobil: 30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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!

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

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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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Csiha Levente
Fehér Nándor
Molnár Milán
Szabó Sarolta Ilona

Gucsek Károlyné / 76 éves
Boros Sándorné / 74 éves
Kovács Antalné / 74 éves
Szeli Miklósné / 78 éves
Pató Zoltán József / 65 éves
Lepsényi Jánosné / 73 éves
Bihari Imre / 79 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: április 4.,5; április 25., 26.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: március 28., 29.; április 18., 19.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: március 21.,22.; április 6., 11., 12.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

APRÓHIRDETÉS
Munkatársat keresek pénzügyi termék értékesítésére.
Feltétel érettségi. Lakáscélú megtakarítás állami támogatással, lakáscélú hitelek 3,9% kamattal, vásárlásra, felújításra. Banksemleges hiteltanácsadás, hitel kiváltás garanciával.
06 30/341-0975, www.ingatlan-martonvasar.hu,
eotvos.beata@t-online.hu
| Eötvös Péterné Beáta
ingatlanközvetítő-értékbecslő, személyi bankár.

HELYESBÍTÉS
A Forum Martini 2015/02. számában a 4. oldali tudósításban
Palóczi Zoltán neve helytelenül Páncél Zoltánként szerepel.
Polgárőrségünk tagjától a tévedés miatt elnézést kérünk.
| Szerkesztőség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindazon martonvásári lakosoknak és a Polgármesteri
Hivatal dolgozóina k szeretnék köszönetet mondani, a ki
segített Toporán Márk holttestének hazahozatalában.
Továbbá, a család nevében szeretném megköszönni mindenkinek, akik részt vettek temetésén, hogy gyászunkban
osztoztak. 			
| Balogh Sándor

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martongazda Nonprofit Kft. közterület fenntartó
munkatársat keres a Martonvásári Köztemetőbe 2015.
május hó végétől.
Feladata: a köztemető és a ravatalozó nyitása-zárása, tisztántartása és a temető rendjének betartatása.
Bővebb felvilágosítás: személyesen: a Mar tongazda
Nonprofit Kft Martonvásár Budai út 13. sz. alatt lévő irodájában. Telefonon: 06/22 569-128

!

FELHÍVÁS

Helyi művészek jelentkezését várjuk április közepére
tervezett KIÁLLÍTÁSUNKHOZ.
Az Emlékezés terére kerülő szobor avatása ill. a Nemzetközi
Fúvós Találkozó ideje alatt is nyitva tartó kiállításhoz keresünk alkotásokat, amelyek a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ galériájában kerülnek bemutatásra.
A kiállító művészek jelentkezésének határideje 2015. április 8. A kiállítás közel egy hónapig lesz látogatható. A BBKK
biztosítja, hogy érdeklődés esetén a művészek elérhetőségét
rendelkezésre bocsátjuk.
Jelentkezni személyesen naponta 10-16 óra között a BBKKban lehet, telefonon a 22/ 460-286-os számon, e-mailben
pedig a rendezvény@martonvasar.hu címen.
| BBK Központ

Hagyományos és lézeres

AKUPUNKTÚRA KEZELÉS
a Rózsa szépségszalonban

Az akupunktúra egy ősi kínai gyógymód, mely a szervezet
öngyógyító erejét használja a működési zavarok helyreállításához.
A jánlott: testsúly csökkentésére; pánik , stressz oldására;
emésztési panaszokra; szenvedélybetegségek gyógyítására.
Új GUNA bioterápiás mozgásszervi fájdalomcsillapítás, mely
segít a kopás, gyulladás, túlerőltetés, sportsérülések során
fellépő fájdalom csökkentésében.

Időpontkérés: dr. Szabó Ildikó,
telefonszám: 30/465-2231
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Olga néni és Tünde néni irányításával
már hetek óta készülnek
a Beethoven Általános Iskola diákjai
a 15-i műsorra.
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