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04. oldal
BERUHÁZUNK A JÖVŐNKBE

13. oldal
ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Dr. Szabó Tibor kérdés-felelet
formájában világítja meg a Forum
Martini olvasóinak a néha bonyolultnak és érthetetlennek tűnő ügyeket.

Információk a tornaterem-sportcsarnokról, az iskolabővítésről, a
sportpályáról, a parkolásról, további
projektekről, pályázatokról.

A Brunszvik Teréz Óvoda
részletes információi az április
20-22-ig tartó óvodai beiratkozás
feltételeiről és menetrendjéről.
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03. oldal
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL
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20. oldal

12. oldal

150-en fújják majd
Testvértelepüléseink fúvósai 2-3 évente találkoznak. Május másodikán a helyszín Martonvásár.

Százszorszép 35
A Százszorszép Táncegyüttes részletes ünnepi
műsora (A jegyek mindkét előadásra elkeltek!)

20. oldal
MEGHÍVÓ
Martonvásár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város polgárait május 1-jére az Emlékezés
terére „BEETHOVEN ÉS A HALHATATLAN KEDVES” című szobor ünnepélyes felavatására.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

ÁPR. 17.

SZÁZSZORSZÉP 35 ÉVES
JUBILEUMI MŰSOR
19.00 órakor (A jegyek elfogytak!)
BBK Központ

ÁPR. 25.

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
14.00 óra
Rózsa utca, Kinizsi utca, Erkel F. utca
Zrínyi M. utca

ÁPR. 18.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 13.00 óráig
KÖNYVKUCKÓ, JÁTÉKVÁSÁR ÉS BÖRZE
9.00 órától 12.00 óráig
ANYÁK NAPI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
9.00 órától 12.00 óráig
SZÁZSZORSZÉP 35 ÉVES
JUBILEUMI MŰSOR
18.00 órakor (A jegyek elfogytak!)
BBK Központ

MÁJ. 01.

„BEETHOVEN ÉS A HALHATATLAN
KEDVES” SZOBORAVATÓ ÜNNEPSÉG
10.00 órakor
Emlékezés tere
PÁPAY ÁGOSTON ISKOLA MAJÁLIS
10.00 órától 16.00 óráig
Bajcsy-Zsilinszky utca 32.
MŰVÉSZETI ISKOLA
TANÁRI KONCERT
18.00 órakor
BBK Központ

ÁPR. 20.

BABÁTÓL A LABDÁIG
MÁJ. 02.

NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI
TALÁLKOZÓ
17.00 órától 20.00 óráig
BBK Központ udvara

MÁJ. 10.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Vezetett séta a parkban
10.00 órakor

MÁJ. 15.

MEGYEI ÖTLETBÖRZE ÉRTÉKEINKRŐL
10.00 órától 15.00 óráig
BBK Központ

13.00 órától 17.00 óráig
Beethoven Általános Iskola
ÁPR. 24.

MOMENTÁN TÁRSULAT „RögvEst”
improvizációs színházi előadás
19.00 órakor
BBK Központ

ÁPR. 24.

TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
17.00 óra
Városháza

SEGÍTSÜNK!
Martonvásár 300 ezer forintos támogatást nyújt
az ukrajnai Borzsovának. A felajánlással a város
orvosi rendelőjének felújítását támogatja, ezzel
egy EU-s pályázat önrészét biztosítja.
Dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere részére küldött
levélben Ferenczi József Borzsova polgármestere jelezte,
hogy a mintegy 6 milliós összköltségű pályázat 5%-os önrésze
a község lakosait terhelné, viszont az Ukrán gazdasági válság
következtében ezt az összeget a nehéz helyzetben levő családok nem tudják kigazdálkodni. Így Martonvásár segítsége

Borzsova polgármestere, Ferenczi József levele:
„A Borzsovai Községi Tanács azzal a kéréssel fordul
Ö nhöz , hog y amennyiben lehetséges , nyújtsana k
anyagi támogatást a község lakosainak . A községi
Tanács 2015 -ben nyer t eg y E U-s pályá zatot a
családor vosi rendelőintézet felújítására 480 ezer
grn. összegre (kb. 5670000 forint). Ennek az összegnek az 5 százalékát (kb. 300000 forint) a község lakoFORUM MARTINI / 2015. ÁPRILIS

egyben azt is jelenti, hogy nem hiúsul meg a rendelő felújítása.
A támogatásról 2015.03.31-én polgármesteri előterjesztésre
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozott.

FELHÍVÁS

Az önkormányzati támogatás mellett a Martonvásárért Alapítvány számlájára is várunk támogató befizetéseket. Befizetéskor kérjük feltüntetni „Kárpátalja támogatása” szándékot.
Számlaszám: 57800040-10000032 (Kápolnásnyék és Vidéke
Takarékszövetkezet)
Adománygyűjtési elkülönített számlaszám: 5780004010041888 (Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet)
| Martonvásár Város Örkormányzatának
Képviselő-testülete
sainak kell fedezni. Sajnos a jelenlegi Ukrán gazdasági válságban, amely kihatással van vidékünk lakosaira
is, az emberek anyagi helyzete nem engedi meg, hogy
anyagilag hozzájáruljanak a családorvosi rendelőintézet felújításához. Az átlagkereset 1500 grn. (kb. 17
ezer forint). A munkaképes lakosságnak több mint a
fele munkanélküli. Amennyiben nem fizetjük be a ránk
eső önrészt, úgy elveszíthetjük a pályázatot.”
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POLGÁRMESTERI SOROK
ÖNÖK KÉRDEZTEK,
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL
Tisztelt Olvasó!
Az utóbbi napokban sok személyes és írásbeli
megkeresés is érkezett hozzám az önkormányzat
gazdálkodásával, illetve az adózással kapcsolatban. Jómagam és kollégáim is igyekeztünk
válaszokat adni, mégis úgy érzem, sok olyan
dolog van, amit talán nem sikerült teljesen világosan megmagyarázni. Kérem, engedjék meg,
hogy kérdés-felelet formájában próbáljam megvilágítani a néha bonyolultnak és érthetetlennek tűnő ügyeket.
Vegyük tehát sorra a leggyakrabban megfogalmazódó kérdéseket:
Miért kell kommunális adót fizetni, hiszen a kommunális szemét szállításáért egyébként is fizetünk?
Két egymástól független dologról van szó. A szemétszállítás fizetés ellenében igénybe vett konkrét szolgáltatás,
amiért a VHG Nonprofit Kft-nek fizetünk. A kommunális
adó viszont egyfajta közösségi hozzájárulás azoknak a feladatoknak az ellátásához, aminek eredményét közszolgáltatásként a város minden lakója igénybe vesz. Ilyen közszolgáltatás többek közt az óvoda, az iskola, a családsegítő
szolgálat működtetése, az orvosi ellátás, a város közterületeinek rendben tartása, a temető, a közvilágítás fenntartása.
Ezeket a szolgáltatásokat a város minden lakója élete során
valamikor biztosan igénybe veszi, ezért jogos, hogy mindenki
hozzájáruljon a közös költséghez.
Miért kellett megemelni kétszeresére ezt a közösségi
hozzájárulást?
Az előző pontban felsorolt szolgáltatásoknak a lakosság által
elvárt szinten történő működtetése az elmúlt években a város
költségvetésében folyamatosan hiányt eredményezett, amit
a tartalékainkból a fejlesztésre félretett megtakarításainkból és az államtól esetenként megszerzett kisegítésből finanszíroztunk. Csak önmagában az iskola működtetése körülbelül 50 milliós plusz költséget eredményez. Belátható,
hogy a jövőnket és gyermekeink jövőjét is felélnénk, ha a
napi kiadásokat a bevételekből nem tudnánk fedezni. Az
említett szolgáltatások fedezetét egyébként még a megemelt közösségi hozzájár ulás sem fedezi, kénytelenek
vagyunk a vállalkozások adójából is átcsoportosítani. Részletes költségvetésünket a www.martonvasar.hu/rendeletek
linken mindenki megismerheti.
Miért szűnt meg a 70 év felettiek kedvezménye?
A kedvezmény nem szűnt meg, de szerettük volna igazságosabbá tenni a rendszert és szétválasztottuk az adózási kötelezettséget, a szociális támogatásoktól. Továbbra is kaphat
kedvezményt, akár teljes adómentességet bárki, aki erre rászorul, sőt ki is terjesztettük a kedvezményezettek körét,
hiszen lehetnek olyan többgyermekes családok, vagy munka
nélkül maradt szülők, ahol ugyanúgy indokolt a méltányosság,
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mint a nyugdíjasoknál. A lényeges különbség azonban, hogy
a kedvezmény nem alanyi jogon jár, hanem kérelmezni kell a
jegyzőnél, aki a konkrét rászorultság függvényében dönt.
Ebben a rendszerben kizárt minden esetleges visszaélés.
A szociális támogatásra szánt keretet az önkormányzat
mindenképpen biztosítja.
Miért Martonvásáron a legmagasabb az egy lakóingatlanra eső adóteher?
Aki ezt igyekszik elhitetni önökkel, finoman fogalmazva
„nem bontja ki az igazság minden elemét”, pontosan pedig
nem mond igazat. Azokon a településeken, ahol nincs kommunális adó, ott többségében létezik ingatlanadó, aminek
mértéke sokszor magasabb, mint a nálunk érvényes adó.
A szomszédos Velencén és Érden például 300-400 Ft/m2 körüli adót fizet minden lakástulajdonos, ami 100 m2-es lakással
számolva kb. 30-40 ezer forintot jelent. Mi úgy döntöttünk,
hogy magánszemélyek esetében nem vezetünk be vagyoni
típusú ingatlanadót és a jövőben sincs ilyen szándékunk.

Miért nem költjük a városi beruházásokra, kulturális
központra, sportcsarnokra szánt pénzt inkább az utak,
járdák javítására, vagy a fenti kedvezmények nyújtására?
Ezek a pénzek úgynevezett „címzett támogatások”. Az Európai Unió vagy a kormány csakis és kizárólag az adott célra
folyósítja. Az önkormányzatnak két lehetősége van: intenzív
politikai és szakmai munkával megszerzi a forrást és építi,
fejleszti a várost, vagy lemond erről a lehetőségről. De az el
nem nyert pénzekből soha nem lesz út vagy járda.
Meggyőződésem egyébként, hogy gyermekeink egészségének megvédésénél, sportolási lehetőségeik biztosításánál
jobb befektetés nem létezik. A régi tornateremben és a felépülő új tornaterem - sportcsarnokban naponta 8-tól délutánig négy iskolai osztály tud majd egyszerre tornaórát tartani.
Természetesen teljesen jogos igény, hogy a nehezen járható
utakat, járdákat is kijavítsuk. Ehhez saját forrásokat kell teremtenünk, ami úgy lehetséges, hogy jól működő vállalkozásokat telepítünk Martonvásárra. Ezért kezdtük el csökkenteni az iparűzési adót. Szeretném, ha a ciklus végéig legalább
ugyanannyi utat tudnánk felújítani, mint az elmúlt négy évben.
Annak érzékeltetésére, hogy mennyibe kerül az útépítés, álljon itt egy összehasonlítás: Egy porta előtti 18-20 méteres
útszakasz 1 millió forintba kerül. A gépjármű adóból helyben
maradó összeg átlagban 6-7 ezer forint. Ha az utca mindkét
oldalán lakó fizet gépjármű adót, 70-80 év alatt meg is épülhet belőle a házuk előtti útszakasz…
folytatódik a következő oldalon->
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Miért nem takarékoskodunk jobban a hivatal és a
képviselő-testület működtetésekor?
A polgármesteri hivatal létszámát törvény korlátozza. A mi
létszámunk ezen a kereten belül van, ezért lényegében az
állam finanszírozást nyújt a hivatal működésére, ami 70%-ot
jelent. A maradék 30%-ot azért kell hozzátennünk, mert az
átlagnál képzettebb munkatársakkal dolgozunk. Ha kevesebben lennénk, csökkenne az állami támogatás is. A képviselők pedig teljesen ingyen, tiszteletdíj nélkül végzik a munkájukat.
Miből fogjuk finanszírozni az új sportcsarnok üzemeltetését? Nem lesz-e ez újabb teher?
A tornaterem - sportcsarnok és iskola bővítés keretében kicseréljük a régi kazánház rendszereit. Az így keletkező megtakarítás fedezi a sportcsarnok üzemeltetését. Egyébként is
arra törekszünk, hogy az új intézmények saját bevételeikből
járuljanak hozzá fenntartásuk költségeihez.
És végül egy nem mindenkit, de a vállalkozókat közvetlenül érintő kérdés:

Hogyan lehetséges, hogy bár csökkentettük a vállalkozások telek és építmény adóját 160-ról 100 Ft/m2-re,
illetve 465-ről 400 Ft/m2-re, mégis összességében
többet kell fizetniük?
Két oka lehet a dolognak: egyrészt a törvény értelmezése
szerint az épülettel nem fedett telekrész is adókötelesnek
tekintendő. Másrészt néhányan az elmúlt években „elfeledkeztek” egy-egy olyan ingatlanukról, ami az adó hatálya alá
esik. Az adóhatóság pedig az eddiginél hatékonyabb felderítési módszereket használ, kifejezetten azzal a céllal, hogy
a közös teherviselés mindenkire egységesen és méltányosan
ter jedjen ki. Bízom benne, ez utóbbi kategóriába csa k
kevesen tartoznak…
Kedves Olvasó! Remélem a leggyakrabban elhangzó felvetésekre sikerült érdemi válaszokat adnom. Amennyiben
további észrevételeik, kérdéseik vannak, kérem, keressenek
meg személyesen vagy írásban.
| Szabó Tibor

BERUHÁZUNK
A JÖVŐNKBE

A gazdaságfejlesztés (beruházás-ösztönzés,
munkahelyteremtés, vállalkozási területek kialakítása) mellett az elkövetkező időszak legfontosabb feladata a városvezetés számára,
hogy a gyermekek és rajtuk keresztül a családok közérzetét jelentősen javító, lehetőségeiket
szélesebbre táró beruházásokat valósítson meg
kisvárosunkban. Ez befektetés a jövőnkbe. Ezért
– és persze a mindennapos testnevelésóra miatt –
van szükségünk egy második tornateremre.
A martonvásári Beethoven Általános Iskola nagyméretű
intézmény. Sok városban külön alsós és felsős, vagy több kisebb méretű iskola működik. Ezek mindegyikéhez szükség
van tornateremre, tehát úgy kell gondolkodnunk, hogy itt
FORUM MARTINI / 2015. ÁPRILIS

is szükség van egy „alsós” és egy „felsős” tornateremre.
Az új tornaterem – sportcsarnok ezt a hiányt pótolja, valamint megteremti a lehetőségeket a kézilabda utánpótlásnevelés fejlődésére.

TORNATEREM – SPORTCSARNOK

Az új épületszárny a meglévő tornaterem előtt, a Szent László
út felé, keresztbe fordítva helyezkedik majd el. Megőrizzük
az iskola önálló főbejáratát és a csarnokhoz is külön bejáratot létesítünk. A földszinten kapna helyet egy előcsarnok
büfével, ruhatárral, mosdókkal, orvosi helyiséggel, 4 új öltözőzuhanyzókkal, valamint a küzdőtér.
Az érkező nézők az előcsarnokból egy széles egykarú lépcsőn
az emeleti galériára, majd a nézőtér közlekedőjére juthatnak.
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Innen foglalhatják el helyüket a kb. 300 férőhelyes, lépcsős
kialakítású nézőtéren. A nézőtér közlekedőjéhez és a galériához az emeleten egy aula – multifunkcionális helyiség is
kapcsolódik. Az új épületszárnyat a földszinten és az emeleten is összekötjük a régivel.

mögött összekötjük a Szent László úti – iskolai – járási hivatali parkolóval. Az egyirányú szervizút mellett parkolókat
alakítunk ki. Ezen felül a Deák Ferenc utca – Széchenyi utca
sarkától a mentőállomás irányába elindítjuk a tervezett utat,
melynek mentén merőleges parkolókat építünk.

ISKOLABŐVÍTÉS

SPORTPÁLYA

Terveink szerint a városháza alsó parkolója helyén egy új
iskolai szárnyat építünk három szinten. Mindegyik emeleten
három tanterem, lány-fiú WC-k, közlekedő és lépcsőház
kerülne kialakításra. Egyelőre egy vagy két szintet fejeznénk
be teljesen, hogy biztosítsuk az iskola működését. Következő lépcsőben a járási hivatal épületében lévő összes osztályt
át kell költöztetnünk, majd azt követően a jelenlegi aulatérből ebédlőt, a volt szolgálati lakásból melegítőkonyhát
alakítanánk ki az iskola főépületében. Az új iskolaszárnyat
a földszinten a „Művész Malom” (MüMa?) épületével is ös�szekötnénk. Így az összes iskolai funkció (oktatás, művészeti
oktatás, sport, étkezés) egy épületegyüttesben lenne elérhető a gyermekek számára a jövőben.

PARKOLÁS

Mindig kérdéses a parkolók megfelelő száma, hiszen az emberek többsége egy helyi rendezvényre is autóval érkezik,
ráadásul igyekszik a bejárati ajtótól maximum 3 méterre
megállni. Természetesen jó lenne ezen változtatni. Ettől függetlenül átszervezzük az iskola – városháza – járási hivatal
környezetének parkolási rendszerét. A Szent László út páros
oldalán az árok eltolásával párhuzamosan egy buszparkolót
és 18 személygépkocsi parkolót alakítunk ki a Segítő Szolgálat
épületéig. A városháza udvarát egy szervizúttal a tornaterem

A város sportpályáján új öltözőépület épül a labdarúgásutánpótlás, vagyis a gyermekfutball kiszolgálására. Természetesen lesz itt helye a felnőtt hobby(verseny)sportnak is.
Ezen kívül egy nagyméretű műfüves labdarúgópálya létesül.
A jelenlegi épületet és kézilabda pályát el kell bontanunk, a
játszóteret pedig áthelyezzük a terület városközpont felé
eső sarkára, a sétány mellé. A létesítményt az előírásoknak
megfelelően kerítjük körbe.

ELŐKÉSZÍTENDŐ TOVÁBBI PROJEKTEK,
PÁLYÁZATOK
A 2014-2020 közötti uniós pályázati ciklusban újra megnyílik a lehetőség fejlesztések megvalósítására. Természetesen egyelőre prioritást élveznek az elnyert projektek, de fel
kell készülnünk a továbbiakra is. Terveink szerint az új tornaterem-sportcsarnok és az új iskolai szárny megvalósításán
túl felújítanánk az egész iskolaépületet (hőszigetelés, elektromos-gépészeti rendszer cseréje, napelemek), fejlesztenénk
az egészségügy területét, megvalósítanánk az Óvodamúzeum udvarán a nagyméretű játszóteret és a sétány mellett az
„ifiparkot”, esetlegesen bölcsődére is pályáznánk.
Sajnálatos módon út- és járdaépítésre pályázati támogatásra
nem számíthatunk továbbra sem, arra saját forrásokat kell
fordítani.

VÁLLALKOZÁSI TERÜLET KIALAKÍTÁSA

A vasút mellett és a benzinkút mögött található több, mint
10 hektáros – korábban lakóparknak tervezett – területet a
tulajdonossal együttműködve Gazdasági – Kereskedelmi –
Szolgáltató övezetbe soroltuk át. Itt az önkormányzat 2 hektár területhez jut, de az egészet közösen igyekszünk hasznosítani. Az elmúlt évtizedekben sosem volt lehetőségünk
valódi gazdaságfejlesztésre, most a körülmények és a terület
is adott, érdeklődők már vannak.
| Horváth Bálint • alpolgármester
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KÖZEL 6 MILLIÓ
FORINT ÚTJAINKRA
Az elmúlt hetekben a Martongazda Nonprofit Kft. alvállalkozók bevonásával - közel 4,5 millió forint költséggel
- elvégezte az utak legsürgősebb javítását. A rendelkezésre
álló költségvetési keret kátyúzások, árok kialakítások és javítások, útpadka rendezések elvégzésére adott lehetőséget.
A javítások főként az aszfaltburkolat nélküli utakat (Jókai,
Teleki, Bocskai, Karinthy, Mikszáth, Damjanich, Tátra, Kolozsvári, Magtár, Arany stb.) érintette, mart aszfalt, illetve
kőőrlemény bedolgozásával. Néhány aszfaltburkolatú utcában meleg aszfaltos javítás is történt.
Elkészült a Szent László patakon átvezető gyalogos sétány
következő, az Arany János utcáig terjedő, murvázott felületű
szakasza. A munkákra közel másfél millió forintot fordítottunk.
Májustól újabb járdaszakaszok építését kezdjük meg.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
A Képviselő-testület ülései nyilvánosak,
továbbra is várjuk Önöket!
Az elmúlt időszakban két ülést tartottunk.
Egy rendkívüli ülés összehívására volt szükség, hogy dönteni tudjunk a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt
óvodafejlesztési pályázat beadásáról, hiszen a szerkezetkész
épületszárnyunkban egy csoportszobát mosdóval és a tornaszobát a közeljövőben be kellene fejeznünk. Polgármester
úr tájékoztatta a testületet, hogy a kommunális adó megemelésével egyet nem értve tiltakozó íveket és egy kísérő
levelet adtak le a polgármesteri hivatalban. A mintegy 480
aláírónak személyre szóló válaszlevél került postázásra. (A
levél egyszerűsített tartalmát polgármester úr a saját írásában foglalta össze.) További tájékoztatásként elhangzott,
hogy az egészségügyi átszervezések kapcsán Martonvásár
minden szakellátási terület tekintetében a székesfehérvári
Szent György Kórházhoz fog tartozni. A járás polgármesterei
letették voksukat egy saját járási, martonvásári székhelyű
rendőrkapitányság kialakítása mellett. Ennek megvalósítására egyelőre kevés esély mutatkozik, de a hosszú távú cél a
térségben ez kell, hogy legyen.
2015. március 31-én soros Képviselő-testületi ülést tartottunk, ahol a következő napirendeket tárgyaltuk meg és fogadtuk el:
Rendeletalkotási javaslat Martonvásár város jelképeiről,
használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek
fellobogózásáról.
Előterjesztés fejlesztési hitel felvételére és számlavezető
bank váltására, mely ügy kiemelten fontos önkormányzatunk
FORUM MARTINI / 2015. ÁPRILIS

Az utak állapotának megőrzése – a rendszeres karbantartás
mellett – rajtunk, autósokon is múlik. A javított utak a sebesség növelésére csábítanak, de bánjunk óvatosan a gázpedállal. A felelőtlen, porfelhős száguldozás a balesetveszély
mellett, jelentős mértékben hozzájárul az újabb kátyúk
keletkezéséhez.
Óvjuk együtt közös értékeinket!
| Gucsek István

jövője szempontjából. Terveink szerint, amennyiben nagyon
kedvező projekthitelhez jutunk, azt iskolabővítésre fordítjuk,
működésre egy fillér sem költhető. Az önkormányzat teljes
számlaállományát a Takarékbanki háttérrel rendelkező helyi
takarékhoz kívánjuk átvinni.
Elfogadtuk a javaslatokat: a Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására; az intézményi bérleti díjak
megállapításának szabályaira; Szép porta pályázat kiírására;
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének működtetéséről elfogadott használati szerződés módosítására; a háziorvosi feladat-ellátási szerződés
módosítására; megállapodás megkötésére az önkormányzat
és a Brunszvik Teréz Óvoda közötti iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátására; a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Nemzeti Kulturális Alap Kulturális fesztiválok
Kollégiumához benyújtandó pályázat támogatására.
Támogattuk a polgármester illetményének módosításáról
szóló javaslatot, melynek értelmében a korábbi bérszinthez
közelítettük a polgármester bérét, a tavaly bekövetkezett
csökkentés után; a Martongazda Nonprofit Kft. főtevékenységének módosítására vonatkozó javaslatot; továbbá egy
kárpátaljai település megsegítéséről szóló javaslatot.
Megtárgyaltuk és támogattuk a beszámolókat: az önkormányzati alapítványok 2014. évi működéséről; a Martongazda Nonprofit Kft. 2014. évi működéséről; egyes - a képviselő-testület által 2014. évben nyújtott - önkormányzati
támogatások elszámolásáról; Katasztrófa- és polgári védelmi
ügyekről.
Bírósági ülnöknek megválasztottuk Dobos Lajost.
Módosítottuk a Védőnői Szolgálat székhelyét, melyre a
tornaterem-sportcsarnok beruházás miatti épületbontás
okán van szükség. A szolgálat nagyon jó helyre, egyelőre a
főtérre kerül az Óvodamúzeum melletti épületbe.
| Horváth Bálint
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FONTOS TUDNIVALÓK
A TŰZGYÚJTÁS
SZABÁLYAIRÓL
Szorgos kezek nyomán itt-ott füstjelek is mutatják, hogy megjött a tavasz, a kertek, az ingatlanhoz kapcsolódó közterületek rendbe rakásának
ideje.
Az elmúlt években a zöldhulladék elszállításának lehetőségével, a komposztálás terjedésével párhuzamosan csökkent
a kerti égetések száma, azonban nem árt ismerni a vonatkozó szabályokat. Az előírások ismeretével és betartásával
megelőzhetők a tűzesetek, és a százezres tételig terjedő
büntetések.
A szabadtéri égetés szabályait országos szinten a 2015. március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(OTSz) tartalmazza. A jogszabály (225.§) megtiltja a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetését, amennyiben más jogszabály ettől eltérően
nem rendelkezik. Településünkön a 23/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet (tehát más jogszabály) rendelkezik a kerti
hulladékok égetéséről. Helyi rendeletünk az általános belterületi tiltáshoz képest - meghatározott időszakban - lehetővé
teszi az égetést.
A fentiekből következően, városunkban a szabadtéri égetéssel kapcsolatban az OTSz és a helyi rendeletünk együttesen
alkalmazandó (a külterületnek számító szőlőhegyen is).
A téma fontosságára tekintettel az alábbiakban közlöm a
hivatkozott rendeletünk vonatkozó paragrafusait.

(4) Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben,
valamint erős szél esetén.
(5) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy
bűzös segédanyag nem alkalmazható.
(6) Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon, lakó és gazdasági épülettől kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett
szabad.
(7) Az avar és kerti hulladék égetése csak úgy végezhető,
hogy az a környezetre tűz- és robbanás veszélyt ne jelentsen.
(8) Az avar és kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari
eredetű hulladék, veszélyes anyag, illetve nagy mennyiségű
papír égetése tilos.
(9) A tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy
ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
19. § (1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék nyílt téri
égetése csak szeptember 1. és április 30. közötti időszakban,
kivéve étel készítésére szolgáló tűz rakása – mely csak fa
vagy faszén égetésével –, engedélyezett.

Avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályai
18. § (1) Az ingatlanon keletkezett avart és kerti hulladékot
csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és az ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni úgy, hogy az, az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos.
(3) Az égetés csak szélcsendes időben végezhető. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőtermelés)
felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal
be kell fejezni.

(2) Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint az (1)
bekezdésben meghatározott időszakon kívüli időpontban a
kerti hulladék égetése tilos, kivéve étel készítésére szolgáló
tűz rakása.

ELEKTRONIKAI
HULLADÉKOK
BEGYŰJTÉSE

A feleslegessé vált elektromos termékek (kivéve fényforrások és akkumulátorok) gyűjtését a Martongazda és a VHG
Nonprofit Kft. 2015. április 25-én (szombaton), 07.00–
14.00 óra közötti időpontban végzi.
A gyűjtés helyszíne:
Martonvásár, Dózsa Gy. út 6., volt TSz udvar.
Indokolt esetben a Martongazda segít a beszállításban.
Érdeklődni a 06/20 941-8157 telefonszámon lehet.
| Gucsek István
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Kérek mindenkit, hogy mindannyiunk érdekében tartsuk be
az írott szabályok mellett a közösségi élet íratlan szabályait
is, legyünk figyelemmel szomszédjaink, lakókörnyezetünk
érzékenységére.
| Gucsek István
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SZÉP PORTA,
SZÉP KÖZTERÜLET
PÁLYÁZAT
Közterületeink szépítésére iskolai osztályok,
közösségek jelentkezését várjuk.
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ismételten meghirdeti „Szép porta” címmel, helyi környezetszépítő pályázatát.
A pályázat célja: a kulturált, gyommentes és virágos porták
kialakításának támogatása, a kertkultúra fejlesztése, a tisztább, élhetőbb környezet és rendezett utcafrontok létrehozása, közterületeink lakossági összefogással történő szépítése,
az így létrejövő rendezett utcakép megőrzése.
A Képviselő-testület nyilvános elismerést biztosít azoknak
az ingatlantulajdonosoknak, használóknak, közösségeknek,
akik - saját és mindannyiunk örömére - tevőlegesen részt
vesznek lakókörnyezetük zöldterületeinek kulturált és magas
színvonalú kialakításában, gondozásában.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
Pályázati kategóriák:
• Szép porta kategória: ahol az ingatlan és a hozzá tartozó
közterület rendezettsége, tisztasága, gyommentessége, az
ültetett növények, gyepfelületek állapota, az előkertek, épülethomlokzatok szépítése, virágosítása, a telepített növények
összetétele, valamint azok harmóniája egymással, a közterülettel és az épített környezettel kerül értékelésre.
• Szép közterület kategória: ahol egy-egy „örökbe fogadott” közterület, közterületrész (utca, utcarész, tér, térrész),
gondozottsága, szépítése, virágosítása és parkosítása kerül
értékelésre.
A pályázattal elnyerhető díjak:
• Szép porta kategóriában: elismerő oklevél és 20x30 cm
méretű kerámia emléktábla „Szép porta 2015.” felirattal.
A kiosztható díjak száma legfeljebb 5 db.
• Szép közterület kategóriában: elismerő oklevél és pénzjutalom a következő összegekkel: I. helyezés 50 000 Ft, II.
helyezés 35 000 Ft, III. helyezés 25 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje:
• Szép porta kategóriában: 2015.05.31.
• Szép közterület kategóriában: 2015.04.30.
A pályázati eljárás szabályai Szép porta kategóriában:
• Pályázni martonvásári helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok benevezésével lehet. Nevezést nyújthat be a pályázatra minden Martonvásáron élő lakos, működő szervezet, a
tulajdonában vagy használatában álló (akár több) ingatlan
vonatkozásában.
• A pályázaton való részvételre ajánlás is elfogadható, amen�nyiben ehhez - magántulajdon esetén - az érintett hozzájárul.
FORUM MARTINI / 2015. ÁPRILIS

• A pályázathoz lehetőség szerint csatolni kell a pályázat
tárgyát képező ingatlant jellemzően bemutató, szemléltető
fényképet.
• A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy magánterület esetében a pályázatra készült fényképes dokumentációt az önkormányzat rendelkezésére bocsátja-e, az az önkormányzat
honlapján, lapjában, kiadványaiban díjmentesen megjeleníthető-e.
• A díjak átadására a Martonvásári Napok alatt (szeptemberben) kerül sor.
• A Szép porta elismerő címeket a bizottság a pályázati célokkal ellentétes állapotok észlelését követően, eredménytelen
felszólítást követő 2 hónap után visszavonhatja.
A pályázati eljárás szabályai Szép közterület
kategóriában:
• Pályázni martonvásári közterületek kiválasztásával lehet.
• A Szép közterület kategóriában a Martonvásáron működő
iskolák osztályai, illetve helyi közösségek, magánszemélyek
legalább egy év időszakra történő „örökbe fogadással” nevezhetnek.
• Az örökbe fogadható területekről a pályázónak előzetesen a
Martongazda Nonprofit Kft-vel kell egyeztetnie. A beültetésekhez szükséges növényeket a Kft. - a meghatározott éves
pályázati keret mértékéig, a pályázott közterület méretével
arányosan – biztosítja.
Saját költségen beszerzett növények (otthonról hozott) is
ültethetők.
• A pályázathoz csatolni kell közterület esetében a vállalt
gondozás, kialakítás leírását.
• A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázó neve elhelyezhető-e a gondozott közterületen.
• A díjak átadására a városi gyermeknapi rendezvényen (első
alkalommal 2016. évben május utolsó vasárnapja) kerül sor.
• A Szép közterület kategóriában a bizottság a pályázati céloktól és a vállalt feladatoktól eltérő (ellentétes) állapotok
észlelése esetén, eredménytelen felszólítást követő 2 hét
után a pályázót a pályázatból kizárja.
A pályázati eljárás általános szabályai:
• A pályázatot évente egy alkalommal kell meghirdetni úgy,
hogy az eljárás a díjátadó ünnepségig lefolytatható legyen.
• A pályázati eljárás lefolytatását, a pályázatok elbírálását 5
tagú bíráló bizottság végzi, melynek során a bizottság a nevezett területeket megtekinti. A bizottság elnöke Martonvásár
Város általános alpolgármestere. A bizottság szakmai, esztétikai szempontból hozzáértő tagjait az elnök kéri fel.
• Pályázni nevezési lap (megtalálható a város honlapján és a
Városháza ügyfélszolgálatán) kitöltésével és a Városházára
történő benyújtásával lehet. A pályázatra elektronikus úton
is lehet jelentkezni.
• A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.
A díjakat a polgármester és a bíráló bizottság elnöke adja át.
A Képviselő-testület a pályázat költségeire 610 000 Ft-ot
biztosít, melyből 400 000 Ft a Szép közterület kategória
növényültetéshez nyújtott támogatását szolgálja.
| Gucsek István
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MÁJUS 1-JÉN MAJÁLIS
A PÁPAI ÁGOSTON
ISKOLÁBAN
Immár több évtizedes múltra visszatekintő rendezvénysorozatunkra hívjuk és várjuk szeretettel Martonvásár apraját s nagyját a Bajcsy Zs. utcai iskolába!
A megszokott l0 órától induló programjaink (Majáliskupa, játszóházak, „Alkoss nekünk, alkoss velünk” pályázat

SZOCIÁLIS PÁLYÁZAT
DIÁKOKNAK!
ÖSZTÖNDÍJ- ÉS
TÁBOROZTATÁSI TÁMOGATÁS
Az Önkormányzat pályázat útján évente egy
alkalommal támogatásban részesíti azokat az
általános vagy középiskolai tanulói jogviszon�nyal rendelkező tanulókat, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatókat, akik a rendeletben foglalt jogosultsági
feltételeknek megfelelnek.
Évente egy alkalommal pályázat útján támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő, akinek 14 éven aluli gyermeke a gyermek táboroztatásának költségeihez való hozzájárulás céljából meghatározott önkormányzati rendeletben
foglalt feltételeknek megfelel.
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
A támogatásra való jogosultság feltételei általános- és
középiskolai tanulók, illetve felsőoktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatója részére:
• A tanuló és törvényes képviselője rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel Martonvásáron, és életvitelszerűen is a
településen tartózkodjon.
• A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200%- át (2015. évben ez 57.000,- Ft).
• A tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek készségtantárgyak nélkül számított tanulmányi átlaga legalább 4,00

PAPÍRGYŰJTÉS

A Martonvásári Beethoven Általános Iskola Diákönkormányzata papírgyűjtést szervez.
Április 13-tól 16-ig (hétfőtől csütörtökig) 14-től 16 óráig
várjuk a hulladékpapírral érkezőket az iskola ”A”épülete
előtti parkolóban.
FORUM MARTINI / 2015. ÁPRILIS

eredményhirdetése) mellett rendezvényünkkel kapcsolódni
kívánunk a „Fény Éve” programsorozatokhoz is.
Ennek jegyében május 5-én egy hangulatos tábortűz mellé
hívjuk a város lakóit.
Rendezvényünkkel célunk a másság elfogadtatása a sérültek
világának közelebbi megismertetésén keresztül.
Töltsünk együtt egy kellemes napot, egy tűz melletti kellemes estét értük, vagyis a településen nevelkedő értelmileg
akadályozott gyermekekért!
| „Együtt-Értük” Alapítvány kuratóriuma,
és önkéntesei

illetve, általános iskolában szöveges értékelés esetén legalább jól megfelelt, valamint a tantárgy követelményeket
legalább 75%-os szinten teljesítette.
A támogatás összege tanulónként legfeljebb évente:
20.000,- Ft.
TÁBOROZTATÁSI TÁMOGATÁS
A támogatásra való jogosultság feltételei 14 éven aluli
gyermek táboroztatásának költségeihez való hozzájárulása esetén:
• A gyermek táboroztatását a tárgyévben a Martonvásáron
bejegyzett székhellyel rendelkező szervezetnek kell biztosítania.
• A településen bejelentett állandó lakóhellyel szükséges
rendelkeznie, valamint életvitelszerűen itt kell tartózkodnia.
• A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200%- át (2015. évben 57.000,- Ft).
A támogatás összege gyermekenként évente
legfeljebb: 50.000,- Ft.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok
igényelhetőek személyesen a Polgármesteri Hivatal (2462
Martonvásár, Budai út 13.) ügyfélszolgálatán, a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár, Szent László út
24.) ügyfélszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár
Város honlapjáról.
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. május 31.
A pályázatok benyújtása történhet személyesen a Szent
László Völgye Segítő Szolgálatnál, illetve személyesen és
postai úton a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázatokról a Humán Bizottság hoz döntést, legkésőbb a
beadási határidőt követő soros ülésén.
A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 15
napon belül értesíti.
| Martonvásár Város Önkormányzata

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI

A március 15-i állami ünnepségen iskolánk diákönkormányzatát Nagy Daniella, Kromberger Máté, Sulyok
Bence és Szigeti Dávid 8.a, valamint Dohárszky András
8.c osztályos tanuló képviselte.
| D. Kizmus Beatrix • a diákönkormányzat vezetője
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LEGÚJABB
SIKEREINK
A Ráckeresztúron megrendezett körzeti német versenyen
egy hatodikos és két ötödikes csapatot is indítottunk. Hatodikosainknak az 1. helyezést sikerült megszerezniük (a csapat
tagjai: Hoffmann Balázs, Rezessy Júlia és Szilasi Zsófia).
Az egyik ötödikes csapatunk (Fekete Adél, Szabó Barnabás, Radvánszki Máté) a harmadik helyen végzett, a másik csapat (Boriszov Tímea, Hersics Anna, Lazók Blanka)
ötödik lett. Mind a három csapatot Kővári Katalin készítette
fel a versenyre.
Lezajlottak a Szép Magyar Beszéd Verseny megyei és
országos fordulói is. A megyei versenyen kimagaslóan szerepeltek iskolánk képviselői. Riczu Noémi (8.c) és Rezessy
Júlia (6.a) első helyezést ért el korcsoportjában, Nemes Gáspár
(6.b) a második helyet szerezte meg, Nagy Cintia (8.a) teljesítményét a zsűri különdíjjal jutalmazta. (Magyartanáraik:
Bottyánné Márkus Olga és Rezessyné Zsoldos Erika.)
A kisebbeknek a megyei versennyel véget ért a küzdelem, a
nyolcadikosok legjobbjai továbbjutottak az országos versenyre, ahol már a Kazinczy-jelvény megszerzése volt a tét. Fejér
megyét képviselte a balatonboglári megmérettetésen Riczu
Noémi, aki végül a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát kapta meg. Felkészüléséért, teljesítményéért minden dicséretet
megérdemel. (Magyartanára: Bottyánné Márkus Olga.)
A felső tagozat legjobb helyesírói a Simonyi Zsigmondról
elnevezett helyesírási versenyen mérhették össze tudásukat. Az iskolai verseny legjobbjai a következők voltak:
5. évfolyam: I. Vajda Róza (5.b) II. Vida Péter (5.a)
III. Prosser Natália és Izsák Béla (5.a)
6. évfolyam: I. Szabó Anna (6.b) II. Hargitai Eszter (6.b)
III. Gábor Ákos (6.b)
7. évfolyam: I. Gábor Márton (7.b) II. Süle Barnabás (7.a)
III. Berki Edina (7.a)
8. évfolyam: I. Bitó Kitti (8.a)
II. Nagy Cintia (8.b) III. Fekete Aliz (8.a) és Kovács Áron
(8.b)
A helyesírási verseny megyei fordulóval folytatódik,
ahova a legjobb pontszámot elérő tanulókat hívták meg. Iskolánkból Vajda Róza, Vida Péter és Szabó Anna kapott
meghívást a megyei versenyre.
A matematika kedvelői sem tétlenkedtek a tavaszi szünetet
megelőző időszakban. Több versenyen is részt vettek, és figyelemre méltó eredményeket értek el.
A
„Keresztúr
Kupa”
matematikaversenyen
Mednyánszky Pál (5.c) a második, Prosser Natália (5.a)
és Hegedüs Péter (5.c) az ötödik helyen végzett. Egyéni
eredményeikkel a csapatversenyben ötödikeseinknek az
első helyezést sikerült elérniük. (Tanáraik: dr. Cseh Lajosné,
Bondorné Hegyi Margit és Kiss Zsolt.)
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A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján
több száz versenyző közül három bronzérmet is sikerült
begyűjteni a martonvásári gyerekeknek: Nagy Orsolya az
ötödikesek, Sachs Róbert a hatodikosok, Gábor Márton a
hetedikesek mezőnyében végzett a harmadik helyen. Gábor
Ákos (6.b) kilencedikként fejezte be a versenyt.
(Tanáraik: dr. Cseh Lajosné, Boross Laura és Kiss Zsolt)
Az alsó tagozatosok is több körzeti versenyen szerepeltek
szép sikerrel.
Pázmándon a matematikaversenyen a következő eredmények születtek:
Az elsősök versenyén első helyezést ért el Szmilkó Zóra
Hanna (1.a, tanítója: Peregovits Erzsébet), második helyen
végzett Bíró Dóra (1.c, tanítója: Kőrösiné Lőrincz Erzsébet).
A második évfolyam versenyén 3. helyen végzett Gábor Zalán
(2.c, tanítója: Soproniné Molnár Mária).
A negyedikesek mezőnyében Sachs Beátának (4.a) a harmadik helyezést sikerült megszereznie
(tanítója: Udvarosné Takács Ágota).
Versmondóinknak két versenyen is alkalmuk adódott a
megmérettetésre.
Pázmándon, a körzeti szavalóversenyen a következő
tanítványaink voltak a legsikeresebbek:
1. évfolyam: Balogh Lili Gréta (1.a) első helyezés (tanítója:
Zugh Lászlóné) és Nagy Lázár (1.c) harmadik helyezés
(tanítója: Kőrösiné Lőrincz Erzsébet)
2. évfolyam: Fábián Fruzsina (2.b) első helyezés
(tanítója: Filemon Krisztina)
3. évfolyam: Lazók Petra (3.b) harmadik helyezés
(tanítója: Kocsisné Ihász Valéria)
Válban, a körzeti szavalóversenyen a legjobbak közé jutottak:
Nagy Lázár (1.c, tanítója: Kőrösiné Lőrincz Erzsébet) és
Nagy Luca (2.b,tanítója: Filemon Krisztina) aranyérmesek
lettek, Balogh Lili Gréta (1.a) a második helyen végzett (tanítója: Zugh Lászlóné). Különdíjat kapott Lazók Petra (3.b)
(tanítója: Kocsisné Ihász Valéria)
A Pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola rajzversenyén
Rehus Martin (1.b) első helyezést ért el, Kövecses Katalin
(1.b) a második helyen végzett.
(tanítójuk: Onodiné Nagy Anikó)
A Váli Vajda János Általános Iskola rajzversenyének
második helyezettje Pók Panna 3.b osztályos tanulónk
(tanítója: Hamza Beáta)
A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia nyelvész tanulmányi versenyének megyei fordulóján ötödik helyezést ért el
Fodor-Adorjáni Zsófia 1.a osztályos tanulónk.
(tanítója: Zugh Lászlóné).
Tanítványainknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk a
kimagasló eredményekhez.
| Szeidl Hedvig
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI
ÓRA A PETŐFI IRODALMI
MÚZEUMBAN
Március 18-án az 5. b és c osztály tanulói Budapestre, a Petőfi Irodalmi Múzeumba utaztak.
Egy múzeumpedagógiai órán vettünk részt, a
foglalkozás a március 15-i nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódott.
A múzeumban nagyon sok érdekes látnivalót csodálhattunk
meg. A foglalkozás elején kaptunk egy menetlevelet, ezután
három állomás feladatait kellett a csoportjainknak teljesíteni. Az első állomás az állandó Petőfi kiállítás anyaga volt.
Itt egy barcohba játék keretein belül ismertük meg, hol éltek
Petőfi szülei, milyen volt a korabeli ruhaviselet. Láthattuk a
Nemzeti dal kéziratát, Jókai Mór kokárdáját, Petrovics István
húsdaraboló bárdját és Petőfi Sándor pénztárcáját, amelyet
Szendrey Júlia hímzett a költőnek a forradalom emlékére.
Sok olyan ereklyét tartanak itt, amely az 1848-49-es szabadságharccal kapcsolatos. Az egyik szobában a Pilvax kávéház korabeli mását csodálhattuk meg.
Innen lementünk abba a helyiségbe, ahol kinyomtathattuk
a Nemzeti dalt a Landerer és Heckenast nyomda 170 éves
eredeti nyomdagépén. Nyomtatás közben megismerkedtünk
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a nyomdagép működésével is, illetve különféle kirakókkal is
játszhattunk. Az utolsó állomás volt a legizgalmasabb és a
legszebb: a Károlyi palota Lotz termében játszottunk ugyanis
Honfoglaló játékot. A régi Magyarország területeit kellett
elfoglalnunk négy csapatba osztva. Ezután még volt időnk a
múzeum kertjében játszani vagy éppen Petőfi Sándor szobrával fényképezkedni.
Összességében sokat nevettünk, még többet tanultunk,
és mindenki nagyon jól érezte magát.
| Gselmann Tünde, Putnoki Dorina és
Hegedüs Péter (5.c)
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A SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES ÜNNEPI MŰSORA
A jegyek elkeltek!

Salamon Ferenc-Németh Ildikó-Szabó Szilárd:
MEZŐKÖLPÉNYI TÁNCOK
Vajda Rozália-Kiss Gergely:
SZATMÁRI TÁNCOK
Furik Rita:
„VERJE MEG AZ ISTEN...” MAGYARBŐDI KARIKA
ZENEKARI SZÁM - muzsikál a Marton zenekar
Konkoly László-Gémesi Zoltán: ROMÁN KERÉK
Tímár Sándor: SZATMÁRI TÁNCOK
szünet
-
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Salamon Ferenc-Sóskúti Edit-Gémesi Zoltán:
TÁNCOK RÁBAKÖZBŐL
Havasréti Pál-Németh Ildikó-Szabó Szilárd:
DÉL-ALFÖLDI MULATSÁG
Szabó Szilárd: SZÉKI TEMPÓ
Endrődi Anna-Kiss Gergely: SZÉKI TÁNCOK
Endrődi Anna-Kiss Gergely:
MEZŐSÉGI TÁNCOK
„BÜSZKESÉGEINK”
Csőgör Róbert-Németh Ildikó-Szabó Szilárd:
RIMÓCI TÁNCOK
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ARANYOSAK!
A XIII. Országos Berczik Sára Emlékversenyről
a legfényesebb érmekkel tértek haza a Dance
Studio Nagy Kuthy növendékei.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a martonvásári gyerekek
óriási sikeréről tájékoztathatunk mindenkit.
A 13. Berczik Sára emlékversenyen, amelyet Budapesten,

a Marczibányi Téri Művelődési Központben tartottak meg
március 21-én, C csoportunk a 6-9 évesek között Klasszikus
Balett kategóriában első helyezést ért el!
D csoportunkkal, a 10-14 évesek között, Klasszikus Balett,
illetve Modern és kortárs tánc kategóriában is indultunk, és
egyedülálló módon elhoztuk mindkét kategóriában az első
helyet!
| Köszönettel és üdvözlettel: Zoli és Mercedes

FELHÍVÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA!
A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§. (2) bekezdése:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a vé• gyermek anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági
dőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
igazolvány (lakcímkártya)
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
• gyermek TAJ kártyája
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
• oltási bizonyítvány.
körülményei, képességeinek kibontaAz a szülő, akinek gyermeke az óvodakoztatása, sajátos helyzete indokolja,
kötelezettségét külföldön teljesíti, kötede a beiratkozás számukra is köHelyszín:
les erről írásban értesíteni a beiratkozás
telező.
Brunszvik Teréz Óvoda
idejének utolsó határnapját követő 15
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
(Martonvásár, Deák Ferenc u. 3.)
napon belül a gyermek magyarországi
aki 3. életévét a felvételtől számított
Időpont:
lakóhelye, vagy annak hiányában tartózfél éven belül betölti, feltéve, … a 3
2015. április 20-22-ig:
kodási helye szerint illetékes jegyzőt.
éves és annál idősebb gyermek óvodai
minden délelőtt 8-11 óráig,
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
felvételi kérelme teljesíthető.
délután 13-17 óráig.
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket nem íratja be kellő időAz óvodai felvételről az óvoda vezetője
ben az óvodába, szabálysértést követ el a
dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodavezető felvészabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálytelt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
élni, amelyet Martonvásár Város Jegyzőjének címezve, de a
247. §-a értelmében.
döntést hozó óvoda címére kell egy példányban, írásban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Kérjük azokat a szülőket, akik a 2015/2016-os nevelési
évre szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni,
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
ezt a fenti időpontban tegyék meg.
• szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket!
FORUM MARTINI / 2015. ÁPRILIS
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SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAM
Kis csoportos számítógépes (gyakorlati)
tanfolyamot szervez a
Martonvásári Kulturális
Egyesület és a BBKK.
Jelentkezni kortól és ismerettől
függetlenül a 06/20 941-8319-es
telefonszámon lehet.
A fakultációs jellegű, gyakorlati
oktatás két hétig tart, heti két
alkalommal 2-2 órában. (Igény
esetén tovább folytatható.)
Az oktatást Nagy Árpád vezeti.
A nyolc órás tanfolyam díja:
2000.-Ft.
Helyszín:
Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központ könyvtár, oktatóterme
| Tóth Andrásné
Martonvásári Kulturális
Egyesület

ADÓJUK 1%-ÁVAL
SEGÍTHETNEK
Kérjük, adóbevallásuk elkészítésénél gondoljanak civil szervezeteinkre!
Belátásuk szerint az itt betűrendben felsorolt valamelyik helyi szervezet,
alapítvány tevékenységét támogassák adójuk 1 százalékával!

1%

• Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány, adószáma:.18482155–1–07
• Együtt Értük Alapítvány, adószáma: ............................................19097123–1–07
• Embertársainkért Alapítvány, adószáma: ....................................19096517–1–07
• Gyermekkert Alapítvány, adószáma: ............................................18493368–1–07
• Harmonikus Fejlődésért Alapítvány, adószáma: ........................18490327–1–07
• Martonvásári Egyházközségért Alapítvány, adószáma: ..........18494060–1–07
• Martonvásári Gyermekekért Alapítvány, adószáma: ...............18485866–1–07
• Martonvásári Fúvószenei Egyesület, adószáma: .......................18497063–1–07
• Martonvásári Kulturális Egyesület, adószáma: ..........................18486489-1-07
• Martonvásár Sportjáért Alapítvány, adószáma: .........................19097037–1–07
• Martonvásári Olimpia Diák Sportegyesület, adószáma: ..........18485127–1–07
• Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány, adószáma: ..........18484195–1–07
• Százszorszép Alapítvány, adószáma: .............................................19095619–1–07
• Zöld ALapítvány Martonvásárért, adószáma: .............................18495841–1–07

KORSZERŰSÍTIK AZ
IDŐSEK OTTHONÁT

Több, mint 178 millió forint összköltségű projekt keretén
belül valósul meg a Martonvásári Harmonia-Gondoskodás
Idősek Otthonának korszerűsítése. A projekt célja az ott lakók életminőségének javítása, az életviszonyok humanizálása és modernizálása az intézmény energetikai korszerűsítése
és teljes körű akadálymentesítése révén.
További cél az intézmény speciális szükségletű, hátrányos
helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó ellátottjainak életminőség javítása és a helyi közösségben való
aktív részvételük növelése a korszerűsítés megvalósítását
követően.
A kivitelezési munkák 2015. márciusában már megkezdődtek, a befejezésének határideje pedig 2015. szeptember 30.
A munkálatok ideje alatt kérjük a hozzátartozók és a környéken lakók szíves türelmét és megértését!
| Varga Éva • intézményvezető
FORUM MARTINI / 2015. ÁPRILIS
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ban és a Kupában minél tovább menetelni! Mérkőzéseinkre
továbbra is mindenkit várunk szeretettel.
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu honlapon találnak!				
| MSK

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

LABDARÚGÁS
Javában tart a bajnokság, felnőtt csapatunk az első fordulóban hazai pályán az Ercsi Kinizsi ellen 3:2-re nyert. A második fordulóban az éllovas Iváncsa otthonában 2:0-ra kikaptunk, ahol, ha nincs a kiállítás és a kényszerű cserék, talán
meglepetést is okozhattunk volna.
Következett hazai pályán a Gárdony elleni mérkőzésünk.
Ezen 2:1 arányban nyert csapatunk, ami után Székesfehérvárra látogattunk a Dunafémhez. Ott 2:2-es döntetlent játszottunk, majd hazai pályán a Dunaújváros elleni mérkőzésünk 1:1-es döntetlennel zárult.
A kezdés nem rossz, de lehetne jobb is, ha a mérkőzéseken
egy-két játékosunk csak a játékkal foglalkozna és mindent
megtenne a sikerért, előbbre tartanánk.
A bajnokság nagy része még előttünk áll. Lassan részünkre
is elindul a Fejér megyei kupasorozat, ezért minden játékosunkra nagyon nagy szükség van.
Gondolunk itt azokra, akik nem nagyon érzik át a helyzetet!
Célunk nem más, mint minél jobban felzárkózni a bajnokság-

TÁBOROZZ VELÜNK
IDÉN IS!
A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
idén 3 nyári napközis tábort szervez.
2015. június 15-19.
Százszorszép Tábor
2015. június 22-26.
Mátyás kori történelem tábor
2015. június 29-július 03.
A digitális világ tábor
Részletes információk és letölthető jelentkezési lapok a
www.martonvasar.hu/taborok oldalon találhatók.
Alsósok figyelem! Aki szeretne kézilabda táborba
menni július hónapban – napközis jelleggel – jelentkezzen
Tóth Andrásnénál. Tel.: 06/20 941-8319
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Véget ért a felkészülési időszak az utánpótlás csapataink
részére, elindultak a kiírt programok.
A Bozsik Program keretein belül, megrendeztük az 1. Tavaszi
U7-9 Bozsik Grassroots Fesztivált Martonvásáron március
28-án, ahol a hideg szeles időben rengeteg gyerek vett részt
a programon.
Az U11-13-as Bozsik Tornát az agárdi Parkerdőben szerveztük március 21-én.
A két tornán közel 400 gyerek rúgta a labdát!
A tavasz folyamán indulhattunk a Megyei Kiemelt U11 és
U13-as tornákon, ahol a székesfehérvári Videoton és a Főnix,
a Dunaújváros és a felcsúti Akadémia ellen kell megmutatni,
hogy mire vagyunk képesek. Az 1. Kiemelt Tornán március
22-én a gyerekek be is bizonyították, hogy ott a helyük, a
tornán a díjakat, városunk polgármestere Dr. Szabó Tibor
adta át.
U15-ös csapatunknak is elindult a bajnokság, az első fordulóban a Pákozd csapatát fogadtuk hazai pályán, ahol 3:0-ra
nyert csapatunk. A második fordulóban, a Velence otthonában 8:0-ra nyert csapatunk, ezen a mérkőzésen megrúgtuk
100. gólunkat a bajnokságban!
Programjainkra, mérkőzéseinkre mindenkit várunk szeretettel.
Programjainkról további információt a www.mustangse.
gportal.hu honlapon találnak!
| Mustang SE

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Martongazda Nonprofit Kft. közterület fenntartó munkatársat keres azonnali belépéssel.
Feladata: egytengelyű utánfutót vontató, középen csuklós
kistraktorok vezetése, zöldhulladék gyűjtése és szállítása.
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 cég Martonvásár Budai
út 13. alatt lévő irodájában, illetve telefonon: 06/22 569-128.
| Vörös Péter • ügyvezető

A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
könyvtárosi állást hirdet!
Részletek a www.martonvasar.hu/bbkallaspalyazat oldalon
találhatók.
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK
ÁPRILIS 15. ÉS MÁ JUS 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
Tavaszi vitaminbomba

Medvehagyma krémleves Balikó Teréz módra

Mint általában a krémlevesek, a
medvehagyma krémleves is egyszerű
és nagyon finom. A tavasz egyik
kedvelt levese, lehetetlen neki
ellenállni.
HOZZÁVALÓK
• 2 evőkanál olvaolaj
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 4-5 gerezd fokhagyma
• 1 db zöldségleves kocka
• 1 nagy marék medvehagyma
• 1 db közepes nagyságú burgonya
• tejszín ízlés szerint
• szerecsendió, bors, só
ELKÉSZÍTÉSE
1. A medvehagymát alaposan megmossuk,
lecsöpögtetjük, nagyobb darabokra vágjuk.
2. Kockára vágjuk a vöröshagymát és az oliva
olajon megpároljuk a fokhagymával együtt.
3. Majd a kockára vágott burgonyát rádobjuk,
félig megpároljuk.
4. Hozzáadjuk a medvehagymát, pároljuk, amíg
minden puha lesz.
5. Forró vízzel felengedjük a leveskockát
beledobjuk.
6. Botmixerrel pépesítjük, tejjel, tejszínnel
gazdagítjuk.
7. Szerecsendióval, borssal, sóval fűszerezzük.
8. Reszelt sajttal, levesgyönggyel, pirított
zsemlekockával tálaljuk.
Jó étvágyat, jó egészséget!
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Zöldséges kertünkben teendőink sokasodnak: a korán elvetett zöldség, sárgarépa, saláta előegyelése, gyomtalanítása
aktuálissá válik. Helyére vethető a karós és bokorbab, valamint a spárgatök, stb.; ültethető korai karalábé, káposzta, a
koraiságot ezek is meghálálják. Csigák kártételére ügyeljünk.
Virágoskertben az elvetett, vagy még vethető egynyári
virágokat kísérjük figyelemmel, rózsatövek közé ültethetünk
levendulát vagy zsályát, ezek a levéltetvesedést akadályozzák. Serkentő tápoldat alkalmazása előnyökkel jár. Dézsás,
ládás virágok is kihelyezhetők hó vége felé. A fűnyírás is esedékessé válik.
Gyümölcsöskertünkben a növényvédelem fontossága előtérbe kerül. Tafrina, monília a legveszélyesebbek, őszibarack
és meggy a legveszélyeztetettebbek. Almát piros bimbós –
nem virágzó! – állapotban kell az almamoly ellen védeni. Az
elvirágzott gyümölcsfák termésmennyiségét szükség esetén
szabályozni kell. Cseresznyelégy kártételét is szakszerűen
meg lehet előzni. Szaktanácsot kérjünk a növényvédőszer forgalmazótól. Növényvédelem – természetvédelem összetartozó
elemei munkánknak. Szőlészetünkben a metszési munka
után rügypattanás idején ajánlatos elvégezni a lisztharmat és
az atkák elleni védekezést, kéntartalmú szerrel, mely mindkét

kártevőre eredményesen alkalmazható. Harmatgyökerezés,
gyomtalanítás, támrendszer stabilizálása is fontos feladat,
mielőtt a rügyekben kárt tennénk.
A szőlőt 4-6 leveles állapotában ismét permetezzük peronoszpóra és lisztharmat ellen. Az idejében végzett növényvédelemmel lehet számolni eredményes termésre.
Ház körüli apróállatok beszerzése vagy megtörtént, vagy
folyamatban van. Minden megoldás konyhánk javára fordítható, a takarmány árak nem túl magasak, munkánk megtérülésére biztosan számíthatunk. Állatainkat biztonságos helyen
tartsuk a kártevők ellen is.
Sikeres munkát és jó eredményt kívánunk!
| Varga Béla
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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

Horváth Ákos
Németh Ármin Noé

Steigervald Dávid
Tóth Ferenc Marcell

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Juhos Benő Imre / 71 éves
Katona Sándor/ 92 éves
Kukkel József / 71 éves
Pató Gábor / 93 éves
Rottenberger Ferencné / 96 éves

ELHUNYTJAINK*

Boda Lászlóné / 75 éves
Boros Sándorné / 74 éves
Bosnyák János / 78 éves

Ferge Dezsőné / 91 éves
Gyöngy István / 59 éves
Horváth Jánosné / 76 éves

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

APRÓHIRDETÉS
Beszélgető, vagy levelezőtársat keresek a német nyelv alapfokú gyakorlására.Nyugdíjasok jelentkezését várom.
e-mail cím: msanyo47@gmail.com
Holland ügyfeleknek keresek jó állapotú ingatlanokat
reális áron. Lakáscélú megtakarítás állami támogatással,
lakáscélú hitelek 3,9 % kamattal, vásárlásra, felújításra.
Eötvös Péterné • ingatlanközvetítő-értékbecslő
06/30 341-0975, www.ingatlan-martonvasar.hu
eotvos.beata@t-online.h

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
2015. március 28-án Kukkel József temetésén részt vettek, s mély gyászunkban osztoztak. Köszönjük továbbá a
sok segítséget háziorvosunknak, dr. Jambrikné dr. Takács
Imolának.			
| A gyászoló család
A Forum Martini márciusi számában megjelent köszönetnyilvánításomból lemaradt az, aki a legnagyobb segítséget
nyújtotta Toporán Márk hazahozatala ügyében. Ezért, a
család nevében külön köszönetemet szeretném kifejezni
Pályi Juditnak, a Segítő Szolgálat vezetőjének.
| Balogh Sándor

MARTONVÁSÁR: április 25., 26.; május 16., 17.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: április 18., 19.; május 9., 10.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: május 1.,2.,3.; május 23., 24.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

!

FELHÍVÁS

IDŐBEN ÉRKEZZÜNK
VÉRVÉTELRE!
Tőzsér Mankától, a vérvételi központ dolgozójától megtudtuk, hogy legjellemzőbb probléma a késői érkezés, ezért arra
kér mindenkit, hogy a lehető legkorábbi időpontra időzítsék a
páciensek a vérvételre érkezésüket!
Gyakori, hogy orvosaink vérvételre küldik pácienseiket,
amelynek legideálisabb időpontja a reggeli órákra tehető. Ennek magyarázata, hogy a táplálékfelvétel egyes laboratóriumi vizsgálatok eredményét jelentősen befolyásolja. Pl.:
vércukor, vérzsírok (koleszterin, triglicerid) … Azt is tudjuk,
hogy vérvétel után, a tűszúrás helyét 3-5 percen keresztül a
kapott vattával, kézzel nyomva kell tartani, így biztosítva a
vérzés csillapítását.
Amit viszont itt helyben, Martonvásáron nem mindenki tud,
hogy nem árt a kifüggesztett végső időpont előtt, vagyis 8
óra 30 perc előtt érkezni, nem megvárni az utolsó pillanatot,
mivel ez az az időpont, amikor a vérmintákat elszállítják.
A feldolgozás már aznap megtörténik, mert a vér megromlik.
A helyi rendelőintézetben található egység a Centrum Lab.
vérvételi központja, ami azért előnyös, mert orvosaink a leletet már másnap a kezükben tarthatják, az eredményeket
kiértékelhetik.
| Nagy Árpád

Ha Önök számára bármilyen bútor és
egyéb tárgy fölöslegessé vált, szívesen
elszállítom, legyen az bármilyen anyagból
(fa, műanyag, fém, rossz számítógép).
Helyi lakos vagyok, kisebb karbantartási
munkákat is vállalok.
Hívjanak bármikor:
Balogh Sándor
06 30/838-7169
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Nemzetközi
Fúvószenekari
Fesztivál
/
2015.
04.29.-05.04.

International
Brassband
Festival
/
Hungary
2462 Martonvásár
Emlékezés tere 2.

Május 1. péntek 10.00 óra
Martonvásár, Emlékezés tere

„BEETHOVEN ÉS A HALHATATLAN KEDVES”
Nagy János alkotásának ünnepélyes felavatása
Köszöntőt mond: Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő
A szobrot avatja: L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára
A műsorban közreműködnek: Baienfurt, Saint Avertin és Martonvásár városok fúvószenekarai,
a Martonvásári Művészeti Iskola tanárai és a Beethoven Általános Iskola tanulói.
A szobor felállítását a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta.

Martonvásári Művészeti Iskola tanárainak koncertje
18.00 óra
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.)

Testvértelepüléseink zenekarai 1999 óta 2-3 évente találkoznak egymással, mindig más helyszínen azért,
hogy egymás zenei kultúráját megismerjék.
A zene, mint egyetemes nyelv művelésének bemutatása, a zenészek közötti kapcsolatépítés.

Május 2. szombat 17.00 óra

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ udvara

Nemzetközi Szabadtéri Fúvószenekari Koncert
17.00 -17.40
18.00-18.40
19.00 -19.40
19.40

Saint Avertin zenekarának műsora
Baienfurt zenekarának műsora
Martonvásár zenekarának műsora
közös számok

Eső esetén a koncert a Beethoven Általános Iskola tornatermében kerül megrendezésre. (2462 Martonvásár, Szent László út 2.)

